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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
( ÁSZF) 

Az ÁSZF meghatározása és feladata: 
A jelen "Általános Szállítási Feltételek" – a továbbiakban ÁSZF – a SENSOR TECHNIK Kft, továbbiakban 
mint : Szállító – és a rendszert megrendelő és felhasználó szerződő partnerei között – továbbiakban 
Megrendelő, együttesen Felek – létrejövő jogviszonyok egyes elemeit szabályozza. 


Az ÁSZF Szállító és Megrendelő által kötött adásvételi és szállítási szerződések, megrendelések 
elválaszthatatlan részét képezik, és azokat a felek szerződéseiben nem szabályozott valamennyi kérdésben 
alkalmazni kell. 


Amennyiben a szerződés jelen ÁSZF-től eltérő módon rendelkezik, akkor a szerződés szerint kell eljárni. 
Minden Szállítási szerződéssel kapcsolatos jogot, feladatot, teendőt az ÁSZF rögzít. Amennyiben a 
Szállítási szerződés nem tér ki bármilyen változásra, abban az esetben sz ÁSZF-ben leírtak alapján kell a 
feleknek eljárniuk.


Ajánlati kötöttség, szerződéskötés, a szerződés terjedelme: 
A Szállítót a szerződési ajánlata Megrendelővel történt közléstől számított 3 napig köti, mely időtartam alatt 
Szállító arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlat tárgyát képező termékek, illetve rendszerek és 
amennyiben a rendszerhez tartozik abban az esetben a szoftver lényeges – szerződést és a kapcsolódó 
üzemanyag monitoring szolgáltatásokat alapjaiban érintő – műszaki jellemzőit és az ellenértékét nem 
változtatja meg.  
 
Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a szállítandó termék, illetve 
szoftver műszaki jellemzőit megváltoztassa, ha ez a szerződés lényegét nem érinti.

 
A szerződés tárgya:

Jelen ÁSZF-fel kiegészített szerződés tárgya minden esetben Szállító által előállított, értékesített üzemanyag 
felügyeleti, üzemanyag-technológiai rendszerre vonatkozik. A SENSOR TECHNIK Kft. által forgalmazott 
rendszerek elsődleges célja, hogy Megrendelő saját tulajdonában vagy érdekkörébe tartozó üzemanyag 
tároló, készletező, kimérő,automata tankolást biztosító üzemanyag-technológiai berendezések 
biztonságosan tárolja és szolgálja ki a járműveit. A rendszereink biztosítják a járművek üzemanyag 
felügyeletét is. A rendszereinkhez tartozó, vagy opcionálisan a rendszerhez vásárolt szoftverrel, informatikai 
háttér rendszerrel az adatokat kiértékelje, kielemezze. 

A szerződés tárgya még az előzőekben meghatározott üzemanyag felügyeleti rendszer működtetéséhez 
szükséges szoftverrendszer és az annak esetlegesen részét képező adatbázis - továbbiakban szoftver. A 
szoftver hozzáférést biztosít Megrendelőnek az üzemanyag ellátó rendszer adatokhoz, és lehetővé teszi a 
rendszer által a járművek tankolásával és üzemanyag felhasználás kapcsolatosan rögzített adatok 
kiértékelését.


Általános feltételek 
Az ár, fizetési feltételekben feltüntetett készre jelentés azt jelenti, hogy a SENSOR TECHNIK Kft. a 
megrendelt berendezést gyártói telephelyén szállítás kész állapotra hozza, legyártja. A termékeket 
műszakilag leellenőrzi, majd azokat a Megrendelő felé – készre jelenti.  
 
A készre jelentés alapján állítja ki a Megrendelő felé a végszámlát. A végszámla kiegyenlítését követően 
történhet a megrendelt berendezések elszállítása, kiszállítása, telepítése, beüzemelése. Amennyiben a 
készre jelentés alapján kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig a Megrendelő nem teljesíti fizetési 
kötelezettségeit, úgy a SENSOR TECHNIK Kft. jogosult a fenti berendezést harmadik félnek értékesíteni. 
Ezen esetben a SENSOR TECHNIK Kft. írásban értesíti a Megrendelőt az újragyártás tényéről és az új 
szállítási határidőről.


Megrendelő / Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a SENSOR TECHNIK Kft. a berendezés teljes vételárának 
kiegyenlítéséig a berendezés tulajdonjogát fenntartja.
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A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt, hogy minden 1 m3-től nagyobb üzemanyag ellátás céljára, vagy 5 m3-
tól nagyobb technológiai tartály használata engedélyhez kötött. Ha a megrendelő létesítési- 
használatbavételi engedélyek nélkül kívánja használni az üzemanyag tároló és kiszolgáló berendezést, akkor 
azt kizárólag saját felelősségére teheti meg. A Szállító nem felel a szabálytalan használatból, gondatlanságól 
bekövetkezett károkért.


A Megrendelő/ Üzemeltető minden esetben köteles a berendezések, eszközök használata esetén 
maradéktalanul betartani a használatra vonatkozó gyártói, forgalmazói előírásokat. A Megrendelő / 
Üzemeltető minden estben köteles a berendezések használatával, működésével kapcsolatos kezelési, 
használati utasításokat átolvasni, értelmezni. A tájékoztatja a Megrendelőt/ Üzemeletetőt, hogy minden 
általa forgalmazott termék kezelési, használati utasítása a Szállító weboldaláról is letölthető. 
 
Finanszírozással történő vásárlás esetén a Megrendelői jogviszony helyett Üzemeltetői jogviszony alakul ki. 
Finanszírozással történő vásárlás esetén, a Szállítónak a teljes vételár kiegyenlítéséig jogában áll a 
leszállított berendezés(ek) működését korlátozni, amennyiben a Megrendelő/ Üzemeltető a vételárat, vagy 
annak bármely részét nem a jelen szerződés fizetési feltételében leírt módon egyenlíti ki. A SENSOR 
TECHNIK Kft. a berendezés működésének korlátozása miatt keletkező károkért nem felel. 
 
A Megrendelő / Üzemeltető minden esetben köteles a hatályos jogszabályokat és előírásokat figyelembe 
venni és betartani. 

A Megrendelő / Üzemeltető tudomásul veszi, hogy alap esetben leszállított berendezések üzemi célú 
használatra alkalmasak, amennyiben nem hitelesítik azokon joghatást kiváltó elszámolás nem végezhető. 

A Megrendelő/ Üzemeletető tudomásul veszi, hogy a Szállítási Szerződésben szereplő termék nevek 
fantázia nevek. Amennyiben a termék elnevezés szorosan kötődik a termék bármely engedélyhez, abban az 
esetben a termék leszállításakor a termék, berendezés gyártója által a szállítólevélen található név a 
használatos, és a használat során ez az irányadó. 
 
Szállító kijelenti, hogy a munkája során csak olyan szellemi alkotásokat használt és használ fel, amelyek a 
saját tulajdonát képezik, vagy amelyek felhasználási jogával rendelkezik. Ezen szabály vonatkozik Szállító 
minden alkalmazottjára és az általa esetlegesen megbízott alvállalkozókra is, akikkel szemben Szállító e 
szabály betartására és betartatására köteles. 
 
Szállító a rendszer használata során adatvesztésből bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal. 
 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer által rögzített nyers és már feldolgozott adatokat – a 
rendszer fejlesztése, illetve az esetlegesen előforduló hibák javítása érdekében, Szállító kívánságára - 
Szállító rendelkezésére bocsátja. Szállító szavatolja, hogy az átadott adatokat kizárólag a rendszer 
fejlesztésére illetve hibajavításra használja fel.


Szállítási díj, fizetési feltételek 
A Megrendelő a szerződésben maghatározott határidőre és mértékű díjelőleget fizet Szállító részére. Szállító 
az előleg összegéről proforma számlát, díjbekérőt állít ki Megrendelő részére. Szállító jogosult a 
szerződéstől való elállásra, amennyiben Megrendelő a szerződésben meghatározott díjelőleget Szállító 
számlájára, a szerződésben meghatározott határidőben nem fizeti meg. A díjelőleg számlára történő 
beérkezést követően Szállító a pénzösszeg beérkezési idejével megegyező teljesítési idejű előlegszámlát 
állít ki. A rendszer telepítésének és üzembe helyezésének egyik előfeltétele, hogy a díjelőleg, díjelőlegek, 
részfizetés, végszámla összegei is Szállító számlájára megérkezzen


A szállítási díjra vonatkozó rendelkezések:


A szállítási díj nem foglalja magában a rendszerek, berendezések telepítési díjait, de az ár magában foglalja 
a rendszer működtetéséhez szükséges szoftver jelen szerződésben meghatározott felhasználási jogának 
ellenértékét.


A Megrendelő által a felelősségi, illetőleg érdekkörébe tartozó okból (pl. a Megrendelőt a felhasználóval 
szemben terhelő határidő betartása) a Szállítótól igényelt olyan különleges munkavégzések 
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többletköltségét, amit a Szállító a munkavállalóival csak túlmunkában, éjszakai-, vagy a heti pihenőnapon, 
illetőleg munkaszüneti napon végzett munkával tud megoldani.


Megrendelő nem jogosult a szállítói díjat visszatartani vagy csökkenteni, ha Szállító a Megrendelő kifogásait 
– legyen az késedelemmel, szavatossággal, vagy olyan körülményekkel kapcsolatos, amelyekért Szállítót 
általa bizonyíthatóan nem terheli felelősség – nem ismeri el. 

Olyan szállítási szerződés esetén, amelyben a felek ütemezett, több részletben történő szállítást kötnek ki, a 
Szállító jogosult a leszállított eszközök szállítási díját az egyes részszállítások teljesítésével egyidejűleg 
kiszámlázni, a Megrendelő pedig köteles a számlával kiterhelt összeget maradéktalanul megfizetni. 

Szállító által Megrendelőnek leszállított minden anyag, alkatrész tartozék és szoftver mindaddig a Szállító 
tulajdonát képezi, ameddig Megrendelő a szállítási díjat maradéktalanul meg nem fizeti Szállítónak 
(tulajdonjog fenntartás). 

Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult:

A törvényben meghatározott mértékű, de maximálisan a mindenkori EURIBOR + 5% mértékű késedelmi 
kamatot felszámítani. Szállító jogosult továbbá a fizetési késedelemből eredő további kára érvényesítésére 
is.

A tartozások megfizetéséig minden teljesítést felfüggeszteni. A tartozás esedékességet követő 30 nap 
letelte után a szerződéstől elállni és az ebből fakadó igényeket (beépített anyagok leszerelése és elvitele, 
foglaló megfizetése, kártérítés) a Megrendelővel szemben érvényesíteni. 

Megrendelő fizetési kötelezettségének nem teljesítéséből eredő szerződésszegése esetére Szállító 
szerződéstől való elállásra jogosult azzal, hogy fenntartja magának azt a jogot arra, hogy a tulajdonát 
képező beszerelt anyagokat, alkatrészeket és tartozékokat kiszerelje és elszállítsa. Szállítónak a teljes 
szállítói díj megfizetéséig jogában áll a tulajdonát képező rendszert külső jellel megkülönböztetni. 

Amennyiben a szerződésben ár, fizetési feltételekben feltüntetett készrejelentés alapján történő fizetés van 
az azt jelenti, hogy a SENSOR TECHNIK KFT a megrendelt berendezést gyártói telephelyén szállítás kész 
állapotra hozza, műszakilag leellenőrzi, majd azt a gyári számmal együtt a Megrendelő felé - Készrejelenti - 
és a készrejelentés, valamint a berendezés Megrendelő telephelyére történő szállítása között telephelyén 
tárolja.


A Szállító 30.000 Ft alatti szervizek esetén utólagos 8 napos fizetési határidővel állítja ki a számlát a 
Megrendelő felé. 30.000 Ft feletti alkatrész beépítés esetén 50 % előleg, továbbá 50 % készre jelentés 
alapján 3 napos banki átutalással állítja ki a számlát a Megrendelő számára. A Megrendelő/ Üzemeltető 
tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, 
úgy az esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséig a Szállító a szervizelési munkálatokat és az igény szerinti 
kiszállást megtagadja. Tájékoztatásul közöljük, hogy ezen díjak felülvizsgálatát a Szállító évente végzi, 
végezheti, és a költségek emelkedése esetén ezt az áraiban is érvényesítheti, módosíthatja.


Szállításra vonatkozó feltételek: 
A szállítási határidő kizárólag a termékek leszállítására vonatkozik, és nem vonatkozik a beszerelésre. A 
szállítási határidő a szerződésben meghatározott időpont, amikor a szerződés tárgyát képező rendszert a 
Szállító leszállítja a Megrendelő telephelyére. Szállító a rendszer Megrendelőnél történő szállítását és 
telepítését (beszerelését) a szerződő Felek által írásban egyeztetett időpontban vállalja, amennyiben a 
Megrendelő a szerződés alapján kiállított számlák kiegyenlítését a számlákon szereplő határidőkig a Szállító 
részére megtörténik. A szállítás(ok) további feltétele, hogy a Megrendelő minden esetben biztosítsa a 
telepítési körülményeket, beszereléshez szükséges járműveket a leszállítást megelőzően, és ezt írásban 
jelezze a Szállító felé.


A szállítási határidők esetleges változási jogát a Szállító fenntartja. A szállítási határidő meghosszabodhat 

- pandémia, járvány hatására

- háborús helyzet

- alapanyag hiány

- gyártási probléma

- természeti katasztrófa
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A Szállító nem felel a Megrendelőnek vagy esetlegesen haramadik félnek a szállítási határidők változása 
miatt esetlegesen bekövetkező károkért. 


A feltüntetett szállítási határidők minden esetben az előleg beérkezésétől, illetve üzemanyag kutak esetén a 
létesítési engedély átvételétől számítandók.  
 
A szállítás(ok) további feltétele, hogy a Megrendelő minden esetben biztosítsa a telepítési körülményeket. 
Az ITC rendszer esetén a beszerelésre váró járműveket a beszerelés időpontjában a Megrendelő köteles 
biztosítani a Szállítónak, vagy a beszerelést végző Szállító által megbízott vállalkozó felé.  
 
Amennyiben a Megrendelő a szerződésekben szereplő feltételeknek nem tesz maradéktalanul eleget, abban 
az esetben a Szállító nem kötelezhető a szállítási határidők betartására.


A szállítás, átvétel kizárólag akkor történhet, ha a SENSOR TECHNIK Kft. által kiállított számlák szerződés 
szerinti kiegyenlítése a számlákon szereplő határidőkig megtörténik.


A helyszíni betonozást, tereprendezést és a földmunkákat a Megrendelő / Üzemeltető / Bérlő a szerződés 
mellékletében átadott alapozási segédlet alapján készítteti el, és a kivitelezési nyilatkozatot, (miszerint a 
létesítmény az engedélyes terveknek megfelelően készült) a Szállítónak elküldi. A kivitelezési nyilatkozatot 
legkésőbb a létesítési engedély kiadását követően 15 napon belül a Szállító rendelkezésére bocsátja. 
Amennyiben a kivitelezési nyilatkozat ezen határidőn belül nem áll rendelkezésre, úgy a Szállító nem 
kötelezhető a szállítási határidők betartására.


A szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik, ha:

(a) Megrendelő – Szállító írásbeli hozzájárulásával – utólag változtat a megrendelés műszaki specifikációján 
és ez a gyártást, szállítást, illetőleg a telepítést késlelteti,

(b) Megrendelő késedelembe esik a telepítés helyének előkészítésével, rendelkezésre bocsátásával, fizetési 
kötelezettségeivel, vagy egyéb olyan szerződéses kötelezettségével, amelyek teljesítésével a Szállító 
teljesítése előtt kell járnia,

( c) Szállítót neki fel nem róható ok (vis maior) gátolja abban, hogy valamely szerződési kötelezettségét 
határidőben teljesítse.


Szállítási Szerződésben szereplő összegek nem tartalmazzák: 
üzemanyag kutak esetén: 
-   telepítési helyszín betonozásának, tereprendezésének, földmunkájának megvalósításának költségeit, 

- engedélyezés során a hatóságoknak fizetendő illetékek, illetve a hatósági eljárási díjak költségeit

- esetlegesen a hatóságok, szakhatóságok által előírt kötelezettségek megvalósításának költségeit

- ledaruzás, telepítési helyszínre történő emelés költségeit

- Közforgalmi használatra vásárolt üzemanyag kutak esetén a kasszarendszer, és a kasszarendszer 

összekötése a kútoszloppal, valamint az ehhez szükséges adatillesztő berendezések biztosítása a 
Megrendelő/ Üzemeletető feladatát képezik.


Szállítási feltételek, határidők 
Ha a megrendelő létesítési- használatbavételi engedélyek nélkül saját felelősségre kívánja használni az 
üzemanyag tároló és kiszolgáló berendezést, akkor a szállítási határidő az előleg beérkezése alapján 
számítandó.


Személyes átvétel: 
A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek, berendezések személyes átvételéhez. Az Átvétel 
helyéről és idejéről a a Szállító írásban tájékoztatja. a Megrendelőt.

Személyes átvétel esetén lehetőség van számla ellenében történő készpénzes fizetésre. 


Átadás- átvétel, próbaüzem, a kárveszély átszállása: 
A teljesítés – azaz a mennyiségi és minőségi átadás-átvétel – helyét felek a rendszerek egyedi 
specifikációjában határozzák meg. Megrendelő erre jogszerűen felhatalmazott képviselője a telepített 
rendszert Szállítóval írásban egyeztetett időpontban köteles minőségileg megvizsgálni és átvenni. Felek az 
átadás-átvételről átadási jegyzéket, munkalapot vesznek fel. Az elkészített, üzemkész rendszer tekintetében 
a beszerelés befejezésével egyidejű próbaüzem során annak működéséről felek együttesen győződnek 
meg. Megrendelő köteles képviselője útján a próbán megjelenni és a rendszert a Szállítótól sikeres próba 

/ . oldal10 4



www.sensor-technik.hu

esetén átvenni. 

A rendszer Megrendelőnek történő átadásának tényét és az átadás időpontját a felek a beszerelési 
dokumentációban (jegyzőkönyv, munkalap, beszerelési jegyzőkönyv, szállító levél). rögzítik. 

Megrendelő az esetleges minőségi és mennyiségi kifogásait köteles Szállítóval haladéktalanul írásban 
közölni, megjelölve egyúttal azt a – teljesítéstől számított 30 napon belüli – időpontot, amikor Szállító a 
kifogásokat – Megrendelő jelenlétében és közreműködésével – a helyszínen ellenőrizheti. Felek a minőségi 
és mennyiségi kifogásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jogos 
minőségi kifogás esetén megfelelő mértékű (szoftver hibák esetén legfeljebb 60 napos, hardver és egyéb 
hibák esetén legfeljebb 30 napos) póthatáridőt biztosít Szállítónak a hibák kijavítására. 

Az anyagoknak, alkatrészeknek, tartozékoknak a teljesítés helyére történt leszállítását és a beszerelést, 
üzembe helyezést követően a telepítések Megrendelőnek történő átadásával az üzemeltetési felelősség és 
kárveszély átszáll Megrendelőre. Az üzemeltetési felelősség és a kárveszély átszállásának időpontját a 
szállítólevél a beszerelésről felvett telepítési jegyzőkönyv, illetve munkalap igazolja. Ha Szállító teljesítését 
Megrendelőnek felróható ok akadályozza, a szerződés szerinti anyagokat, alkatrészeket és tartozékokat 
Szállító a Megrendelő költségére és kockázatára tárolja.


Garanciális feltételek 
SENSOR TECHNIK Kft. az egységesen 12 hónap garanciát vállal az általa forgalmazott üzemanyag-
technológiai kiegészítő termékekre, kimérő szerkezet, szintmérő berendezés, szivattyúk. átfolyásmérők, 
olajtechnológiai rendszerek, olajtechnológiai berendezése, amennyiben ezek szerviz, vagy javítás során 
kerülnek beépítésre. Megrendelő szerelése esetén a leszállítástól Szállító beszerelése esetén a beépítéstől 
számítandó a garanciális időszak kezedte.


A SENSOR TECHNIK Kft. a berendezés garanciális javítását a meghibásodás írásbeli bejelentésétől 
számított 3 munkanapon belül megkezdi, azzal, hogy az írásbeli bejelentés során a Megrendelő/ 
Üzemeletető köteles a meghibásodás okát vagy amennyiben azt nem tudja megállapítani, a 
rendeltetésszerű működéstől eltérő jelenséget körülírni.


A garanciális szervizek esetén, amennyiben a meghibásodás rendeltetésszerű használat során keletkezik, 
úgy abban az esetben a SENSOR TECHNIK Kft. csak a kiszállást számlázza ki, Budapest területén belül 
egységesen 15.000 Ft + ÁFA / kiszállás, Budapesten kívül 210 Ft / km + ÁFA költségen 8 napos banki 
átutalással, de munkaóra díjat és anyagköltséget nem számít fel. 

Amennyiben a meghibásodás, vagy károsodás a rendeltetésszerű használattól eltérő, szakszerűtlen 
kezelésből, vagy rongálásból ered, úgy ebben az esetben a Megrendelő / Üzemeletető garanciális igényt 
nem érvényesíthet. Ezért a SENSOR TECHNIK Kft. ilyen esetekben Budapest területén belül egységesen 
15.000 Ft + ÁFA / kiszállás, Budapesten kívül 260 Ft / km + ÁFA kiszállási díj mellett 9.540 Ft / óra / fő + 
ÁFA, valamint 9.000 Ft / óra / fő + ÁFA elektronikai és informatikai javítási óradíj ill. mérnöki igény esetén 
18.000 Ft / óra + ÁFA mérnökórát és a javítás során felhasznált anyagok költségét kiszámlázza 8 napos 
banki átutalással a Megrendelő felé. Ezen díjak felülvizsgálatát a SENSOR TECHNIK Kft. évente végzi.


Megrendelő/ Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen fizetési kötelezettségének határidőn 
belül nem tesz eleget, úgy az esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséig a SENSOR TECHNIK Kft. a 
szervizelési munkálatokat és az igény szerinti kiszállást megtagadja.


A Szállítási Szerződésben szereplő berendezéseket a garancia ideje alatt nem a SENSOR TECHNIK Kft. 
szakemberei szervizelik, abban az esetben a garancia automatikusan elvész.

 
Jótállás, szavatosság feltételek:

Nem terjed ki a jótállás a nem üzemszerű, illetve rendeltetésellenes használatból, rongálásból és Szállítón 
kívül álló elháríthatatlan okból származó hibákra, az ezekkel kapcsolatos javításra, alkatrészcserékre, 
valamint a harmadik személyek által szakszerűtlenül végzett beavatkozások miatt szükségessé váló javítási 
munkák elvégzésére és az ehhez szükséges anyagokra, alkatrészekre, tartozékokra. Szállító köteles jelezni 
Megrendelő felé, amennyiben ilyen okokra visszavezethető meghibásodást, rongálást észlel. Ebben az 
esetben Szállító mentesül jótállási kötelezettsége alól, illetve a javítás költsége Megrendelőt terhelik.
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IBC tartályokra vonatkozó feltételek: 
A Megrendelő minden esetben köteles a használat, szállítás vagy tárolás során a szállítható tartályokra 
illetve a veszélyes anyagok tárolására, kezelésére vonatkozó jogszabályok, közlekedési szabályok (KRESZ), 
az ADR jogszabályokon belüli IBC szabályok, rendeletek maradéktalan betartására.  
 
A SENSOR TECHNIK Kft. nem felel a szállítható tartályok használat során bekövetkezett károkért, 
amennyiben a Megrendelő vagy az Üzemeltető a szállítható tartályt a nem a jogszabályi. használati  
előírások szerint használta, üzemeltette és ebből esetlegesen neki vagy harmadik félnek bárminemű kára 
keletkezik.


Az IBC tartályok kizárólag gázolaj, benzin, AdBlue szállításra alkalmasak. Amennyiben a megrendelő nem a 
tartályban meghatározott anyagot, üzemanyagot kíván az eszközökben tárolni, szállítani azt kizárólag saját 
felelősségére teheti meg. 

A Megrendelő minden esetben köteles a szállításra és tárolásra vonatkozó kiegészítőket (különös tekintettel 
a tűz és környezet biztonsági kiegészítőket) saját költségén az eszközökhöz beszerezni és minden 
előírásnak megfelelően biztosítani.

A SENSOR TECHNIK Kft. minden általa értékesített IBC termékhez biztosítja a termék használatához 
szükséges dokumentációkat, de nem biztosítja a szállító jármű vagy a szállítást végző személy 
rendeletekben előírt szállítási tevékenységhez szükséges dokumentumait.


Szintmérőkre vonatkozó feltételek: 
A SENSOR TECHNIK Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy szállítási Szerződés műszaki tartalmában 
szintmérőkre megadott pontossági adatok megegyeznek a gyártók által megjelölt adatokkal, de ezektől a 
szintmérési pontosság eltérhet.


A szintmérés pontosság jelentős mértékben függ a szintmérőbe megadott tartály paraméterektől. A 
szintmérők minden esetben a Megrendelő által megadott tartály méret(ek) alapján kerülnek beállításra. A 
SENSOR TECHNIK Kft. nem felel a Megrendelő által pontatlan tartály adatok miatt keletkező szintmérési 
pontatlanságért.


A SENSOR TECHNIK Kft. kijelenti, hogy minden szintmérő eltérő pontossággal rendelkezik és ezért 
kizárólag csak bizonyos típusokat lehet hitelesíteni.


Üzemanyagkutakra vonatkozó feltételek: 
Az üzemanyagkutak esetén a Megrendelő/ Üzemeltető 72 órával az üzembe helyezés javasolt időpontja 
előtt köteles írásban értesíteni a SENSOR TECHNIK Kft.-t. Az értesítés elmulasztása esetén SENSOR 
TECHNIK Kft. nem köteles az üzembe helyezésen, illetve az első feltöltésen részt venni. 
 
Megvásárolt berendezések esetén az elektromos csatlakozás kiállás helyét a berendezések (üzemanyagkút, 
tankolóautomata, kútoszlop telepítési helyétől legfeljebb 1 méterre kérjük biztosítani. Amennyiben e 
kialakítást nem biztosítják, a bekötési többletköltséget a SENSOR TECHNIK Kft. kiszámlázza. 
 
Üzemanyag kutak esetén, a villámvédelem kialakítását a konténer, vagy az üzemanyagkút két átellenes 
sarkában kérjük biztosítani. Amennyiben a kialakítást nem biztosítják, bekötési többletköltséget a SENSOR 
TECHNIK Kft. a Megrendelő/ Üzemeltető részére kiszámlázza.


Engedélyeztetési feltételek, határidők: 
Az engedélyeztetés a SENSOR TECHNIK Kft. adatszolgáltatásától, továbbá a Szállítási Szerződésben 
szereplő berendezések előlegének a SENSOR TECHNIK Kft. bankszámlájára érkezésétől számított kb. 4-12 
hónap, hatósági ügyintézéstől függően.

A berendezés(ek) engedélyeztetési eljárásából SENSOR TECHNIK Kft. alábbi - minden esetben alkalmazott 
- engedélyek / szakhatósági nyilatkozatok megszerzésének ügyintézését vállalja az 1/2016.(I.5.) NGM 
rendelet és a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet és a szokványos hatósági elvárások alapján):

(az ügyintézés nem tartalmazza az illetékek, tűzvédelmi szakértő, illetve az eljárási díjak költségét)

- Szakhatósági nyilatkozatok:

(1m3 és annál nagyobb gázolaj vagy benzin tárolására alkalmas tartály esetén)

Tűzoltóság, Környezetvédelemi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Országos Katasztrófavédelmi 
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Főigazgatóság

- Engedélyek:

(amennyiben a fenti szakhatósági nyilatkozatok elegendőek)

Létesítési és használatba vételi engedélyek (Területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 
(MMBH))

A következő hatósági – az esetek többségében, az alapengedélyeztetési eljárásban ritkán alkalmazott - 
engedélyek / szakhatósági nyilatkozatok megszerzésének ügyintézését SENSOR TECHNIK Kft. kizárólag 
egy külön megállapodás alapján vállalja:

Közlekedési Felügyelet, Állami Közútkezelő, Légiközlekedési Hatóság, Vasút Közlekedési Felügyelet, 
Hajózási Felügyelet, Hírközlési Felügyelet, Országos Műemléki Felügyelőség /Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal; Természetvédelmi / Vízügyi Felügyelet, Magyar Bányászati Hivatal/ Bánya Kapitányság.


Amennyiben bármely hatóság, vagy szakhatóság a fenti alap engedélyezési eljáráson kívül, más 
engedélyezési eljárást is előír, abban az esetben az eljárás lebonyolításának többletköltségeiért, valamint a 
szállítási határidők változásából eredő károkért a SENSOR TECHNIK Kft. semmilyen anyagi és egyéb 
felelősséggel nem terhelhető. A helyileg illetékes szakhatóságok által speciálisan előírtak megvalósításának 
(országosan általánosan nem alkalmazott megoldások), megtervezésének, kiépítésének és 
engedélyezésének költségei minden esetben Megrendelőt/ Üzemeltetőt terhelik.


Az üzemanyag kutak és üzemanyag tároló berendezések engedélyeztetésénél a 28/2011. (IX.06.) BM 
rendelet szakértő által készített Tűzvédelmi Műszaki leírás, illetve Villámvédelmi terv elkészítését írja elő. A 
Tűzvédelmi Műszaki leírás és a Villámvédelmi terv elkészítésének költsége függ a telephelyen telepítendő 
berendezés műszaki tartalmától, illetve a telepítés helyszínétől. A SENSOR TECHNIK Kft. a tűzvédelmi 
műszaki leírás, norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálat és a villámvédelmi kiviteli terv, vízjogi üzemeltetési 
engedély megszerzését kizárólag a Megrendelő / Üzemeltető írásbeli megrendelése alapján vállalja. Ennek 
költségeit a Megrendelőnek kell fizetnie.


Az előzetesen általunk megadott telepítési és betonozási tervrajz csak egy az általános vázlat, annak 
helyességéért a SENSOR TECHNIK Kft. csak a létesítési engedély kézhezvételét követően tud garanciát 
vállalni. A SENSOR TECHNIK Kft. az eljáráshoz csak a szükséges engedélyes tervek elkészítését vállalja, a 
kiviteli tervek elkészítését az engedélyeztetési eljárás ára nem tartalmazza.


Az engedélyeztetési díj nem tartalmazza az esetleges szakmai szakhatósági konzultációk, továbbá a 
konzultációs illetékek költségeit. Helyszíni szakhatósági szakmai konzultáció díja: 100 Ft / km és 13.500 Ft / 
óra.


A szakhatósági kérelmek, engedélyek, állásfoglalások pótlásának, dokumentációk utólagos elkészítésének 
díjait a SENSOR TECHNIK Kft. aktuális díjtáblázata tartalmazza.


Tankoló automatákra vonatkozó feltételek: 
A Szállító kizárólag abban az esetben vállalja és garantálja az üzemanyag kiértékelő szoftver pontos 
működését, amennyiben a Megrendelő a működéshez szükséges adatokat rendszeresen feltölti és karban 
tartja. A Szállító nem vonható felelősségre olyan hibajelenségek kapcsán, amelyek a helytelen adatfeltöltés 
és a nem megfelelő adatkarbantartás miatt következtek be.

 
A Szállító a Megrendelő számára telepített rendszer által gyűjtött és kiértékelt adatok Megrendelő tulajdonát 
képezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen adatokat kizárólag saját felelősségére használhatja fel. 
 
Adatkommunikációs rendszerekkel kapcsolatos kötelezettségek: 
Bizonyos esetekben Szállítási szerződésben részletezett berendezések, rendszerek működtetése esetén a 
Szállító által biztosított adatgyűjtési szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen feltétel az internetes 
adatkapcsolat, GPS rendszerű kommunikáció esetén a GPS helymeghatározó rendszerek kapcsolata, mely 
kapcsolatokat minden esetben a Megrendelő biztosít a kommunikációs rendszerek számára. 

Az internet vagy GSM alapú elérést biztosító SIM kártyák beszerzése és ennek költségei a amennyiben a 
szerződés másképp nem rendelkezik, akkor megfelelő az Internet vagy a GSM előfizetések biztosítása és 
menedzselése Megrendelő kötelezettsége és annak költségei Megrendelőt terhelik. 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Szállító vállalja, hogy szerződéskötést megelőzően átadja Megrendelő részére azokat a Internet, GSM, 
GPRS technológiai követelményeket és paramétereket, mely alapján Megrendelő a Internet vagy GSM 
előfizetések szállítására ajánlatot tud kérni, illetve szerződést tud kötni az általa kiválasztott helyi Internet 
vagy GSM szolgáltatóval. Szállító vállalja, hogy Megrendelő által aktív, üzemkész állapotban átadott SIM 
kártyákat a rendszer üzembe helyezésekor beépíti a Megrendelő által megvásárolt rendszerekbe, 
berendezésekbe. 

A Szállító nem vonható felelősségre, ha bármely szolgáltató adatkapcsolati rendszer hibás, nem stabil. 
Amennyiben a folyamatos meghibásodásokat a adatkommunikációs ( GSM,GPRS) internet alapú ( kábel , 
WI-FI) rendszer hibája okozza és ezen okok miatt a hibabejelentések Szállítónak költséget okoznak, azt a 
Megrendelő köteles a Szállító számára megtéríteni.


Járművekbe történő beszereléssel kapcsolatok feltételek 
A rendszerek Szállító által történő telepítésének költségét a szerződés, vagy a mellékletét képező 
termékjegyzék tartalmazza. A Megrendelő a rendszer bizonyos meghatározott elemeit (moduljait) – Szállító 
útmutatásainak betartásával – a saját költségére és veszélyére önmaga is telepítheti, üzembe helyezheti. A 
szállítási szerződés a rendszer telepítésére (beszerelésére) csak akkor nem terjed ki, ha ezt Megrendelő 
külön kéri és a más által történő telepítésből eredő műszaki kockázatot vállalja.


Felek megegyeznek, hogy mind Szállító, mind Megrendelő oldaláról telepítéséért felelős személyt jelölnek 
ki. A felelős személyek feladata, hogy a lehetséges telepítési időpontokról, Megrendelő oldaláról a 
rendelkezésre álló járművek darabszámáról egyeztessenek, elvégezzék a szerelések zavartalan 
lebonyolításához szükséges logisztikai feladatokat. Megrendelő vállalja, hogy a szerelésre kijelölt 
időpontokban a szerelési munkák idejére a megegyezett számú és típusú járműveket szerelés céljára 
Szállító szakemberei részére bocsátja.


Megrendelő kötelessége a telepítés (beszerelés) helyszíni előkészítése, a beszereléssel érintett gépjármű 
kifogástalan műszaki állapotának biztosítása. 


A szerződésben rögzített, illetve Felek által utólag pontosított telepítés kezdési időpontra Megrendelő 
köteles a telepítéshelyét előkészíteni, és a telepítés helyére Szállító munkatársait, vagy alvállalkozóját 
beengedni. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségeit nem, vagy csak késedelmesen teljesíti, sikertelen 
kiszállás esetén kiszállás díját, a munkakezdés késleltetése esetén pedig az állásidőre eső rezsióradíjat is 
köteles fizetni a telepítési díjon felül. A Megrendelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 
Szállító a munkákat a telepítés helyén akadálytalanul, folyamatosan és biztonságosan végezhesse.


Szállító jogosult, hogy a szerződés megkötése előtt Megrendelő által kijelölt járműveket előzetesen felmérje, 
és ez alapján határozza meg, hogy a műszaki tartama, állapota megfelel-e a beszerelés és a rendszer 
telepítéséi követelményeinek. Szállító köteles a felmérés által talált, a működést, beszerelést befolyásoló 
hibákat, hiányosságokat Megrendelő tudomására hozni. A hibák elhárítása Megrendelőt terhelik. 
Amennyiben a járművekben üzemanyag visszafolyás áramlás detektálása is kiépítésre kerül, akkor 
Megrendelő vállalja, hogy kijelöli azt a felelős személyt, akinek jelenléte és ellenőrzése mellett történik a 
járművek üzemanyag tartályának esetleges szerelése,esetleges leürítése, feltöltése.


Amennyiben a Szerződés szerint a beépítendő gépjárműbe a beszerelés során derül ki, hogy a járműben 
mégsem szerelhető be az üzemanyag visszaáramlás detektáló berendezés, abban az esetben a szállítási 
szerződésben szereplő díj a megrendelőnek visszajár, vagy a felek megállapodása alapján jóváírásra kerül.


A Szállító minden esetben köteles írásban jelezni a beszerelések pontos időpontját és a napi jármű 
beszerelési mennyiséget a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő nem biztosítja a Szállító által 
írásban közölt napi beszereléshez szükséges jármű mennyiséget , abban az esetben a teljes projekt 
lezárásáig felmerült többlet kiszállási költségeket a Megrendelő köteles számla ellenében megfizetni a 
Szállító felé. A Megrendelő legalább 48 órával a szerelés előtt nem értesíti a Szállítót arról, hogy a 
beszereléshez szükséges járműveket, a Szállító által kért jármű mennyiséget nem tudja biztosítani a Szállító 
számára, és ez miatt a Szállítónak többletköltsége keletkezik, abban az esetben a Megrendelő a 
többletköltségeket (részletes elszámolás alapján) a Szállítónak számla ellenében megfizeti.


Szállító a rendszerben keletkező adatokat a járművekbe épített rendszerektől a Megrendelő számítógépére 
vagy a Megrendelő által biztosított GPS helymeghatározó rendszer gépjármű egységéig való biztonságos 
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eljuttatását vállalja, a már letöltött vagy kiolvasott és kiértékelt adatok rendszeres mentéséről 
Megrendelőnek a saját költségére és veszélyére kell gondoskodnia.


A Megrendelő elfogadja, hogy a beszerelés folyamán a járművekben – Szállító előzetes felmérése ellenére – 
felmerülő rejtett hibák – így különösen a beépített üzemanyag áramlásmérő , jármű villamos hálózat, stb. 
hibája, vagy nem megfelelő működése – az egyes járművek beszerelési díját növelheti, illetve a beszerelést 
szélsőséges esetben részben vagy egészben meghiúsíthatja. Megrendelőnek saját maga, illetve általa 
megbízott harmadik szervizcég vagy szakember feladata, a járművekben feltárt, a beszerelési munkákat 
hátráltató vagy megakadályozó hibákat kijavítani. Szállító – figyelembe véve a járművekhez kapcsolódó 
esetleges speciális szaktudás, illetve jótállási következményeket – nem köteles a jármű fent említett hibáit 
javítani.


Szoftver telepítésével kapcsolatok kötelezettségek 
Amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik a szoftver felhasználási joga kizárólag Megrendelő 
saját tevékenységi és érdekeltségi körében való más felhasználására nem terjed ki, vagyis nem teszi 
lehetővé a szoftver harmadik személy részére történő értékesítését, bérbeadását, vagy bármely más módon 
történő hozzáférhetővé tételét.

A szerződés tárgya a rendszer üzemeltetéséhez kötődő adatgyűjtési, adat megjelenítési kötelezettség 
teljesítése. A rendszer által az üzemanyag kútról, tartályról, járművekről összegyűjtött adatokat továbbítja és 
szolgáltatja Megrendelő részére. Az üzemanyag kontroll rendszerhez és adatgyűjtési szolgáltatáshoz 
szükséges szoftver architektúra biztosítása Szállító feladata és költsége, illetve ezek Szállító kizárólagos 
tulajdonát képezik.


Szállítási szerződés felbontása, meghiúsulása: 
Felek a Megrendelő által esetlegesen megfizetett előleg visszafizetésére, vagy a Szerződés bármely okból 
történő felbontása esetén kialakuló elszámolásra az alábbiak szerint állapodnak meg: amennyiben a 
SENSOR TECHNIK Kft. a Szállítási Szerződés alapján az engedélyeztetési eljárást megkezdte a Szállítási 
Szerződésben szereplő berendezésre és a Megrendelő a Szerződés további teljesítéstől eláll, vagy a 
szerződés neki felróható okból felbontásra kerül, úgy a Megrendelő köteles a SENSOR TECHNIK Kft. 
részére üzemanyagkutak esetén 700.000 Ft + ÁFA / berendezés; tankolóautomaták esetén 300.000 Ft + 
ÁFA / berendezés, meghiúsulási kötbért megfizetni. A SENSOR TECHNIK Kft. az előleg visszafizetése során 
jogosult meghiúsulási kötbért az előlegből levonja.


Megrendelő tudomásul veszi és elismeri, hogy a SENSOR TECHNIK Kft. Szállítási Szerződésben vállalt 
kötelezettségét csak azon előzetes megállapodás ismeretében teljesíti, amennyiben a Szerződésben vállalt 
engedélyeztetési eljárás lefolytatását eredményesen elvégzi, úgy Megrendelő köteles az engedélyeztetés 
tárgyát képező berendezést a SENSOR TECHNIK Kft. -től és csak és kizárólag a SENSOR TECHNIK Kft. 
-től a jogerős létesítési engedély megszerzését követő 15 napon belül megvásárolni.  
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a berendezés megvásárlását megtagadja, vagy azt 
más gyártótól vásárolja meg, a SENSOR TECHNIK Kft. jogosult a berendezés mindenkori lista árának 
megfelelő összegű kártérítési igényt érvényesíteni.


Felek megállapodnak abban is, hogy a szerződés felmondással történő megszűnése esetén a felmondást 
megelőzően keletkezett kötelezettségeiket maradéktalanul kötelesek teljesíteni. Felek megállapodnak 
abban, hogy bármelyik fél jogosult a közöttük létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól 
elállni, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét alapvetően megszegi. 


Felek a fentiek szerinti szerződések alapvető megsértésének tekintik mindenekelőtt, amennyiben bármelyik 
fél a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe 
esne. Felek megállapodnak abban, hogy a sérelmet szenvedő fél elállási ill. felmondási jogát a másik félhez 
intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja.


Egyéb feltételek: 
A Szállítási szerződést és az ASZF-et kizárólag a Szállító módosíthatja a Felek kölcsönös megállapodása 
alapján. A Szállítási szerződés és a hozzá tartozó ÁSZF, valamint annak mellékletei a SENSOR TECHNIK 
Kft. kizárólagos tulajdona, másolni, esetlegesen elemeket átemelni egy másik dokumentumba a SENSOR 
TECHNIK Kft. engedélye nélkül tilos. 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Jelen általános szállítási feltételekben foglaltak azok visszavonásáig érvényesek, azzal a kikötéssel, hogy az 
adott szerződésre mindenkoron a szerződés megkötése pillanatában érvényes ÁSZF vonatkozik. A nem 
szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyarországi és nemzetközi jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.


A szerződő felek kötelesek a szerződés teljesítése során egymással szorosan együttműködni és egymást a 
szerződéssel kapcsolatos minden kérdésről haladéktalanul írásban (levél, e-mail) tájékoztatni. A felek 
kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése kapcsán a birtokukba jutó, másik 
félre vonatkozó információkat, adatokat, iratokat üzleti titokként bizalmasan kezelik, az üzleti titkokat 
megőrzik, harmadik személynek át nem adják, illetőleg más módon hozzáférhetővé nem teszik. Szállító által 
Megrendelőnek átadott adatok írásban történő publikálásához, vagy harmadik fél részére történő 
átadásához Szállító előzetes írásbeli engedélyére van szükség (titoktartási kötelezettség).


A szerződéskötést (a szerződés létrejöttét) követően a szerződés csak a Felek egybehangzó írásbeli 
nyilatkozatával módosítható és egészíthető ki. Feleknek a szerződéstől eltérő rendelkezései csak akkor 
hatályosak, ha ezeket a másik fél írásban elismerte (visszaigazolta). Szállító az egyedi szállítási 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe. Szállító az alvállalkozó 
magatartásáért úgy felel, mint saját tevékenységéért.


Felek között létrejött szállítási szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem 
eredményezi az egész szerződés érvénytelenségét. Az érvénytelen szerződési kikötés helyett a jelen 
általános szállítási feltételeket, ennek hiányában, pedig a hatályos nemzetközi anyagi jog vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni. Mindezek hiányában a szerződést az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával 
kell megkötöttnek tekinteni és értelmezni. A jelen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezésének 
érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyett a mindenkor 
hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni. Jelen általános szállítási feltételek csak felek ettől eltérő 
megállapodásának hiányában irányadó, a jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti szerződés 
eltérésének esetén a felek közötti szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 


Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat 
mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. 
Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati 
kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják, és – a perértéktől függően – a PKKB vagy 
Fővárosi Bíróság hatáskörének és kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


Jelen általános szállítási feltételekben foglaltak azok visszavonásáig érvényesek, azzal a kikötéssel, hogy az 
adott szerződésre mindenkoron a szerződés megkötése pillanatában érvényes ÁSZF vonatkozik. A nem 
szabályozott kérdésekben a vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


A szerződő felek kijelentik, hogy a Szállítási Szerződés kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel és 
annak esetleges mellékleteivel együtt érvényes.


A szerződő felek kijelentik, hogy a Szállítási Szerződést, továbbá az Általános Szerződési Feltételeket 
elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőként írták alá.


SENSOR TECHNIK Kft. 
Budapest, 2020. november. 12.
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