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

1 – Az Ügyfél kötelezettségei

3 – Ellenőrzés és igényérvényesítés

1.1 Az Ügyfél köteles: (I) a Termék felelősségteljes használójaként eljárni; (II) a Terméket
kizárólag annak céljának megfelelően, körültekintően és rendeltetésszerűen használni, a
Webfleet Solutions utasításainak és előírásainak megfelelően; (III) gondoskodni arról, hogy a
Szerződés által ráruházott összes korlátozás és kötelezettség egyformán vonatkozzon
Leányvállalataira és Felhasználóira is; és (IV) biztosítani, hogy valamennyi ilyen Leányvállalat és
Felhasználó teljes mértékben megfeleljen minden ilyen korlátozásnak és kötelezettségnek.

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 kiszállított
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 írásban
értesíteni a Webfleet Solutions-t, megjelölve az igény Szerződés szerinti jellegét és típusát.

1.2. A Szerződés megszűnését követően az Ügyfél köteles visszaszolgáltatni a Termékeket. Az
Ügyfél köteles a Terméket a rendeltetésszerű használatból eredő kopást és avulást leszámítva
lényegében ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni, mint amilyen állapotban első alkalommal
átvette. Az Ügyfél valamennyi visszaküldött Terméket köteles szállításhoz megfelelő
csomagolással ellátni, és felelős a visszaszállítás során okozott esetleges károkért.
1.3 Az Ügyfél felelős bármely Termék elvesztése vagy Jelentős Mértékű Megrongálódása
esetén, és a Webfleet Solution felhívására megtéríteni a Termékek teljes újrabeszerzési
költségét. Az Ügyfél mindaddig köteles a bérleti díjat megfizetni, ameddig a Webfleet Solutionshöz nem érkezik meg az újrabeszerzési költség összege. A „Jelentős Mértékű Megrongálódás”
kifejezés e pont vonatkozásában a Terméknek az olyan mértékű bármely károsodását jelenti,
amely esetben a javítás költség megegyezik vagy meghaladja a Terméknek a károsodás idején
érvényes reális piaci értékének 50% -át.
1.4 A Webfleet Solutions előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél nem értékesítheti,
terhelheti meg, ruházhatja át, adhatja bérbe, távolíthatja el, változtathatja meg, módosíthatja
vagy javíthatja a Termékeket, és a Termékek mindvégig az Ügyfél közvetlen ellenőrzése,
felügyelete és irányítása alatt kell, hogy álljanak. E rendelkezés megsértése esetén a Webfleet
Solutions jogosult az Ügyfél WEBFLEET Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni és/vagy
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
1.5 Az Ügyfél köteles megfelelni a Termékekkel kapcsolatos összes vonatkozó jogszabályi
rendelkezésnek és előírásnak. Az Ügyfél teljes mértékben köteles együttműködni és ésszerű
segítséget nyújtani a Webfleet Solutions számára abban az esetben, ha a Webfleet Solutions
visszahívja bármelyik vagy az összes Termékét.

3.2 Az igény megfelelő időben történő bejelentését követően az Ügyfél köteles mindaddig
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
találja, 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-szal
szembeni igénye megszűnik.

4 – Tulajdonjog-fenntartás
4.1 A Termékek vonatkozásában a Webfleet Solutions valamennyi jogát és jogos érdekét
fenntartja. A Termékekre vonatkozó tulajdonjog vagy más jog nem kerül az Ügyfélre átruházásra,
kivéve az itt kifejezetten biztosított jogokat.
4.2 Az Ügyfél nem távolíthat el és nem fedhet le semmilyen olyan megjelölést a
Termékeken, amelyek a Webfleet Solutions tulajdonjogát mutatják.

2 – A Termékek szállítása

4.3 Ha bármely harmadik fél a Termékek vonatkozásában jogokat érvényesít, érvényesíteni
kíván, gyakorol vagy gyakorolni kíván, az Ügyfél haladéktalanul: (I) írásban tájékoztatja a
Webfleet Solutions-t erről; és (II) írásban tájékoztatja az érintett harmadik feleket a Webfleet
Solutions adott Termékre vonatkozó tulajdonjogáról.

2.1 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 állapodtak
meg. A Webfleet Solutions jogosult a szállítás szakaszos lebonyolítására, és a szállítás egyes szakaszai
külön számlázhatók.

4.4 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 olyan
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.

2.2 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.

4.5 Az Ügyfél köteles a Termékeket a birtokában lévő összes többi terméktől elkülönítve
tárolni, annak érdekében, hogy azok könnyen azonosíthatók maradjanak a Webfleet
Solutions tulajdonaként és (I) köteles a Termékeket kielégítő állapotban tartani, és a
kézbesítés napjától kezdve a teljes értékükre köteles minden biztosítási esemény
bekövetkeztére biztosítani azokat; és (II) 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 (III) köteles a Termékekkel
kapcsolatban minden olyan információt átadni a Webfleet Solutions-nak, amelyeket a
Webfleet Solutions időről időre kér.

2.3 Ha a szállítás a Szerződésnek megfelelően történt, és az Ügyfél alapos ok hiányában 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.

5 – A Termékek biztosítása
Az Ügyfél köteles a Termékeket bármely hiány vagy megrongálódás kockázatával szemben
biztosítani, amely biztosítás biztosítási összege nem lehet kevesebb, mint a Termékek teljes
újrabeszerzési értéke, és a Webfleet Solutions erre irányuló kérése esetén mindezt igazolni
köteles.
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