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A Busch Vacuum Kft. általános kereskedelmi 
feltételei 
 
1. A Kereskedelmi feltételek érvénye 
(1) Jelen kereskedelmi feltételek a Busch Vacuum Kft. üzleti 
tevékenységeire (kereskedelem, szerviz, javítás) vonatkoznak 
általános érvényben, kivéve, ha írásban más megállapodás 
születik. 
(2) Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar általános 
kereskedelmi szabályozások az érvényesek. 
(3) Cégadatok: 
  Busch Vacuum Kft. 
  2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 23.  
  tel.: 24 887 308, tel/fax: 24 887 309 
  e-mail: busch@buschvacuum.hu 
 
2. Árajánlat 
(1) Árajánlatot a Busch Vacuum Kft. kizárólagosan írásban ad, 

melyet fax-on, vagy e-mailben küld el az ügyfélnek, az 
ügyintéz  által aláírva. 

(2) A feltüntetett árak mindig nettó, EURO devizában vannak, de 
HUF pénznemben is fizethet k az átadás napján, vagy a 
teljesítéskor érvényben lév  Raiffeisen Bank deviza eladási 
árfolyamán kalkulálva. 

(3) Az árajánlat érvényessége 30 nap. 
(4) A feltüntetett határid k kalkuláltak, a gyári beszállításoktól 

függ en bármely irányban változhatnak, az el szállítás jogát 
fenntartjuk. 

(5) Amennyiben nincs külön fuvarparitás megadva, EXW 
Budapest értend . 

 
3. Megrendelés, és megrendelés visszaigazolása 
(1) Raktári tétel 500 € értékig megrendelhet  szóban, nagyobb 

érték , vagy csak külön rendelésre beszerezhet  árút csak 
írásos (fax, e-mail, levél) rendelésre szállítunk le. 

(2) A megrendelést szóban, vagy írásban igazolunk vissza. 
(3) Amennyiben a megrendelés eltér a korábbi ajánlatunktól, úgy 

a megrendelést a megrendelés visszaigazolásban rögzítettek 
alapján teljesítünk. 

 
4. Fizetési feltételek 
(1) A fizetés történhet HUF, vagy EURO pénznemben 

(Raiffeisen Bank napi deviza eladási árfolyamon számolva), 
el re történ  megállapodás szerint. 

(2) Az összeg átutalásának a számlán feltüntetett HUF, vagy 
deviza EURO bankszámlára kell megtörténnie a fizetés 
pénznemének megfelel en. Ha nem az aktuális számlán 
feltüntetett bankszámlára történik az átutalás, az esetleg abból 
származó, felmerül  konverziós költségeket a Busch Vacuum 
Kft. áthárítja a hibásan utalóra. 

(3) A Busch Vacuum Kft. fenntartja az átadott árú tulajdonjogát 
annak teljes kifizetéséig. 

(4) Készpénzes fizetéskor a Busch Vacuum Kft. készpénzfizetési 
számlát, és/vagy bevételi pénztár bizonylatot ad a vev nek, 
utóbbi esetben a készpénzfizetési számlát kés bb postázza. 

 
5. Szállítás, árú átadása, teljesítési igazolások 
(1) A szállítás alapvet en EXW Busch Vacuum telephely szerint 

történik. Ett l eltérés külön írásos árajánlat és megrendelés 
visszaigazolás szerint lehetséges a vev  felel sségére. 

(2) Az árú átvétele nyitvatartási id ben el re egyeztetés nélkül 
történhet (H-Cs: 9.00 – 15.00, P: 9.00 – 14.00), de külön 
megállapodás alapján akár ett l különböz  id pontban is. 

(3) Az árút el re egyeztetett id pontban a Busch Vacuum Kft. a 
vev  szállítójának – a vev  nevére hivatkozva – kiadja. Ha a 
szállító érkezése el re nem ismert, meg kell adni a szállító 
nevét, és az árú csak neki, illetve a vev nek kerül kiadásra. 

(4) Utalásos fizetés esetén az árú átadását, vagy a 
szervizszolgáltatás teljesítését a Busch Vacuum Kft. a szállító 
levél, szervizelési/javítási jegyz könyv vagy számla átvételével 
igazoltatja a vev vel. 

 

6. Számlázás 
(1) A szállítólevéllel átadott árú az átadás után 3 munkanapon 

belül számlázásra kerül. 
(2) EURO pénznemben történ  számlázáskor az Áfa az MNB 

számlázás napján érvényes – vagy a bank által legutóbb 
közzétett – deviza árfolyam alapján kerül kiszámításra. 

(3) A számla postázása – külön igény hiányában – a számlázási 
címre történik. 

 
7. Helyszíni karbantartás, javítás 
(1) A Busch Vacuum Kft. csak megfelel en kitöltött és aláírt 

’Vákuumberendezések veszély mentesítése’ nyilatkozat 
átadása után kezd meg bárminem  javítási, vagy karbantartási 
munkákat.  

(2) A helyszíni karbantartás el re egyeztetett id ben történhet, 
biztosítva a megfelel  – zavartalan és biztonságos – 
munkaterületet. 

(3) Az el re nem kalkulált költségek a korábbi árajánlattól 
függetlenül elszámolandóak a karbantartás után. 

(4) A javítási ajánlathoz szükséges próbaüzem és szétszerelés- 
és állapotfelmérés költsége a vev t terheli. 

(5) A berendezések javítására a Busch Vacuum Kft. 3 hónap 
garanciát biztosít. Amennyiben az ügyfél a Busch Vacuum Kft. 
ajánlata ellenére csak részleges javítást kér, úgy garancia nem 
jár. 

 
8. Garanciális feltételek 
(1) A Busch Vacuum Kft. által átadott  berendezésekhez 1 év 

garancia tartozik az átadástól számítva. 
(2) A garancia a Kezelési és Karbantartási kézikönyvben leírtak 

betartása, és a szükséges szervizek dokumentált elvégzése 
esetén érvényes. 

(3) Amennyiben a komplett rendszert nem a Busch Vacuum Kft. 
építette ki, úgy a garancia csak az átadott berendezésekre 
vonatkozik, a rendszer egyéb elemeire felel sséget nem 
vállalunk. 

(4) Az általunk beépített alkatrészekre egy év garanciát 
biztosítunk a szükséges karbantartások, üzemi körülmények 
betartását feltételezve. A garancia nem vonatkozik az 
alkatrészek normális kopásaira, elhasználódásaira a 
ken anyagokra és sz r kre. 

(5) A Busch által min sített szerviz által beépített, általunk 
szállított alkatrészekre 6 hónap garanciát biztosítunk a 8/(4) 
pont feltételei mellett. 

(6) Ellen rizetlenül beszerelt alkatrészekre a beszerelés után a 
Busch Vacuum Kft. nem tud garanciát biztosítani. 

(7) El re nem látható eseményekre (vis major) illetve kívül álló 
személyek miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk 
felel séget. 

(8) A nem jogos garanciális igény kivizsgálásának költsége a 
vev t terheli. 

(9) Garanciális cserét a telephelyünkön végzünk, a szállítás a 
vev  feladata. Amennyiben a vev  a garanciális cserét a saját 
telephelyén kéri, úgy a szállítási költségeket vállalnia kell. 

(10) Garanciális ügyintézés a számla esedékessége után csak 
teljes egészében kifizetett eszközre érvényesíthet . 

(11) A Busch Vacuum Kft. a garanciális ügy kivizsgálását 
bejelentést l számított 5 munkanapon belül megkezdi. 

 
 
Szigetszentmiklós, 2013. április 16. 
 
Busch Vacuum Kft. 
 
 
 
 

Tótok Sándor 
ügyvezet  

 


