1. Általános rendelkezések














1.1. Szállító adatai:
o Cégnév: Soniclab Elektronika Kft.
o Székhely és telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
o Cégjegyzékszám: 01-09-179211
o Adószám: 24728607-2-43
o EU adószám: HU24728607
o Aláírásra jogosult képviselő: Hubert Gábor ügyvezető
o Telefonszám: +36 (1) 445-4500
o E-mail: info@soniclab.com
o Nyitvatartás: munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között
1.2. Szállító elektronikus áramköri panelek összeszerelését és ehhez a szolgáltatáshoz
kapcsolódó anyagbeszerzést, adatelőkészítést kínál ebben a dokumentumban részletezett
feltételek és kondíciók mellett.
1.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás / termék – tekintettel
annak egyediségére – nem visszaküldhető kivéve, ha azok a 5-ös pontban megfogalmazott
minőségi követelményeknek nem tesznek eleget és javításuk nem megvalósítható vagy nem
megfelelő minőségben valósítható meg.
1.4. Megrendelő elfogadja, hogy megrendelést ezen feltételek mellett a Soniclab Elektronika
Kft. weblapján adja le. A rendelés leadásával Megrendelő elfogadja ezeket a feltételeket,
beleértve, hogy a Szállító felelőssége az összeszerelési szolgáltatás minőségére
korlátozódik.
1.5. A rendelések, melyeket a Megrendelő a Szállító online felületén ad le megrendelésnek
minősülnek egy szolgáltatás nyújtására. Szállító fenntartja a jogot a megrendelés
elfogadására vagy elutasítására bármely okból kifolyólag beleérve, de nem kizárólag:
Megrendelő fizetési története, szállító technológiáján túlmutató műszaki tartalom,
kapacitáshiány vagy bármely más ok. Szállítót nem terheli kártérítési kötelezettség a weblap
működési hibájából eredő késedelemért vagy a teljesítés elmaradásáért.
1.6. A megrendelést a feldolgozás megkezdéséig lehet törölni vagy módosítani. A
feldolgozás megkezdését követően a rendelés módosítása kizárólag Szállítóval történő
egyedi megállapodás alapján lehetséges. Rendelés törlése esetén az addig felmerült
költségek kiszámlázásra kerülnek, beleértve, de nem kizárólag a beszerzett alapanyagok /
gyártószerszámok (stencil) költsége, adatelőkészítés munkadíja. A rendelés feldolgozásával
töltött munkaidő 10.000,- Ft/óra azaz tízezer forint/óra díjon kerül felszámításra.
1.7. Szállító Megrendelőt az általa megadott e-mail címen tájékoztatja az esetleges gyártási
anomáliákról. Megrendelő felelőssége, hogy az leveleket elolvassa.

2. Ár


2.1. A weblapon feltüntetett ár az Szállító által történt elemzés befejeztével válik kötelező
érvényűvé. Szállító fenntartja a jogot az ár megváltoztatására vagy a megrendelés
visszautasítására abban az esetben, ha a weblapon megadott paraméterek nem egyeznek
meg a gyártási dokumentációval, továbbá, ha a megrendelés teljesítése olyan
gyártástechnológiát igényel, melyet Szállító weblapján nem lehet kiválasztani. Ide értendő,
de nem kizárólag az eltemetett vagy zsák furatokat tartalmazó áramkörök, a speciális
hordozójú áramkörök, a kézi forrasztást igénylő alkatrészek vagy szerelési megoldások.

2020. június 30. Rev 1.4

3. Szerzői jogok


3.1. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a termék gyártásának jogával és tudomásul
veszi, hogy Szállító azt nem vizsgálja.

4. Szállítás






4.1. Amennyiben a Megrendelő személyesen veszi át a megrendelt terméket, átvételkor be
kell mutatnia a visszaigazolást a tulajdonjog bizonyítékaként. Szállító fenntartja a jogot, hogy
az átadást késleltesse vagy megtagadja, amennyiben Megrendelő nem tudja hitelt
érdemlően bizonyítani jogosultságát a termékre. Szállítót nem terheli felelősség abban az
esetben, ha a visszaigazolás jogtalanul harmadik félhez került.
4.2. Kiszállítás esetén a szállítás bármely magyarországi címre díjmentes, amennyiben a
szállítás Szállító által kiválasztott és megbízott szállítási céggel történik. Megrendelő egyedi
szállítási igénye esetén a szállítási költség Megrendelőt terheli. Megrendelő felelőssége,
hogy a megrendelésben megadott cím pontos és helyes legyen. Pontatlan vagy hibásan
megadott adatokból eredő további felmerülő szállítási költségek Megrendelőt terhelik.
4.3. Bármely jellegű késés esetén a Megrendelő nem jogosult kártérítésre és/vagy a
megrendelés törlésére. Ha a késés a Szállító hatáskörén kívülálló okból következik be,
beleértve, de nem kizárólag a szállítást végző cég hibáját, a Szállítót árcsökkentési
kötelezettség nem terheli. Szállítónak felróható késedelem esetén a szolgáltatási ár a
tényleges szállítási idő alapján kerül mérséklésre.

5. Jótállás







5.1. Szállító garantálja, hogy az általa legyártott termék a megfelel a visszaigazolt technikai
specifikációknak. Szállító garanciális kötelezettsége abban az esetben érvényes, ha
Megrendelő az általa felfedezett hibát írásban jelzi, amint az tudomására jut. Szállító
garanciális kötelezettsége nem terjed ki a Megrendelő által biztosított anyagokra, vagy
azokra, melyeket Szállító Megrendelőtől kapott anyaglista alapján szerzett be. Jelen
dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a PTK irányadó rendelkezési a mérvadóak.
5.2. Szállítót nem terheli felelősség és/vagy kártérítési kötelezettség az általa gyártott termék
hibájából eredő további károkért még akkor sem, ha azt a termék Szállítónak felróható hibás
összeszerelése okozta. Szállítót kizárólag az általa gyártott termék kijavítása terheli.
5.3. Szállító jótállása kizárólag az eredeti Megrendelő felé korlátozódik.
5.4. A Megrendelő által biztosított dokumentációnak meg kell felelnie a Szállító weblapján
közzétett formai és tartalmi követelményeknek. Az szolgáltatott adatok helyességének
kockázata minden esetben Megrendelőt terheli. Szállítót nem terheli kötelezettség, ha a
szállított termék a Megrendelő által biztosított dokumentációnak megfelel. Az a tény, hogy a
Szállító ellenőrzi Megrendelő által biztosított dokumentációt a gyártás megkezdése előtt,
nem mentesíti Megrendelőt azon kötelezettsége alól, hogy helyes dokumentációt
biztosítson. Nem tekinthető Szállító hibájának semmilyen olyan eset, amikor a Megrendelő
által rendelkezésre bocsájtott dokumentációban – ide értve az anyaglistát, koordináta fájlt,
beültetési rajzot, mintadarabot – ellentmondásos információ szerepel. Szállító szolgáltatása
nem garantálja, hogy minden hiba, ellentmondás felfedezésre kerül.
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5.5. Panasz esetén Szállító jogosult a hibát kijavítani, a hibás terméket kicserélni
(újragyártani) vagy pénzvisszafizetést ajánlani. Szállító nem fogad el minőségi kifogást, ha a
terméket bármilyen módon módosították.
5.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a gyártástechnológiából eredendően bizonyos
mennyiségű alkatrész kárba veszhet. Megrendelő a sikeres gyártás érdekében köteles az
alkatrészekből tartalékot biztosítani, mely tartalék mértéke alkatrész-típusonként más és
más. Az erre vonatkozó mindenkor érvényes dokumentum Szállító weblapjáról letölthető.
Szállítót nem terheli pót-teljesítési kötelezettség abban az esetben, ha Megrendelő a tartalék
alkatrész mennyiségekre vonatkozó feltételeket nem teljesíti.

6. Panaszok



6.1. Szállító bármely jellegű téves, sérült, hiányos árura vonatkozó panaszt az áru
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, írásban fogad el.
6.2. A hibás termék visszaszállításának és újbóli kiszállításának költsége Szállítót terheli,
feltéve, hogy a hiba Szállítónak felróható okból következett be és a szállítási cím
Magyarországon található.

7. Tulajdonjog átszállása


7.1. A termék annak teljes vételárának kiegyenlítéséig Szállító tulajdonát képezi.

8. Fizetési feltételek






8.1. A megrendelések kiszámlázása a szállításkor történik. Szállító jogosult előleg
megfizetéséhez kötni a megrendelést befogadását, különös tekintettel arra az esetre, ha
Szállító biztosítja a gyártáshoz szükséges alapanyagokat vagy azok egy részét.
8.2. Szállító fenntartja a jogot, hogy az előleg megfizetését – legyen az részleges vagy
teljes összegre vonatkozó – megrendelésenként egyedileg mérlegelje. Szállító nem köteles
előleg megfizetése nélkül megrendelést befogadni még abban az esetben sem, ha korábban
Megrendelőnek már teljesített előleg megfizetése nélkül is megrendelést.
8.3. A kiállított számlát Megrendelőnek a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kell
megfizetnie.

9. Titoktartás


9.1. Szállító és Megrendelő bizalmasan kezeli a tudomására jutott információkat beleértve a
fájlokat, eljárásokat, módszereket, technológiákat. Felek megegyeznek, hogy ezen
kötelezettségük a szerződés felbontása után is érvényben marad.

10. Érvényesség


10.1. A szerződési feltételeket a Szállító országában érvényben lévő törvények
szabályozzák. Amennyiben jelen feltételek bármely része nem betartható, a fennmaradó
részek érvényben maradnak.

2020. június 30. Rev 1.4



10.2. Ezen feltételek minden megrendelésre érvényesek függetlenül attól, hogy a
megrendelést a weblapon vagy más módon adták le.
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