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Általános szerzıdési feltételek 
 

A POSTAKTÍV KFT. (székhelye: 1047 Budapest, Baross 
utca 79-89. cégjegyzék száma: 01-09-464384, 
adószáma: 12086146-2-41) szállításaira, 
szolgáltatásaira 

 
I. Vegyes rendelkezések 
 

1) A berendezések adásvételére, illetıleg bérbe 
adására kötött konkrét szerzıdés a jelen Általános 
Szerzıdési Feltételekkel (a továbbiakban: Feltételek) 
érvényes. 

 
2) Az ajánlatunkban megadott gép árak euróban 

értendıek, és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, de gépek 
vásárlása és bérlete esetén tartalmazzák a 
Magyarországon belüli házhoz szállítás, helyszíni 
üzembe helyezés és a kezelıszemélyzet betanítási 
költségeit egyaránt. 

 
Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlat keltétıl 
számított 14 nap. 

 
3) A Vevı/Bérlı megrendelését társaságunk írásban 

(e-mailen, postai úton, faxon, stb.) fogadja be. A 
megrendelésnek tartalmaznia kell: az ajánlat 
számát és a megrendelni kívánt tételeket és az 
ára(ka)t, a kiegyenlítés devizanemét, a telepítés 
helyét és kívánt idejét, ezen ÁSZF elfogadását. 

 
4) A Vevı/Bérlı valamennyi, a szerzıdésben kikötött 

fizetési kötelezettségének Társaságunk számlája 
ellenében, 15 napos határidıre vagy megegyezés 
szerint a számlán megjelölt teljesítési határidıig, 
egy összegben, a Társaságunk számlán megjelölt 
bankszámlájára történı átutalással köteles eleget 
tenni. Társaságunk a számlával kapcsolatos 
reklamációt kizárólag a számla postára adásától 
számított 8 napon belül fogad és vizsgál meg. A 
számlával kapcsolatos reklamációkat 
Társaságunkhoz a postaktiv@postaktiv.hu e-mail 
címre küldött elektronikus levélben lehet eljuttatni. 
Ezen határidın túli reklamációkat Társaságunknak 
nem áll módjában figyelembe venni. Társaságunk a 
Vevı/Bérlı által fizetendı összegrıl kiállított 
számlát a fizetésre megállapított határidıt legalább 
8 nappal megelızıen, postai úton küldi meg a 
Vevı/Bérlı részére. (1 millió Ft feletti értékő számlát 
tértivevényes küldeményként) A kiállított számlát 

tartalmazó postai küldemény a postára adás napját 
követı 3. munkanapon kézbesítettnek tekintendı. A 
számla kiegyenlítésének bankköltségét a 
Vevı/Bérlı viseli. A számla valamely 
tételének/tételeinek kifogásolása az elismert összeg 
teljesítési határidejét nem befolyásolja, az elismert 
összeget a szerzıdés szerinti határidın belül ki kell 
fizetni. 

 
5) A Társaságunk által küldött ajánlatban, és a 

mindenkori adásvételi/bérleti szerzıdésben 
feltüntetett árak euróban értendıek. Társaságunk 
ennek megfelelıen a Vevı/Bérlı által fizetendı 
összegrıl a számlát euróban, vagy a 
Vevınek/Bérlınek a megrendelésben erre 
vonatkozóan szereplı külön rendelkezése alapján – 
a számla kiállításának napján a Budapest Bank Zrt. 
által közzétett hivatalos deviza eladási árfolyamot 
alapul véve az átszámításhoz – forintban állítja ki. 

 
6) Amennyiben a Vevı/Bérlı által fizetendı összeg a 

számlán megjelölt teljesítési határnapig nem kerül a 
Társaság bankszámláján jóváírásra, úgy a teljesítés 
késedelmesnek minısül. Társaságunk a 
késedelembe esés idıpontjától az esedékes összeg 
megfizetésének az idıpontjáig, a késedelemmel 
érintett összeg után évi 20%-os késedelmi kamatot 
jogosult felszámítani. Társaságunk a késedelmi 
kamat összegérıl a számlát adásvételi szerzıdés 
esetén a késedelemmel érintett vételárrészlet 
megfizetését követıen állítja ki és küldi meg postai 
úton a Vevı részére, bérleti szerzıdés esetén pedig 
a késedelembe esés idıpontját követıen esedékessé 
váló elsı bérleti díj-összeggel együtt állítja ki, és 
küldi meg postai úton a Bérlı részére, külön íven 
kimutatva a késedelmi kamat számításának a 
módját. 

 
7) 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén 

Társaságunk jogosult a Vevıhöz/Bérlıhöz intézett 
írásbeli egyoldalú jognyilatkozattal a szerzıdéstıl 
elállni, illetıleg a bérleti szerzıdést azonnali 
hatállyal felmondani. Az elállási, illetıleg 
felmondási nyilatkozatot Társaságunk tértivevényes 
küldeményként postai úton küldi meg a Vevı/Bérlı 
részére. A Társaságunk elállási, illetıleg felmondási 
nyilatkozatát tartalmazó postai küldemény a 
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postára adás napját követı 3. munkanapon 
kézbesítettnek tekintendı. 

 
8) A szállítólevél, kiszállási jegyzıkönyv/teljesítési 

igazolás aláírásával a Vevı/Bérlı elismeri a 
Társaságunk által kiszállított áru átvételét, a munka 
elvégzését és az erre vonatkozóan kiállított számla 
helyességét és annak befogadását. 

 
9) A Társaságunk által szállított berendezés átadás-

átvételének megtörténtérıl jegyzıkönyvet kell 
felvenni. Az átadás-átvételi jegyzıkönyvnek 
tartalmaznia kell, hogy a Vevı/Bérlı ismeri a 
berendezés és tartozékai rendeltetését és mőszaki 
jellemzıit, a berendezés mőszaki állapotát, az 
hibamentesen mőködik, és megtisztított állapotban 
van. Társaságunk ismertette a Vevıvel/Bérlıvel a 
berendezés használatával kapcsolatos elıírásokat, 
kioktatta a gép használatát és használatával 
kapcsolatos mőszaki és munkavédelmi elıírásokat. 

 
10) Társaságunk a szerzıdés tárgyát képezı 

berendezéseket a megrendeléstıl számított 2-4 
héten belül szállítja házhoz és helyezi üzembe. A 
szállítás megjelölt határidın belüli pontos idıpontját 
Társaságunk a gyártótól kapott értesítés alapján a 
megrendelés írásbeli visszaigazolásában 
Vevıvel/Bérlıvel egyezetett idıpontban jelöli meg. 
Mivel a megrendelés teljesítése a gyártó szállítási 
ütemezésének, illetve a Magyar Posta Zrt.-vel 
kötendı megállapodás aláírásának a függvénye, 
Társaságunk a gyártó szállítási késedelmébıl, illetve 
a Magyar Posta Zrt.-vel kötendı megállapodás 
aláírásának a késedelmébıl származó késedelmes 
teljesítés miatt felelısséget nem vállal és a 
késedelembıl eredı kártérítési felelısségét kizárja. 
Társaságunk 30 napot meghaladó szállítási 
késedelme esetén a Vevı/Bérlı jogosult a 
társaságunkhoz intézett írásbeli egyoldalú 
jognyilatkozattal a szerzıdéstıl elállni. 

 
11) Társaságunk, mint a Neopost márkájú 

berendezések kizárólagos magyarországi 
forgalmazója, a Vevıvel/Bérlıvel esetlegesen 
megkötött, erre irányuló külön írásbeli, ún. 
„Teljeskörő Karbantartási Szerzıdés” -  TKSZ - 
alapján az általunk forgalmazott termékek 
rendszeres karbantartását és minden nemő javítását 
is vállalja. Társaságunk szervize a karbantartási 
szerzıdés megkötése esetén a szerzıdı fél 
telephelyén a hiba bejelentését követı munkanapon 
megkezdi a zavar elhárítását. A teljes körő 
karbantartás átalánydíja évente (a lista ár 9-12%-a) 
tartalmazza a munkadíjat, a javításhoz felhasznált 

anyagok, alkatrészek árát is. A karbantartás 
elvégezhetı Társaságunk szervizében, vagy a 
megrendelı telephelyén is, kiszállási díj 
felszámítása ellenében. A kiszállási díj mindenkori 
összege az üzemanyagárak függvénye. Budapesten 
egységesen: 6.900 Ft + ÁFA;  vidékre: 135 Ft + 
ÁFA/km. A karbantartás gyakoriságát, valamint a 
karbantartási díj mértékét, esedékességét és 
megfizetésének módját az egyedi karbantartási 
szerzıdés tartalmazza. 

 
12) Társaságunk a szerzıdés tárgyát képezı 

berendezés kezelési útmutatóját a berendezés 
üzembe helyezésekor adja át a Vevı/Bérlı részére. 

 
13) A szerzıdésbıl származó vagy annak teljesítésével 

kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket Felek 
megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben az 
egyezségi kísérlet eredménytelen, a vita 
eldöntésére, jogvitájuk megoldására, elbírálására 
alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességének.  

 
14) A felek egyedi szerzıdésében nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.), és az egyébként irányadó 
hatályos magyar anyagi jog szabályai az 
irányadók. 

 
15) Társaságunk tájékoztatja a Vevıt/Bérlıt, hogy a 

jelen Feltételekben a szokásos szerzıdéses 
gyakorlattól lényegesen eltérı rendelkezések, 
valamint a felek között korábban alkalmazott 
feltételekhez képest lényeges eltérések is 
elıfordulhatnak. A jelen Feltételeknek az aláírása 
mindezek elfogadását is jelenti. 

 
16) A jelen Feltételek aláírásával a Vevı/Bérlı elismeri, 

hogy a Feltételek egy példányát átvette, tartalmát 
megismerte, és magára nézve kötelezınek 
elfogadja. Kijelenti egyben, hogy a jelen 
Feltételekben használt fogalmakat ismeri, jogi 
tartalmukkal tisztában van. 
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II. Adásvétel 
 

1) Adásvételi szerzıdés esetén a vételár összeg a 
berendezés és annak tartozékai leszállítását és 
üzembe helyezését követıen Társaságunk által 
kiállított számla alapján és ellenében fizetendı. 

 
2) A vételár teljes megfizetéséig Társaságunk az 

adásvétel tárgyát képezı berendezésen a 
tulajdonjogát fenntartja. A vételár teljes 
megfizetéséig ennek megfelelıen a Vevı az 
adásvétel tárgyát képezı berendezést nem 
idegenítheti el és nem terhelheti meg, és azt 
fedezetként sem ajánlhatja fel. 

 
3) Bérmentesítıgép üzemeltetése esetén Vevı vállalja, 

hogy a távfeltöltı rendszer - CREDIFON - 0-24 
órás korlátozás nélküli használati díját – 75 
EUR+ÁFA – évente számla ellenében megfizeti. 
Az elsı díjat üzembe helyezéskor, a további díjakat 
minden évfordulókor számlázzuk a BB Zrt. deviza 
eladási árfolyama szerint forintban vagy kívánságra 
EURO-ban. (az árváltozás jogát fenntartjuk) 

 
4) Részletfizetési megállapodás esetén, amennyiben 

Vevı bármely részlet megfizetésével késedelembe 
esik, a vételárból még hátralékos teljes összeg egy 
összegben esedékessé válik és annak megfizetésére 
Vevı a késedelembe esés idıpontjától számított 15 
napon belül köteles. 

 
5) Amennyiben az adásvételi szerzıdés a 

Társaságunk általi, a Vevınek felróható okból 
történı elállás miatt szőnik meg, a Vevı az 
adásvétel tárgyát képezı berendezés bruttó 
vételára 10%-ának megfelelı mértékő meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles, amely összeg a 
társaságunk által megküldött elállás kézhez 
vételével egyidejőleg válik esedékessé. 

 
6) Társaságunk kijelenti és szavatolja, hogy a 

berendezés tulajdonjogát per-, teher- és 
igénymentesen ruházza át a Vevıre, valamint 
szavatolja, hogy azon nem áll fenn semmilyen más 
harmadik személynek olyan joga vagy követelése, 
ami a vevı tulajdonszerzését vagy birtokba lépését 
akadályozná, korlátozná vagy zavarná. 

 
7) Társaságunk az általa szállított berendezésekre 

azok üzembe helyezésétıl számítottan 12 hónapos 
jótállást vállal, amely anyaghibából, illetve gyártási 
hibából eredeztethetı meghibásodásokra 
vonatkozik. A jótállás nem vonatkozik a természetes 
elhasználódásból eredı kopásra (különös tekintettel 

a papírral közvetlenül érintkezı és kopó 
alkatrészekre, azaz a behúzó görgıkre, töltı 
görgıkre, szállító görgıkre, szalagokra, stb., 
elkoszolódás miatt jelentkezı hibákra, a 
bizonyíthatóan túlterhelésbıl és/vagy 
rendeltetésellenes használatból eredı, valamint nem 
megfelelı anyag miatt (boríték, irat) bekövetkezett 
minıségromlásra, hibákra. A jótállás idıtartama 
alatt a berendezés javítására kizárólag társaságunk 
jogosult. Ezen rendelkezés megsértése a 
Társaságunk által vállalt jótállás megszőnésével jár. 
Amennyiben a berendezés olyan okból hibásodott 
meg, amelyért Társaságunkat felelısség nem terheli, 
a javítás összes költsége a Vevıt terheli. 
 
 
 
III. Bérlet, tartós bérlet, lízing 
 

1) Bérleti szerzıdés esetén a Társaságunk 
ajánlatában, illetve a bérleti szerzıdésben foglaltak 
szerinti szerzıdéskötési díj, a kezdı részlet és az 
elsı havi bérleti díj a berendezés és annak 
tartozékai leszállítását és üzembe helyezését 
követıen Társaságunk által kiállított számla alapján 
és ellenében fizetendı. 

 
2) A bérleti idıszak kezdete a berendezés Bérlı 

birtokába adásának az idıpontja, amikor is a Bérlı 
a terméket rendeltetésszerő használatra alkalmas 
állapotban Társaságunktól átveszi. Ennek helyét és 
idıpontját az „Átadás - átvételi jegyzıkönyv” 
rögzíti, amely a mindenkori bérleti szerzıdés 
elválaszthatatlan részét képezi. 

 
3) Bérlı a bérlet tárgyát képezı berendezés 

birtoklásáért és használatáért a bérleti jogviszony 
fennállásának az idıtartama alatt bérleti díjat 
köteles fizetni. A bérleti díj mértékét, fizetésének a 
gyakoriságát, esedékességét és fizetésének a 
módját a mindenkori bérleti szerzıdés tartalmazza.  

 
4) A bérleti jogviszony teljes futamideje alatt a 

berendezés fenntartásának, karbantartásának, 
javításának és alkatrész-felhasználásának a 
költségei, valamint a kellékanyagok (pl.: 
festékkazetta és címke) költségei és az esetleges 
szállítási díjuk Bérlıt terhelik. A Bérlı kötelezi 
magát a karbantartási utasításban szereplı, az 
üzemeltetéshez szükséges rendszeres kezelıi 
karbantartás szakszerő elvégzésére. 

 
5) A bérlet ideje alatt Társaságunk, mint Bérbeadó 

tulajdonát képezı berendezés a Bérlı birtokában 
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és használatában van. A Bérlı a bérlet tárgyát 
képezı berendezést sem albérletbe, sem harmadik 
személy használatába nem adhatja, Magyarország 
területérıl külföldre ki nem viheti. Bérlı köteles a 
berendezést rendeltetésszerően és 
szerzıdésszerően használni, és felelıs minden 
olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerzıdésellenes használat következménye. 
Társaságunk nem felel a berendezés használatával, 
mőködésével, és üzemeltetésével összefüggésben a 
Bérlınek, vagy harmadik személynek okozott 
károkért. A berendezés használata során harmadik 
személynek okozott kárért a Bérlı tartozik 
felelısséggel. 

 
6) Társaságunk, mint Bérbeadó, jogosult a 

rendeltetésszerő és szerzıdésszerő használatot a 
Bérlı szükségtelen háborítása nélkül ellenırizni. A 
Bérlı minden esetben köteles biztosítani a 
berendezéshez történı hozzáférést Társaságunk, 
vagy megbízottja számára. 

 
7) Bérlı kötelezi magát, hogy a berendezést csak a 

Bérbeadó szakemberei által kiképzett, megfelelı 
szaktudással, gyakorlattal rendelkezı személyzet 
használhatja. Vállalja, hogy a munkavédelmi 
elıírásokra a kezelı személyzetet kioktatja, az 
elıírások betartását folyamatosan ellenırzi. 

 
8) A Bérlı tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési 

kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett 
berendezést harmadik személytıl függı okok miatt 
nem tudja használni. 

 
9) A Bérlı a bérlet tárgyát képezı berendezésen 

átalakítási munkálatokat nem végezhet. A 
berendezés javítására a bérleti jogviszony 
fennállása alatt kizárólag Társaságunk jogosult. 

 
10) A bérleti jogviszony idıtartamát - amely határozott 

vagy határozatlan idıtartamú –, valamint a bérlet 
tárgyát képezı berendezés bérleti idı leteltét 
követı visszaszolgáltatásának a módját, és 
feltételeit, valamint a Bérlı általi esetleges tovább-
használatának, vagy maradványértéken történı 
megvásárlásának a lehetıségét és feltételeit a 
mindenkori bérleti szerzıdés tartalmazza. A 
berendezés Bérlı általi maradványértéken történı 
megvásárlásának kikötése esetén a berendezés a 
teljes vételár Bérlı általi megfizetésének idıpontjáig 
a berendezés a társaságunk, mint Bérbeadó 
tulajdonában marad, Társaságunk tehát 
tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig 
fenntartja. 

 
11) Bérlı köteles a bérlet tárgyát képezı berendezésre 

biztosítást kötni, amelynek összege fedezetként 
szolgál arra a nem várt esetre, ha a bérlet tárgya 
megsemmisülne, vagy azt eltulajdonítanák.  

 
12) Amennyiben a bérleti jogviszony megszőnésekor a 

Bérlı a bérlet tárgyát képezı berendezés 
visszaadására vonatkozó kötelezettségének 
határidıben nem tesz eleget, a késedelembe esés 
idıpontjától a berendezés visszaadásának az 
idıpontjáig a bérleti szerzıdésben kikötött bérleti 
díj kétszeresének megfelelı mértékő havi használati 
díj fizetésére köteles. 

 
13) Kamatemelkedés hatása. Bérleti szerzıdés esetén a 

társaságunk, mint Bérbeadó jogosult a mindenkori 
bérleti díj összegét 6 havonta felülvizsgálni, és a 
bérleti díj összegét a Magyar Nemzeti Bank által 
közétett jegybanki alapkamat változásának 
megfelelı mértékben módosítani. Társaságunk a 
módosított bérleti díj összegérıl írásbeli értesítést 
küld a Bérlı részére, amelyet a bérleti díj 
felülvizsgálatát és esetleges megemelését követıen 
esedékessé váló elsı bérleti díj összegrıl már 
megemelt összegben kiállított számlához mellékel. 

 
14) Amennyiben a bérleti jogviszony a Társaságunk, 

mint Bérbeadó általi, a Bérlınek felróható okból 
történı felmondással szőnik meg, a Bérlı a bérlet 
tárgyát képezı berendezés mindenkori bérleti 
szerzıdésben meghatározott bruttó értéke 10%-
ának megfelelı mértékő meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles, amely összeg a Társaságunk által 
megküldött felmondás kézhez vételével egyidejőleg 
válik esedékessé. 

 
15) A határozatlan idıre kötött bérleti szerzıdést mind 

a Bérbeadó, mind pedig a Bérlı indoklás nélkül, 30 
napos felmondási idı alkalmazása mellett, a másik 
félhez intézett írásbeli egyoldalú jognyilatkozattal 
felmondhatja.  

 
16) A Bérbeadó jogosult a bérleti szerzıdést azonnali 

hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlı megsérti 
a Bérleti Szerzıdés és a Feltételek rendelkezéseit, 
így többek között az alábbi esetekben: 
i. amennyiben a Bérlı fizetési kötelezettségével 30 

napot meghaladó késedelembe esik, 
ii. amennyiben a Bérlıvel szemben csıdeljárás, 

felszámolási, vagy végelszámolási eljárás 
lefolytatását kezdeményezik, 

iii. amennyiben a Bérlı a bérlet tárgyát képezı 
berendezést rendeltetésellenesen, vagy 
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szerzıdésellenesen használja, illetıleg a 
Bérbeadó engedélye nélkül albérletbe, vagy 
harmadik személy használatába adja. 

 
17) A bérleti szerzıdés megszőnik: 

a) a felek közös megegyezésével, 
b) a bérlet tárgyának az elpusztulásával, 
c) a határozott idıre kötött bérleti szerzıdés 

esetén a határozott idı lejártával, 
d) a Bérlı halálával, vagy jogutód nélküli 

megszőnésével, 
e) rendes felmondással, 
f) rendkívüli felmondással. 

 
18) A határozott idejő bérleti szerzıdés nem alakul át 

határozatlan idejő bérleti szerzıdéssé abban az 
esetben sem, ha a bérleti idı lejárta után a Bérlı a 
bérlet tárgyát képezı berendezést tovább 
használja, és ez ellen a Bérbeadó 15 napon belül 
nem tiltakozik. 

 
19) A Bérlı köteles a Bérbeadót haladéktalanul 

értesíteni az adataiban bekövetkezett változásokról, 
valamint arról, hogy vele szemben csıdeljárás, 
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás 
lefolytatását kezdeményezik. 

 
20) A bérleti jogviszony megszőnése esetén a Bérlı 

köteles a bérlet tárgyát képezı berendezést és 
annak tartozékait a jogviszony megszőnésétıl 
számított 3 napon belül Társaságunk, vagy 
megbízottja részére visszaadni, illetıleg lehetıvé 
tenni, hogy azt Társaságunk elszállítsa. A Bérlı a 
bérleti jogviszony megszőnésének idıpontjától 
kezdıdıen a berendezést nem jogosult használni. 

 
21) Társaságunk, mint Bérbeadó a bérleti szerzıdésbıl 

eredı jogait és kötelezettségeit harmadik személy 
részére szabadon átruházhatja. Társaságunk az 
átruházás tényérıl köteles a Bérlıt az átruházás 
idıpontjától számított 3 napon belül írásban 
értesíteni. 

 
22) Társaságunk szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a 

bérlet egész idıtartama alatt rendszeres 
karbantartás mellett alkalmas a szerzıdésszerő és 
rendeltetésszerő használatra, és egyébként is 
megfelel a szerzıdés elıírásainak. Társaságunk 
szavatol azért is, hogy a bérlet tárgyán harmadik 
személynek nincsen olyan joga, amely a Bérlıt a 
használatban korlátozná vagy akadályozná. 

 

 
23) Jelen Általános Szerzıdési Feltételek 2010. január 

01. napjától visszavonásig érvényesek. 
        

       
Almási Tibor ügyvezetı igazgató 

Postaktív Kft. 
 

Alulírott, mint a Postaktív Kft.-vel szerzıdı fél, 
kijelentem, hogy a Feltételek tartalmát megismertem, 
azokat elfogadtam, és mint akaratommal egyezıt, 
írtam alá, illetıleg annak egy példányát átvettem. 

Dátum: … 
 

Cég, név, beosztás, aláírás 
 

IV. Kellékanyag ellátás 

Kellékanyag megrendelést Szállító kizárólag írásban 
fogad el, amely tartalmazza a kívánt megjelenítendı 
adatokat (pl.: anyag neve, mennyisége, számlázási 
név-cím, szállítási név-cím, igénylı neve, megrendelés 
szám, stb.), de annak formáját nem szabályozza. 
megrendelését elküldheti a postaktiv@postaktiv.hu 
email-címre vagy a 0614136032 fax számra. A 
rendelt kellékeket 2 munkanapon belül postára adjuk.  
Szállítás módja: postai úton, EMS gyorspostával, DHL 
futárral, a Megrendelı igénye szerint; a számlán 
külön tételként kerül feltüntetésre. A kézbesítés 
késedelmébıl eredı károkért felelısséget nem 
vállalunk.  
 

V. Jótállás 

Az üzembe helyezéstôl számított 12 hónap, ami 
anyaghibából illetve gyártási hibából eredeztethetı 
meghibásodásokra vonatkozik.  A Jótállás nem 
vonatkozik természetes használatból fellépı kopásra, 
különös tekintettel a papírral közvetlenül érintkezı 
kopó (behúzó görgık, töltı görgık, szállító görgık, 
szalag…) alkatrészekre, elkoszolódás miatt jelentkezı 
hibákra, bizonyítható túlterhelésbıl és/vagy 
rendellenes használatból valamint nem megfelelı 
anyag miatt (boríték, irat) bekövetkezett 
minıségromlásra, hibára.  

 


