
Általános Értékesítési Feltételek
1. bekezdés – Általános rendelkezések 
1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek ("Feltételek") az Analyt ical 
Instrumentat ion Kft ("AI-H") beérkezett  megrendelésekre vonatkoznak, 
amelyek segítéségével a vevő  ("Vevő") az AI-H-tő l változat lan vagy 
egyediesített  fo rmában termékeket  ("Termék") vásárol és/vagy 
kapcso lódó szo lgáltatásokat ("Szolgáltatás") vesz igénybe. 
1.2 Az AI-H által a Vevőnek ado tt ajánlat  nem minő sül az AI-H általi 
szerződéses ajánlatnak, csupán  szerződéses ajánlat  adására vonatkozó 
felh ívásnak tekintendő.
1.3 Az AI-H szerződést  ("Szerződés") saját kizárólagos mérlegelése 
alapján köt, amely vagy a Vevő írásbeli megrendelésének írásbeli 
elfogadásával, vagy a Vevő megrendelésének  AI-H részéről történő
teljesítésével jön létre, attól függően, melyik következik be hamarabb. 
1.4 Az AI-H ellentétes írásbeli rendelkezése  hiányában a Szerződésre 
minden más feltétel k izárásával a jelen Feltételek vonatkoznak. 
1.5 Az AI-H a Termék vagy a Szolgáltatások specifikációit  biztonsági 
okokból vagy egyéb jogszabályi előírás  miat t értesítés mellőzésével is 
megváltoztathatja.

2. bekezdés – Fizetés  
2.1 Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Vevő a kiszámlázott 
összeget egy összegben, beszámítás és ellenkövetelés nélkü l az AI-H 
számlájának kiállításától számítot t 30 (harminc) napon belül  köteles 
megfizetni. A fizetés a számlán megjelölt pénznemben és  a számlán 
megjelölt bankszámlára teljes ítendő .
2.2 Amennyiben a Vevő hitelképességében a Termékek kiszállítása vagy 
fizikai átvétele,  vagy a Szolgáltatások nyújtása előt t változás következik 
be, az AI-H döntése szerint  követelheti, hogy a Vevő vagy részben vagy 
egészben előre tel jesítse a fizetést és/vagy az általa teljesítendő fizetésre 
adjon az AI-H számára elfogadható formában megfelelő bizto sítékot. 
2.3 Fizetési késedelem esetén az AI-H a hatályos jogszabály szerinti 
legmagasabb mértékű késedelmi kamatot  számíthat ja fel a Vevőnek. A 
Vevő köteles az AI-H-nek az AI-H-nál vagy megbízott jánál a tartozások 
behajtása során indokoltan felmerült minden kö ltségért kártérítést fizetni.

3. bekezdés – A Vevő fizetésképtelensége és 
szerződésszegése 

3.1 A rendelkezésére álló egyéb jogok és jogorvoslatok korlátozása nélkül 
az AI-H (a) bármely Szerződéstő l elállhat i lletve a Termék szál lítását  vagy 
a Szo lgáltatás nyújtását  felfüggeszthet i anélkü l, hogy a Vevő  irányában 
felelőssége merülne fel,  (b) a Vevőtő l kártérítést követelhet , és (c) 
bármely kint lévő összeget azonnal esedékessé nyilváníthat  abban az 
esetben, amennyiben a Vevő (i) hitelezőivel egyezséget köt, ellene 
felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás i el járás indul, vagy i lyen 
irányú kérelmet  nyújtanak be ellene; (ii) üzleti tevékenysége végzésével 
felhagy vagy ennek veszélye áll fenn;  (iii) valamely Szerződés szerinti 
kötelezettségeit megszeg i, vagy az AI-H által előírt  időn belül ezt a 
szerződésszegést  nem orvosolja; vagy (iv) a Vevő  bármely 
vagyontárgyára vezetett végrehajtás i eljárás indul.  

4. bekezdés – Szellemi Alkotások Joga 
4.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékekhez il letve a 
Szolgáltatásokhoz fűződő minden szellemi alkotás (ideértve többek között 
bármilyen szabadalmat, mintát , szerző i jogot , véd jegyet, kereskedelmi 
nevet, a fent iek bejegyzése iránt  benyújtott bármely kérelmet , műszaki 
adatot , üzleti titkot, szabadalommal nem védett know-how-t és a vi lág 
bármely részén fel lelhető bármilyen jellegű szellemi alkotást  – "Szellemi 
Alkotás") tulajdonában lévő vagy engedélyezett AB Sciex Pte. Kft, 
korlátolt felelősségű társaság szervezte jogszabályai értelmében 
Szingapúr (“AB SCIEX”). tulajdonát  képezi. A Vevő a Szerződés 
szerint ezek használatára csak a Termékekkel kapcsolatban jogosult és a 
Vevő vállal ja, hogy ezeket a Szellemi Alkotásokat nem bitorolja és, hogy 
ezekre semmilyen jogo t, jogcímet vagy érdekeltséget nem szerez. 
4.2 Amennyiben  bármely Szerződés szerint a Termékekhez vagy a 
Szolgáltatásokhoz fűződően vagy azokon belü l az AI-H, a Vevő, vagy 
kettőjük együttesen bármilyen Szel lemi Alkotás t k ifejleszt , továbbfej leszt 
vagy módosít , az ilyen jogok létrejött ükko r azonnali hatállyal az AB Sciex 
vagy az egyik leányvállalata, amint helyénvaló  kizárólagos Szellemi 
Alkotásának tekintendőek, ill. AB Sciex vagy az egyik leányvállalata, 
amint helyénvaló kizáró lagos tulajdonába kerülnek. A Vevő ezennel 
minden ilyen Szellemi Alkotáshoz fűződő bármely jogát ezennel az 
Applerára engedményezi, és minden indokolt intézkedést megtesz  annak 
érdekében, hogy az AB Sciex vagy az egyik leányvállalata, amint 
helyénvaló a jelen 4.2 bekezdés  szerint i jogait biztosítsa. A Vevő
tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AB Sciex vagy az egyik 
leányvállalata, amint  helyénvaló a Szel lemi Alkotások tekintetében 
minden Szerződés vonatkozásában kedvezményezettnek minősül.
4.3 A jelen Szerződés szerint i módosítás nélküli szoftvertermékek 
tekintetében a Vevő ezen szoftverekre felhasználási szerződés alapján, a 
szoftverhez mellékelt  dokument ációban leírt és megszo rítóan 
értelmezendő használati körön belül használati jogot  kap, amellyel 
kapcso latban a Vevő elismeri, hogy azt még a szoftver átvétele előtt
elfogadta.  

5. bekezdés – Titoktartás 
5.1 A Vevő az AI-H-tő l átvett  minden info rmációt  bizalmasan kezel,  és 
ezen információkat az AI-H kifejezett  írásbel i engedélye nélkül harmadik 
felek részére nem teheti hozzáférhetővé. A Vevő  ezen információkat a 
Szerződésben fog laltaktól eltérő célra nem használhatja fel kivéve, 
amennyiben  az ado tt információ köztudomású vagy azzá válik (de  nem a 
jelen bekezdés megszegése által), az adott információt  a Vevő olyan 
harmadik féltől kapta jogszerűen, akinek az információ hozzáférhetővé 
tételére jogosultsága van, vagy annak  közlését  valamelyik illetékes 
bíróság írja elő.

6. bekezdés – Vis Maior 
6.1 Az AI-H a Vevő irányában semmilyen olyan veszteségért  és kárért 
nem tartozik felelősséggel, amely közvetve vagy közvetlenül a Vevőt
amiat t éri, hogy a Termékek szállítását vagy a Szolgáltatások nyújtását az 
AI-H számára elháríthatatlan események (valamely "Vis Maior") 
akadályozzák, gátolják, késleltet ik vagy gazdaságtalanná teszik. 
6.2 Az AI-H bármely Szerződés szerinti bármely kötelezettsége Vis Maio r 
időszakára felfüggesztésre kerü l. Am ennyiben a Vis Maior tartama a 60 
(hatvan) napot  meghalad ja, a Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal 
felmondhatja anélkül, hogy a másik féllel szemben bármilyen felelősség 
terhelné, kivéve , hogy a Vevő továbbra is felelősséggel tartozik 
bármelyik,  még a felmondás elő tt leszál lítot t Termékért  vagy nyújtott 
Szolgáltatásért járó összeg megfizetéséért.

7. bekezdés – Árak és szállítás 
7.1 Ellenkező  rendelkezés hiányában a Termékek Carriages & Insurance 
Paid To (Incoterms 2000) ("CIP") paritással kerülnek kiszál lításra, és a 
Termék áraként  a CIP paritás értendő. Az ajánlott  árak ÁFA nélkül 
értendőek, továbbá semmilyen  egyéb vonatkozó adót  és járulékot  nem 
tartalmaznak, ezeket  a Vevő köteles megfizetni. 
7.2 Az AI-H által ajánlo tt szállítási és teljesítés i határidők csak tájékoztató 
jel legűek. Ellenkező  rendelkezés hiányában az AI-H a Termékek 
szállításában vagy a Szolgáltatások nyújtásában bekövetkezet t 
késedelemért nem tartozik felelő sséggel. 
7.3 Amennyiben a Vevő a Termékeket  (nem az AI-H hibájából eredően) 
nem veszi át, a rendelkezésére álló egyéb jogok és jogorvoslatok mellet t 
az AI-H (i) a Termékeket raktárba helyezheti, és a tárolás kö ltségeit  a 
Vevőre háríthatja, vagy (ii) a Vevőnek  az átvételre megfelelő határidőt
biztosító értesítése mellett a Termékeket az elérhető legjobb áron 
értékesíthet i. Az értékesítés so rán befo lyt  összeg és a szerződéses ár 
különbözetét, valamint  a raktározás és az értékes ítés so rán felmerü lt  
költségeket a Vevőre háríthatja.

8. bekezdés – Jogfenntartás és kárveszély 
8.1 Függetlenül az első  szállítónak történő átadástól és bármely 
Termékkel kapcso lato s kárveszély átszál lásátó l,  a Termékek tulajdonjoga 
addig nem száll át  a Vevő re és addig az AI-H-t  il let i, ameddig a Vevő  a  
kapott  Termékek árát az AI-H részére maradéktalanu l meg nem fizet i. 
8.2 Az ár maradéktalan megfizetéséig a Vevő  köteles a Termékeket úgy 
kezelni , hogy azokról megállap ítható legyen, hogy azok az AH tulajdonát  
képezik, és átvételüket követően köt eles a Termékekre  a saját költségén 
valamennyi  szokásos biztosítást  megkötni. 
8.3 Az AI-H irányában fennálló fizetés i kötelezettség Vevő általi bármely 
nem teljesítése esetére az AI-H fenntartja magának a jogot, hogy a 
Termékeket azonnal újból birtokába vegye, és a Vevő ezennel 
visszavonhatatlanu l feljogosít ja az AI-H-t és az AI-H munkavállalóit , 
ügynökeit  és alvállalkozó it, hogy ezen célból bármely/minden olyan 
területre vagy helyiségbe előzetes ért esítés nélkül belépjenek,  aho l a Vevő
a Termékeket tárolja. Amennyiben az AI-H által száll ított  Termékek már 
a Vevő termékeibe telep ítés re vagy beépítésre kerültek, a Vevő az AI-H 
kérésére a telepített vagy beépítet t Termékeket  kiszerel i vagy kiemeli 
annak érdekében, hogy azokat az AI-H-nak visszaszolgáltassa. A 
visszaszerzéssel kapcsolatban az AI-H-nál felmerült minden költséget a 
Vevő köteles  viselni.

9. bekezdés – Átvizsgálás és átvétel 
9.1 A Termékek leszállításakor és  a Szo lgáltatások nyújtásának 
tel jes ítésekor a Vevő köteles a  Termékek hibátlanságáról és a 
Szolgáltatások hiánytalanságáról meggyőződni.  
9.2 A Vevő köteles – az esetnek megfelelően – a Termékek vagy a 
Szolgáltatások minden egyes telepítését, szállítását, teljesítését  vagy 
befejezését követő 5 (öt) napon belül az AI-H-nak minden h ibát  vagy 
hiányosságot  írásban bejelenteni, amely elmulasztása esetén  az AI-H  a 
Termékeket és/vagy a Szo lgáltatáso kat  a Vevő részéről elfogadottnak 
tekint i.

10. bekezdés – Szavatosság  
10.1 A jelen Feltételekben foglalt  felelősségkorlátozás 
figyelembevételével  és más írásbel i rendelkezés hiányában az AI-H 
szavatolja , hogy a Termékek (ide nem értve a szo ftvert és azon, 
fogyóeszköz kategóriába tartozó Termékeket, amelyek élettartama a 12 
hónapot  nem éri el, az egyszer használatos fogyóeszközöket, vegyszereket 
tartalmazó készleteket és alkatrészeket) a rájuk vonatkozó közzétet t 
specifikáció szerint, szállítás esetén – az esetnek megfelelően - az átvételt  
vagy beszerelést  követő 12 (t izenkettő) hónap ig, de legfeljebb  a száll ítást 
követő  15 (t izenöt) hónap ig használhatók. 
10.2 Az AI-H a jelen 10. bekezdésben fog lalt  szavatosság  szerint  nem 
felelős azért , ha  a Termékek nem megfelelőségét   az alábbiak okozzák 
vagy az alábbiakból erednek: (a) külső ok, mint példáu l rövidzárlat , nem 
megfelelő  feszültség, kedvezőt len munkakörülmények valamint a 
Vevőnek tulajdonítható egyéb körülmény, (b) rendes elhasználódás vagy 
nem rendeltetésszerű használat; (c) a Vevőnek használt  Termékként  
értékesített  Termékek, (d) a Vevő ált al helytelenül  használt vegyületekkel 
közvetlenül kapcsolatban került részek, (e) a Termékekhez mellékelt  
kézikönyvben, leírásban vagy füzetben a szavato sság  köréből kifejezetten 
kivet t részek, (f) a Termékekben a Vevő vagy harmadik fél  kérésére vagy 
által végrehajtot t javítások, módos ítások vagy változtatások, illetve 
bármely védjegy vagy specifikáció AI-H írásbel i engedélye nélküli 
eltávolítása vagy megváltoztatása, (g) a Termékek Vevő  általi nem 
rendeltetésszerű vagy helytelen használata, vagy karbantartása – ideértve 
többek között  a használati utasítás vagy működtetési elvek  be nem 
tartását , (h) bármely Termék tekintet ében a Vevő a szavatosságból eredő
bármely igényérő l az igény felmerü lését követő 7 (hét) napon belü l  nem 
küld értesítést az AI-H részére, (i) olyan Termékek,  amelyeket az AI-H-
nak kell beszerelnie, nem valamelyik AI-H mérnök által kerültek 
beszerelésre, kivéve, amennyiben  az AI-H írásban rögzítette, hogy a 
Termék beszerelésére feljogosítot ta a Vevőt, és (j) a Termékek 
leszerelése, a Termékeknek az eredet i helytől eltérő bármely más helyre 
történő  száll ítása vagy az eredeti helytől eltérő bármely más  helyen 
történő újbó li instal lálása a Vevő vag y harmad ik fél által. 
10.3 Amennyiben  az AI-H-hez a szavatossággal  kapcsolatban a  
megfelelő  határidőn belül érvényes igény érkezik, az AI-H saját belátása 
szerint  a Termékeket térítésmentes en kicserélheti, meg javíthat ja vagy 
módosíthatja, vagy a Termékekért fizetet t teljes  árat  vagy annak arányos  
részét v isszatérítheti. Az AI-H jelen pontban foglaltakon túlmenően 
semmiféle felelősséggel nem tartozik Vevő irányában.  
10.4 Szavatossági  igénnyel kapcsolatban az AI-H-hez Terméket csak az 
AI-H előzetes írásbeli  engedélyével,  vagy utasítására lehet visszaküldeni, 
amelynek szál lítási kö ltségeit  a Vevő  viseli. A visszakü ldött Termékekkel 
kapcsolatos terheket és felelősséget  a Vevő viseli. 
10.5 A jelen 10 . bekezdésben foglalt ak kivételével minden más kifejezet t 
vagy hallgatólagos feltétel, jótállás, szavato sság és nyilatkozat  ezennel 
kifejezetten kizárásra kerül. 
10.6 A jelen 10. bekezdésben fog lalt  szavatosság  jogosult ja kizáró lag a 
Vevő, azt átruházni nem lehet,  és az átruházásra tet t bármilyen kísérlet  a 
szavatosságo t azonnali hatál lyal meg szüntet i. 

11. bekezdés - Felelősség 
11.1 (i) A szándékosan, súlyos gondatlanságbó l, vagy bűncselekménnyel 
okozott , továbbá (ii) az életet, test i épséget , egészséget  megkáros ító, 
valamint  (ii i) a jogszabály által  érvényesen k i nem zárható és nem 
korlátozható szerződésszegésért való  felelő sséget érvényesen nem lehet 
kizárni vagy ko rlátozni.  

11.2 A 11.1 bekezdés  korlátozása nélkül az AI-H semmilyen kifejezett 
vagy hallgatólagos nyilatkozat, jótállás. szavato sság, feltétel miat t vagy 
jogszabály értelmében vagy egyéb módon, továbbá  bármely Szerződés 
kifejezet t vagy hallgató lagos feltétele értelmében nem felelős  semmiféle 
közvetlen vagy közvetett  (i) nyereségkiesésért,  (ii) adatok elvesztéséét, 
(iii) jövedelemkiesésért, (iv) üzlet  meghiúsu lásáért   (v) 
bevételkimaradásért , (v) az eszmei érték csorbulásáért vagy bárhogyan 
felmerülő közvetlen kárért  tekintet nélkül arra, hogy azt  az AI-H, vagy
valamely munkavállaló ja vagy megbízottja gondatlanságból okozta-e
vagy sem. 
11.3 A 11.1 bekezdés figyelembevételével bármelyik Szerződéssel 
kapcsolatban szerződésen k ívül, szerződés szerint  vagy egyéb módon 
felmerülő felelő sségbő l származó kártérítés maximális összege mindenkor 
az adott Szerződés szerint kiszámlázott  maximális összegre korlátozódik. 
A felek ezennel  kifejezetten megállapodnak  abban, hogy a fent i felelősség 
korlátozása a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959. évi IV. törvény 314.§ 
(2) bekezdése szerint , a felek kö lcsönös megállapodása alapján történik. 

12. bekezdés – A beszerelési munkadíj  
12.1 A Termékek ára – amennyiben irányadó  – tartalmazzák  a beszerelés 
költségét. A Vevő a szokásos el járáson kívü l elvégzett  beszerelési 
munkálatokért  – ideértve az indokolt  javítás  díját, útikö ltség térítést, 
szállásdí jat , a beszerelés során igénybe vet t harmadik felek kö ltségeit  és 
egyéb készkiadásokat  – köteles az AI-H-nek megtéríteni. 

13. bekezdés – A Vevő kötelezettségei 
13.1 A Vevő köteles az AI-H-nek saját  költségén átfogó jel leggel és 
használható fo rmában minden olyan általa ismert vagy indokoltan 
rendelkezésére ál ló  adatot  és információt  átadni, amely bármely Szerződés 
AI-H általi teljesítéséhez szükséges. 
13.2 A Termékek és a Szolgáltatások használatáért és megfelelő
alkalmazásáért , valamint  az AI-H-nak átadott  adatok biztonságáért  a 
Vevő felelő sséggel tartozik. 
13.3 A Vevő köteles az AI-H-nak és kapcsolt  vállalkozásainak minden 
olyan kereset, veszteség , igény, követelés, költség vagy k iadás 
tekintetében kártérítést fizetni, amely az AI-H-nál valamely harmadik fél 
által előterjesztett követeléssel vagy igénnyel kapcsolatban merült fel arra 
vonatkozóan, hogy a Termékek illetve a Szolgáltatások Vevő általi 
igénybevétele az adott  harmadik fél  bármiféle szellemi alkotását sért i –
ideértve többek között a szabadalmakat, szerzői  jogokat , vagy üzleti 
titokhoz fűződő jogokat – kivéve o lyan mértékben, amennyiben arra az 
AI-H Termékeinek vagy Szolgáltatásainak hibája adott okot.  
13.4 A Vevő elismeri és elfogadja, hogy – a vonatkozó  esetben – azon 
Termékek esetében, amelyekre külön licenciaszerződés vonatkozik, a 
Termék Vevő általi használatát  az egyes Termékhez mellékelt 
licenciaszerződésben  foglalt feltételek határozzák meg. A 
licenciaszerződés feltételeinek Vevő általi elfogadása a Termék 
használatának az előfeltétele.

14. bekezdés – Vegyes rende lkezések 
14.1 Bármely Szerződéssel kapcsolatban a jelen Feltételek alkotják az AI-
H és a Vevő  közötti teljes megállapodást ,  a Szerződés tárgyában közöttük 
létrejöt t minden korábbi megállapodást vagy szerződést  ezennel hatályon 
kívül helyeznek. A jelen Feltételekben kifejezetten bennefoglalt 
nyilatkozatokon, kijelentéseken, kö telezet tségvállalásokon vagy 
ígéreteken kívü l az AI-H-nak sem milyen egyéb nyilatkozat , kijelentés, 
kötelezettségvállalás vagy ígéret nem tulajdonítható. 
14.2 A jelen Feltételek  módosítására, megváltoztatására, vagy 
kiegészítésére érvényesen csak az AI-H írásos beleegyezésével kerülhet 
sor. 
14.3 A jelen Feltételek szerinti bármely jog gyakorlásának vagy 
érvényes ítésének AI-H általi elmulasztása nem minősül  ezen jogról 
történő lemondásnak, illetve nem korlátozza ezen jog bármilyen későbbi 
időpontban történő gyako rlását vagy érvényesítését. 
14.4 Amennyiben  a jelen Feltételek bármely rendelkezését vagy annak 
egy részét bármely illetékességgel rendelkező bíróság érvénytelennek 
vagy nem végrehajthatónak  nyilvánítja, ezen érvénytelenség vagy 
végrehajthatat lanság  a jelen Feltételek semmilyen egyéb rendelkezését 
vagy annak semmilyen továb bi részét nem érint i, azok  változat lan 
tartalommal továbbra is hatályban  maradnak. 
14.5 A Vevő az AI-H előzetes írásbel i hozzájárulása nélkül  bármely 
Szerződésbő l eredő jogát vagy kötelezet tségét,  vagy azok egy részét  nem 
engedményezheti, nem ruházhatja át, illetve nem adhatja alvállalkozásba. 
Az AI-H bármely Szerződést vagy bármely Szerződés szerinti bármely 
jogát vagy kötelezet tségét  engedményezheti, átruházhatja vagy 
alvállalkozásba adhatja. 
14.6 A Szerződés rendelkezéseinek k ikényszerítésére a Szerződés felei, 
valamint  azon személy kivételével, akire a 14.5 bekezdés értelmében a 
Szerződés  engedményezésre, átruházásra került,  továbbá  akinek a 
Szerződés t alvállalkozásba adták, illetve a Szellemi Alkotások 
tekintetében az AB Sciex vagy az egyik leányvállalata, amint helyénvaló
kivételével senki sem jogosult.

15. bekezdés – Irányadó jog és joghatóság 
15.1 Valamennyi  Szerződésre és a jelen Feltételekre, továbbá  azok 
értelmezésére a magyar jog  az irányadó, és a Vevő ezennel elfogadja 
bármely Szerződés tekintetében a magyar bíróságok kizárólagos 
joghatóságát .


