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1 – A Termékek szállítása
1.1 A Webfleet Solutions általi szállítást úgy kell tekinteni, hogy megtörtént a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelő szállítás. A Termékek Ügyfél részére történő szállítását a Szerződés 
feltételeinek megfelelően kell végrehajtani. A szállítást a „Fuvarozás és biztosítás fizetve” (CIP 
Incoterms 2010) alapján kell megszervezni, kivéve, ha a Felek kifejezetten másként nem állapod-
tak meg. A Webfleet Solutions jogosult a szállítás szakaszos lebonyolítására, és a szállítás egyes 
szakaszai külön számlázhatók.

1.2 A Webfleet Solutions az Ügyfél részére azon Termékeket szállítja, melyek a Megrendelés 
visszaigazolásában feltüntetésre kerültek, és valamennyi Ügyfél által leadott Megrendelés 
teljesítése a készleten való elérhetőség függvénye. A felek által meghatározott szállítási határidő 
nem tekintendő végleges határidőnek, kivéve, ha a felek írásban kifejezetten másként nem 
állapodnak meg. A Webfleet Solution mindent megtesz a Termék időben történő kiszállítása 
érdekében.

1.3 Ha az Ügyfél megtagadja vagy elmulasztja a Termékek átvételét, az Ügyfél ez esetben is 
köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben a Termékek az Ügyfél kockázatára és 
költségére kerülnek tárolásra.

2 – Korlátozott Szavatosság
A Webfleet Solutions szavatolja, hogy a leszállított Termékek a szállítást követő 12 hónapig ren-
delkeznek a Felek által megállapodott minőséggel, azzal, hogy ez a szavatosság nem vonatkozik 
a szokásos kopásra és avulásra, és nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, gon-
datlanságból vagy nem rendeltetésszerű tárolásból vagy használatból eredő károkra, ideértve 
a Termék felületének bármilyen fizikai károsodását. A Webfleet Solutions szavatolja továbbá, 
hogy a Termék a rendeltetésszerű használat során gyártási és anyaghibától mentes, a Korlátozott 
Szavatosságnak megfelelően, amely leírásának legfrissebb verziója a www.webfleet.com/legal 
oldalon található. 

3 – Ellenőrzés és Igényérvényesítés
3.1 Az Ügyfél köteles a Termékeket azok átadásakor, vagy az átadást követően a lehető 
leghamarabb megvizsgálni vagy azok más általi megvizsgálásáról gondoskodni. E tekintetben 
az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy a Termékek megfelelnek-e a Szerződésben foglalt 
követelményeknek, nevezetesen: (I) hogy a megfelelő Termékek kerültek kiszállításra; (II) hogy a 
Termékeket a Szerződésben meghatározott mennyiségben szállították ki; és (III) hogy a kiszállí-
tott Termékek megfelelnek a megállapodás szerinti minőségi követelményeknek, vagy ilyen 
megállapodás hiányában megfelelnek a forgalomban szokásos, használatra vonatkozó, illetve 
kereskedelmi követelményeknek. Hiba felfedezése esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul írás-
ban értesíteni a Webfleet Solutions-t, megjelölve az igény Szerződés szerinti jellegét és típusát.

3.2 Az igény megfelelő időben történő bejelentését követően az Ügyfél köteles mindad-
dig megőrizni a Termékeket, amíg a Webfleet Solutions-nak lehetősége nyílik megvizsgálni az 
érintett Termékeket, vagy amíg a Webfleet Solution nem értesíti az Ügyfelet arról, hogy lemond 
ellenőrzési jogáról. A Webfleet Solutions részére a Termékek kizárólag a Webfleet Solutions által 
megadott előzetes írásbeli jóváhagyást (e-mail is elfogadható) követően, az ott meghatározott 
feltételekkel küldhetők vissza. Amennyiben a Webfleet Solutions az igényt megalapozottnak ta-
lálja, akkor választása szerint kicseréli a Termékeket vagy jóváírja az összeget.

3.3 Az Ügyfél mindenkor köteles a kiszállított Termékeket jó és megfelelő állapotban tartani. 
Amennyiben az Ügyfél nem e rendelkezésnek megfelelően jár el, úgy a Webfleet Solutions-zal 
szembeni igénye megszűnik.

4 – Tulajdonjog-fenntartás
4.1 A Webfleet Solutions valamennyi jogát és jogos érdekét mindaddig fenntartja a Ter-
mékek vonatkozásában, ameddig az Ügyfél a Webfleet Solutions irányában fennálló kint-
lévőségei teljes összegét meg nem fizeti, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kiszállí-
tott Termékek vételárát és valamennyi egyéb esedékes összeget, amely a Szerződés vagy 
egyéb megállapodás alapján a Webfleet Solutions-t megilleti.

4.2 Amennyiben az Ügyfél a Szerződésben foglalt valamely kötelezettségét elmulasztja, vagy 
ha alapos okkal feltételezhető, hogy az Ügyfél bármely kötelezettségét elmulasztja, akkor a 
Webfleet Solutions jogosult az Ügyfél költségére eltávolítani Termékeit az Ügyfél vagy oly-
an harmadik személy birtokából, aki a Termékeket az Ügyfél nevében tartja birtokában. Az 
Ügyfél köteles minden szükséges segítséget megadni a Termékek eltávolításához, és köteles 
megtéríteni az eltávolítással kapcsolatban felmerült valamennyi ésszerű költséget.

4.3 Mindaddig, amíg a Termékek feletti tulajdonjog nem száll át az Ügyfélre, az Ügyfél 
köteles azt a birtokában lévő összes többi terméktől elkülönítve tárolni, annak érdekében, 
hogy azok könnyen azonosíthatók maradjanak a Webfleet Solutions tulajdonaként és (I) nem 
távolíthatja el, nem változtathatja meg vagy takarhatja el a Termékeken található vagy a 
Termékekkel kapcsolatos megjelöléseket vagy csomagolásokat; és (II)  köteles a Termékeket 
kielégítő állapotban tartani, és a kézbesítés napjától kezdve a teljes értékükre köteles minden 
biztosítási esemény bekövetkeztére biztosítani azokat; és (III) haladéktalanul köteles értesíteni 
a Webfleet Solutions-t, amennyiben a Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételek 3.2 
vagy 3.3 pontjában felsorolt események bármelyike bekövetkezik; és (IV) köteles a Termékek-
kel kapcsolatban minden olyan információt átadni a Webfleet Solutions-nak, amelyeket a 
Webfleet Solutions időről időre kér.

5 – Viszonteladás tilalma
5.1 Figyelemmel arra, hogy a Termékek Előfizetéshez kötöttek, az Ügyfél nem jogosult a 
Webfleet Solutions előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül eladni vagy bérbeadni a Termékeket.

5.2 Az 5.1. pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Webfleet Solutions jogosult 
az Ügyfél WEBFLEET Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni és/vagy azonnali ha-
tállyal felmondani a Szerződést. 

Termék Jegyzék a Webfleet Solutions Általános Szerződési 
Feltételekhez – Termékek vásárlásának feltételei
Az alábbi feltételek a Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételekkel együtt alkalmazandók a Webfleet Solutions Termékek vásárlásakor.
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