
1. Bevezetés - Fogalmak

Az összes szerződéses viszony a cseh jogi renddel 
összhangban van megkötve. 

Ezek az üzleti feltételek a vállalkozók számára szabályozzák 
a jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés 
alapján, vagy ezzel összefüggésben az eladó céggel 
IGM nástroje a stroje s.r.o., központja V Kněžívce 201, 
Tuchoměřice Praha-západ, regisztrált Cseh Köztársaságban 
a Városi Bíróságnál C/50931 szám alatt, Azonosító sz. 
25114727, Adószám CZ25114727, a továbbiakban „eladó“, 
az egyik oldalon, a vásárlóval a másik oldalon. 

A vásárlók ebben az esetben olyan valós vagy jogi 
személyek akik a kereskedelmi törvény vagy más 
különleges törvény alapján üzletelnek, vagy állami 
intézményeknek vagy szervezeteknek, valamint az 
eladóval kapcsolatban üzleti vagy magán hivatásként 
lépnek fel, továbbiakban „vásárló“.

Az vétel tárgya az adásvételi szerződésben feltüntetett áru 
(továbbiakban „áru“).

Ezek az üzleti feltételek kizárják bármilyen más minta 
feltételek használatát, amelyekre lehetett hivatkozva a 
szerződéses felek bármilyen korábbi ülésein. Bármilyen 
konfliktus esetén ezen Üzleti feltételek és Szerződés között, 
a Szerződés rendelkezései az érvényesek.

2. Rendelés és szerződés

Az árut megrendelni és érvényesen adásvételi szerződést 
kötni a vásárló tud személyesen az ügyfélszolgálati 
központban, telefonon, email-ben vagy internetes 
üzletben. Az összes internetes üzletben leadott rendelés 
elküldés előtt szabadon módosítható vagy változtatható 
közvetlenül a weboldalakon a saját profilba való 
bejelentkezés után.

Az adásvételi szerződés a vásárló általi rendelés 
elküldésével és eladó általi elfogadással történik. A 
rendelés megerősítése szerződésként szolgál és ezt 
változtatni vagy semmissé tenni csak a két oldal írásos 
megegyezése után lehet. 

Rendelés módosítása esetén, amely már meg volt erősítve 
az eladó részéről, az így módosított rendelés kötelező 
mindkét fél számára a módosítások megerősítése után 
az eladó részéről. Az eladó nem köteles elfogadni a 
módosítást abban a pillanatban, ha már átadta az árut 
a fuvarozónak az eredeti rendelés alapján, vagy az árut 
módosította a vásárló kívánsága szerint, vagy vásárló 
külön megrendelésére készített áruról van szó. A vásárló 
üzletelő általi rendelés teljes törlése esetben, amely már 
meg volt erősítve az eladó részéről és azt a fent említett 
kötelező rendelés módosításának nem elfogadása mellett 
is az eladó részéről, az eladó igényelhet a vásárló üzletelő 
részéről kötbért (lemondási díjat) akár az áru árának 
15 %-ig attól függően, a rendelés feldolgozása milyen 
fázisában tart. A kötbér kifizetése nem érinti az eladó azon 
jogát, hogy kártérítést követeljen esetleges károk esetén.
A vásárló köteles az eladónak a rendelésben megadnia 
a szükséges információkat a rendelés teljesítéséhez 
(azaz a szállítás módjának meghatározása, vásárló 
azonosító adatai a személyi igazolvány szerint vagy 
állami nyilvántartás szerint, szállítási cím, számlázási cím). 
A vásárló köteles megadnia az Azonosító számát és az 
adószámát ha áfafizető.

Cseh Köztársaságból való export esetén más E.U. 
államokba, a Vásárló üzletelő, aki regisztrálva van az 
Intrastat hozzáadottérték-adó rendszerében, kérheti 
az eladót írásos formában szállításra nulla % áfával. 
Regisztrációs szám pozitív ellenőrzése után az eladó 
megerősítheti a rendelést 0% áfával külföldi vásárló 
üzletelő számára.

A rendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy ismeri 
ezeket az üzleti feltételeket, beleértve a garanciális 
feltételeket és hogy egyetért velük. Ezek az üzleti feltételek 
és garanciális feltételek láthatóan vannak elhelyezve az 
eladó központjában és ügyfélszolgálati központokban, a 
www.igm.cz weboldalakon és további fordításokban. Ezek 
a feltételek a szerződés szerves részét képezik.

Az eladó fenntartja jogát a rendelés, vagy annak egy 
részének elutasítására az adásvételi szerződés megkötése 
előtt ok feltültetése nélkül, vagy a következő esetekben: 
készletek kimerülése, áru, amely már nincs gyártásban, 
nincs szállítva, hibásan van feltűntetve az ára vagy a 
vásárló késik a kifizetéssel. Abban az esetben, hogy a 
vásárló már kifizette az összeget vagy annak egy részét, ez 
az összeg vissza lesz térítve az számlájára vagy címére. Az 
ajándékok, amik teljesen ingyen vannak szolgáltatva, nem 
részei az adásvételi szerződésnek.

3. Árlisták és az áru ára

Az eladó által kínált áruk hozzáadottérték-adó nélkül 
valamint hozzáadottérték-adóval kerülnek feltüntetésre, 
és nem tartalmazzák a csomagolás, biztosítás és szállítás 
költségeit az Ön által választott fuvarozó által.

Az interneten való rendelésnél a rendelés pillanatában 
feltüntetett ár érvényes.  Telefonon való rendelés esetén 
az ár az operátor által van megadva. Kétségek esetén, az 
interneten feltüntetett jelenlegi árak a használatosak.

Az eladó fenntartja jogát a vásárlók kategorizálására, 
akik az eladónál vannak regisztrálva, mint ügyfelek. 
Ezen vásárlóknak az eladó további kedvezményeket 
szolgáltathat a fent említett árakból a fiókukba való 
bejelentkezés után. 

Az eladó fenntartja a jogot az árak figyelmeztetés nélkül 
való módosítására az interneten vagy a katalógusban. Ha 
már megtörtént az adásvételi szerződés, akkor a vásárló 
egyoldalú írásban való értesítése után lehetséges az ár 
változtatása. Abban az esetben, ha a vásárló a megemelt 
árral nem ért egyet, joga van az adásvételi szerződéstől 
ellépni.

Ha nincs másként feltüntetve, akkor az összes ajánlat két 
hétig érvényes a kiadásától számítva, vagy pedig a készlet 
erejéig. A későbbi kiadású megrendelések vagy ismétlődő 
megrendelések esetében nem lehetséges a korábbi árakat 
igényelni árváltoztatás esetén.

4. Az áru szállítása

Az áru, amely szabadon a raktáron található, a rendelés 
megerősítése után rezerválásra és előkészítésre kerül, 
melynek hossza 1-5 munkanap, ezt követően kész a 
személyes átvételre az eladó eladási központjaiban vagy 
elküldésre. Olyan áru esetében, amely nincs raktáron, fel 
van tüntetve a szállítási idő. Ha a szállítási idő nem ismert a 
rendelés pillanatában, az azt jelenti, hogy az áru legkésőbb 
4 héten belül kerül elküldésre.

Az ajánlatban vagy az adásvételi szerződésben szereplő 
szállítási idő csupán orientációs és az eladó nem felelős a 
későbbi szállításból eredő károkért.
A szállítás módja függ a vásárló választásától, amikor a 
vásárló feltünteti megrendelésében a szállításs módját. 
Ha így nem tesz, a szállítás módját az eladó válassza 
meg. Az árut karaktere szerint lehetséges csomagban 
vagy raklapon küldeni a vásárló címére, vagy lehetséges 
a személyes vagy szállító által végbevitt áruátvétel az 
eladó eladási központjaiban. A szállításért számlázott 
aktuális árak és szállítási idők a csomag- vagy raklapküldő 
fuvarozóval fel vannak tüntetve a Vásárlásról/„Szállítás“ fül 
alatt az eladó weboldalján.

A vásárlónak joga van elutasítania a fuvarozótól való 
áruátvételt, ha az áru szemmel láthatólag sérült, vagy 
ha látszik a csomagon, hogy lehetséges, hogy az 
áru sérült (érvényes azon esetekre is, mikor látszik a 
csomagoláson, hogy az áru kedvezőtlen időjárásnak vagy 
víznek volt kitéve). Ha a vásárló ennek ellenére szeretné 
átvenni az árut, mivel lehetséges, hogy az áru a csomag 
belsejében nem sérült, köteles a fuvatozóval kitölteni egy 
dokumentumot a csomag sérüléséről, vagy ezt a sérülést 
valamilyes más módon dokumentálni. Abban az esetben, 
ha a vásárló az áru átvételekor és kicsomagolásakor észleli 
az áru fizikai megrongálását, amely a szállítás módjából is 
eredhet, akkor szükséges ezt a sérülést jelezni felesleges 
odázás nélkül legkésőbb 24 óráig az eladónak, aki értesíti a 
vásárlót a további fuvarozónál való reklamálási teendőkről. 

Ha a vásárló nem veszi át a vásárlás tárgyát időben 
és ha szóban, vagy hallgatólag elutasítja a vásárlás 
tárgyának átvételét, akkor az eladó elléphet az adásvételi 
szerződéstől és kártérítést kérhet. Ugyanez érvényes a 
megegyezett összeg kései térítése esetén.

Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího 
okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním 
i veškeré povinnosti vyplývající se zákona A csomagolás 
jogtulajdona a vásárlóra kerül át a vásárlás tárgyának 
átvételének pillanatában és ezzel együtt minden 
kötelesség is a csomagolásokról szóló törvények szerint.

A vásárló köteles megvizsgálni az árut lehetőség szerint 
minél hamarabb az átvétel után, nem később azonban 
mint 24 órával az áru átvétele után és a lehetséges 
sérüléseket vagy nem egyezést a rendelt áruval az 
eladónak 24 órán belül jelentenie kell. 

Az áru átadása a vásárlónak fuvarozóval való szállítás 
esetében abban a pillanatban történik, amikor az áru át 
van adva az első fuvarozónak. 

Személyes átvételnél az áru átadása akkor történik, amikor 

a vásárlónak lehetővé van téve az árut felrakodni az eladás 
helyén az eladónál. Ugyanez érvényes, ha az árut a vásárló 
szerződéses szállítója veszi át. A vásárló ebben az esetben 
köteles megosztani a fuvarozó identifikációs adatait az 
eladónak. 

Az áru sérülésének veszélye és ezzel összefüggő 
kötelességek a harmadik féllel szemben az átadás 
pillanatában a vásárlóra kerül át. 

A vásárló a tulajdonjogot az árura az áru teljes árának 
kifizetésével vagy áru átadásával kapja meg, abban a 
pillanatban, amely később történik meg. Amíg az áru 
tulajdonjoga az eladó tulajdonában áll, akkor ő a vásárló 
kötelességeinek nem betartása esetén vissza veheti az árut. 
Amíg a tulajdonjog nem kerül át a vásárlóra, a vásárlónak 
kötelessége az árut, amelyet már átvett saját költségeire 
ápolni és tárolni és nincs jogosultsága használatba venni 
vagy beleavatkozni. Hasonló az eljárás, ha az eladó 
valamilyen oknál fogva újra tulajdonjogot nyer az árura.

5. Fizetési feltételek

A vételár a szállított árura, a vásárló választása alapján, 
fizethető készpénzben bank kártyával áru átvételénél 
ügyfélszolgálati központban, utánvétellel vagy 
bankkártyával (változó országoktól függően) fuvarozó 
cél általi szállításnál, vagy banki átutalással előlegszámla 
(proforma) alapján, amelyet az eladó a vásárló kérésére állít 
ki.  Más fizetési módok az eladóval való közös megegyezés 
alapján történhetnek kizárólag írásos formában. A jelenlegi 
díjak a fizetés módjára a Vásárlásról / Fizetés szekcióban 
találhatók az eladó weboldalain.

Banki átutalásnál a vételár a teljes vételár összegének 
érkezése után van kifizetve (esetleg a szállítás díjával 
együtt) az eladó bankszámlájára. 

Az eladónak a vásárló fogyasztóval szemben joga van 
igényelni késedelmi kamatot a Cseh Nemzeti Bank által 
meghatározott alapkamat értékében + 8 százalékpont 
magasságában.

Ha a részleges követelések nem kerülnek időben 
kifizetésre, vagy ha a vevő tulajdonát a fizetésképtelenségi 
eljárás kezdeményezésére benyújtják, az eladó jogosult az 
összes fennálló követelést azonnal benyűjtani. Ha a vevő 
több számla vagy részleges követelés fizetésével tartozik, 
az eladó előírhatja, hogy a részletfizetés kezdetben egy 
idősebb adósságra kerül jóváírásra.

Minden kiküldött emlékeztetőért számlázható nettó 2083 
Ft adminisztrációs díj. Tartozás jogi úton való oldása esetén 
nettó 62 500 Ft adminisztrációs díj lesz számlázva.
Ha a vásárló olyan árut rendel, ami a vásárló kívánságai 
szerint van gyártva, nem standard mennyiségben 
(termék jellegétől függ), árut, amely nincs raktáron, az 
eladó igényelhet előleget előre megegyezett összegben, 
abban az esetben is, ha az internetes üzlet lehetővé tette 
a vásárlónak az utánvételes vagy bankkártyás fizetést. 
A vásárlónak ebben az esetben joga áll visszalépni a 
szerződéstől. 

Abban az esetben, hogy a vásárló kifizette az előleget a 
rendelt árura, az előleg nem visszatéríthető. A vásárlónak 
az előleg visszatérítésére csak akkor van joga, ha a vásárló 
visszalép a szerződéstől vis major esetén vagy kizárólag az 
eladó oka miatt.

Késedelem esetén az eladó igényelheti a többlet költségek 
kifizetését a vásárlótól.  Áru visszaküldése esetén az 
eladónak joga van az eladási ár visszaküldését az eladó 
adójóváhagyásához kötni.

6. Felelősség a hibákért és garancia

A vásárló számára az eladó törvényes garanciát szolgáltat 
6 hónap erejéig a számla kiállításának napjától számítva, 
egyműszakos üzemben való használat esetén. A törvényes 
kötelesség felett az aldó további önkéntes garanciát 
szolgáltat 18 további hónap erejéig. Összesen tehát 24 
hónap garancia érvényes a számla kiállításának idejétől. 
A garancia feltételei fel vannak tüntetve a Garanciás 
feltételekben.

A vásárlónak kötelessége azonnal átnézni és ellenőrizni 
az árut és haladéktalanul írásban és konkrétan reklamálni 
az esetleges hibákat az eladónak és az áru használatát 
felfüggeszteni. Ha nem jelenti be a vásárló a hibát időben, 
akkor feladja jogát a szerződéstől való ellépésre. 
Hibák esetén az eladó saját választása szerint, a javítással, 
áru cseréjével (vagy a hibás alkatrész cseréjével) vagy az 
ár csökkentésével kielégíti a vevő igényeit. Az eladónak 
visszaküldött olyan áruk, amelyeket nem lehet javítani, az 
eladó tulajdonjogába kerül át. Kártérítési ebben az esetben 
ki vannak zárva. A hibák kiküszöbölése érdekében a vevő 
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köteles ésszerű határidőt biztosítani az eladónak; ellenkező 
esetben bármilyen felelősség a hibáért megszűnik. Ha az 
ésszerű határidőn belül nem sikerül a hiábt kiküszöbölni, 
akkor a vásárló elléphet a szerződéstől vagy kérheti 
a vételár csökkentését. A vevőnek nincs joga elállni a 
szerződéstől, ha a hibák jelentéktelenek.

A szállítási költségeket és az áruk cseréjével vagy 
visszaküldésével kapcsolatos egyéb költségeket a vevő 
viseli. Kifejezetten egyetértenek abban, hogy hibák esetén 
a vevő nem jogosult az áruk szállítása során felmerült 
költségek térítésére. Az eladó nem vállal felelősséget sem 
a vevő veszett nyereségéért, sem az áru hibáiból eredő 
egyéb közvetett károkért.

A vásárló köteles szigorúan betartani a használati 
utasítást, amely az áruhoz tartozik. A használati utasítás 
nem betartása esetén az eladó nem felelős a hibákért. A 
szerződés tárgyának leegyezett tulajdonságai, amelyeket 
az eladó köteles szolgáltatni, kizárólag a vásárlóval kötött 
szerződésből erednek, nem a reklámokból, szórólapokból, 
stb. Hibák jogosulatlan használata esetén a vevő köteles 
az eladónak az indokolatlan követelés következtében 
felmerült összes költséget megtéríteni, beleértve az 
eladó technikusainak munkájáért fizetett összeget a 
hasonló szolgáltatási díjakat, az eladó szolgáltatási 
beavatkozásainak aktuális árlistája szerint. 

7. Eladó joga a használat költségeire 

Ha a vásárló visszaküldi a terméket a szerződéstől való 
ellépés vagy annak be nem tartása miatt, az eladónak 
joga van az addigi használatért kártérítést kérnie, ez 
mint az eredeti állapotba való visszaállítás költségeit is 
tartalmazhatja. A használat miatti kártérítés kiszámításánál 
figyelembe veszik a vásárlás tárgyának opikai valamint 
technikai állapotát. A használat miatti kártérítés minimum 
30 %-a a netto vásárlási árnak, mint további többlettérítés 
a használatért a vásárlási ár 4 % -a minden megkezdett 
naptári hónapért.

8. Hiba felelősségének korlátozása 

Az eladó törvényes képviselőinek, jogosult személyeinek 
és alkalmazottaknak a felelőssége, kivéve szándékosság 
vagy súlyos gondatlanság esetén teljesen ki van zárva. 
A felek kifejezetten megegyeznek, hogy ha az eladó 
felén történik kár a tárgyalások következtében, akkor az 
eladó nem felelős a hibáért. Amíg az adávétel űra nincs 
teljes mértékben kifizetve. Ha felelős, akkor a szerződés 
teljesítésének ára korlátozott. 

9. Tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes kifizetéséig, beleértve az összes ezzel 
kapcsolatos pénzügyi követelést az eladó tulajdona marad. 
Továbbértékesítés esetén a vételár teljes kifizetése előtt, a 
vásárló továbbítja tartozásait az eladóval szemben teljes 
mértékben a vásárlónak. A vásárlónak írásos formában kell 
értesítenie az eladót az igények továbbításáról.

Harmadik fél beavatkozása esetén, különösen a vásárlási 
tétel csatolásakor, a vevő köteles haladéktalanul értesíteni 
az eladót és a harmadik személyt az eladó tulajdonjogának 
fenntartásáról. A vásárló minden olyan költséget fizet, 
amelyek szükségesek a beavatkozás megszüntetéséért és 
újonnani intézkedésekkel kapcsolatosak a vétel tárgyához. 
A vásárlóra érvényes, hogy amíg tart a tulajdonjoga, az 
eladás, megállítás, tulajdonjog átutalása, bérbe adás 
vagy egyéb elidegenítése csak az eladó előzetes írásbeli 
hozzájárulása után megengedett. A vevőre érvényes, hogy 
az eladónak jogában áll visszavonni a szerződést az ebben 
a cikkben meghatározott kötelezettségek megszegése 
esetén. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a 
vevő jogosult az áruk megtartására és használatára.

10. Szerződéstől való visszalépés

Az eladó visszaléphet az adásvételi szerződéstől abban 
az esetben, ha az áru átadása lehetetlenné válik, továbbá 
ha az eladónak hiteles módon tudomására jut a rendelés 
megerősítése után, hogy a szállított áru nem felel meg a 
szabad piacon való értékesítés törvényes feltételeinek vagy 
nem teljesíti a biztonság feltételeit, vagy az áru, amellyel az 
eladó rendelkezik, hibákat mutat ki, amelyeket nem az eladó 
okozott és ezért nem lehetséges az átadása a szokásos 
minőségben. 

Más jogi és szerződéses okoktól függetlenül az eladónak 
jogában áll visszalépni a szerződéstől, ha a vásárló helytelen 
adatokat közölt a hitelképességéről, leállítja kifizetést vagy 
részleges kifizetéseket, fizetésképtelenségi eljárást indítanak 
ellene, vagy a gazdasági körülmények nagymértékű romlása 
akadályozza az eladót a szerződés betartására. 

Az eladónak az áru szállításával kapcsolatos késedelme 
jelentéktelen szerződésszegésnek minősül. Ha az eladó 
az árut még a vevővel kötött új határidőn belül sem adja 
meg, a vevő jogosult a szerződéstől visszavonni, amikoris a 
visszavonást írásban kell megtenni, és azt az eladónak kell 
kézbesíteni.

Az eladó jogosult visszavonni a vásárlási szerződést 
a vételár megfizetésével, vagy a vevőnek az áru 
kézbesítésében való ismételt elmulasztása miatt, amely 
esetben az eladó kártérítési jogát nem érinti.
A vevő nem jogosult elállni a szerződéstől az eladó 
nemteljesítése miatt, ha olyan visszaigazolás kapott, hogy 
a vásárlási szerződés szerint az áru már el lett küldve a vevő 
címére.

Ha az áru olyan csomagban kerül szállításra, hogy az a 
vásárló által megsemmisítésre kerül, és a visszaküldött 
terméket már emiatt nem lehet újként eladni, akkor az 
eladónak joga van kártérítésre a termék elértéktelenítése 
miatt, amikoris az elértéktelenítés összege a vásárlási ár és 
a használt vásárlási ár közötti különbség. 

Az elállási jog nem érvényes olyan áruk szállítása esetén, 
amelyeket a vevő specifikációi szerint gyártottak, vagy 
amelyek nem adhatók vissza jellemzőik alapján.

11. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

A felek megállapodnak a cseh bíróságok kizárólagos 
hatóságában. A jogviszony a felek között a cseh 
jogrendszer alapján van szabályozva. A vásárlónak 
nincs joga egyoldalúan alkalmazni jogokat az eladó 
követeléseivel szemben. A felek jogai és kötelességei, 
amelyek nincsenek kifejezetten szabályozva a szerződés 
vagy ezen üzleti feltételek által, a cseh jogrendszert 
követik. 

Az OSN szerződés alkalmazása áru nemzetközi vételéről 
(CISG) ki van zárva. 

A vevő nem jogosult harmadik félre a Szerződésből 
származó jogokat és követeléseket az eladó előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül átruházni.

12. Panaszok és záró rendelkezések

Vásárló fogyasztói panaszok kezelését az eladó lehetővé 
teszi az eladas@igmtools.hu elektromos címen. A 
panaszkezelésről való tájékoztatást az eladó a vásárló 
elektronikus címére küldi. 

Az eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély 
alapján értékesíteni. A kereskedelmi engedélyt az illetékes 
kereskedelmi engedélyezési hivatal a hatáskörén belül 
végzi. A személyes adatvédelmi terület felügyeletét a 
Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi 
Ellenőrzés korlátozott mértékben gyakorolja többek között 
a 634/1992 számú, a módosított fogyasztóvédelmi törvény 
betartásának felügyeletét.

A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó a kapott adatokat 
a szerződéssel kapcsolatban, azaz a rendelésbe foglalt 
adatokat, feldolgozhatja marketing és üzleti célokra 
és ezzel továbbíthatja harmadik személyeknek, akik 
együttműködnek az eladóval marketing kampányok 
szervezésében mindezt a meglévő szabályok szerint, 
különösen a személyes adatok védelméről szóló 
törvény szerint. Ez az egyetértés a vásárló általbármikor 
visszavonható. Az ezt érintő részletek megtalálhatóak az 
eladó weboldalán.

A szerződés cseh nyelven van megkötve és az internetes 
üzletek nyelvein. Az összes fordítás idegen nyelvre csak 
tájékoztató jellegű, esetleges ellentmondások esetén a 
cseh verzió és fordítás között a cseh verzió élvez előnyt, 
kivéve az összeget és adminisztratív terhek valutáját. 

13. Védjegyek, szabadalmak és szellemi tulajdon 

A vásárló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés 
elfogadásával és azt ezt követő megvalósításával nem kap 
jogot bármilyen szabadalomhoz, védjegyhez, üzleti névhez 
(céghez), logóhoz vagy bármilyen szellemi vagy ipari 
tulajdonhoz, amelyet az eladó birtokol vagy használ, vagy 
ami az áruhoz tartozik, ami a vásárlás tárgya.

Az eladó fenntartja jogát az összes szellemi tulajdonra, 
beleértve szöveget, képet, illusztrációt, védjegyet, grafikát 
és bármilyen eszközt a weboldalán vagy katalógusában 
és bármilyen levelezésben, amit a vásárló az eladótól kap. 
Ezek az alkotói törvénnyel, valamint szerződéssel vannak 
védve és az eladó vagy beszállító tulajdonában állnak.

Bármilyen levelezés az eladó és vásárló között személyes 

és bizalmas, tehát ennek megfelelően kell kezelni. Ez 
azt jelenti, hogy tilos előzetes írásos beleegyezés nélkül 
közzé tenni vagy tovább küldeni egész terjedelmében, 
részlegesen vagy csak összefoglalólag is.

A vásárló kötelezi magát, hogy ő maga nem tesz úgy, vagy 
nem engedi meg, hogy bármi az eladó hírnevében kárt 
tegyen, valamint hogy hátrányosan befolyásolja az eladó 
jogát, érvényességét, vagy szellemi/ipari tulajdonjog 
tárgyát, amelyet az eladó birtokol, vagy használ, vagy 
pedig az adásvétel tárgyára vonatkozik.

14. Egyéb

Ezen Üzleti feltételek módosításainak írásos formát 
kell ölteniük érvényességükhöz. Az írásos forma 
követelményétől kizárólag írásos formában lehet 
visszalépni.

Az eladónak joga van továbbítani jogait és kötelességeit, 
beleértve azokat, amelyek ezen Üzleti feltételekbe 
vannak foglalva, felhatalmazott eladóra és így visszalépni 
kötelességei alól. Ezzel a továbbítással kapcsolatban a 
teljesítés központja módosul a a felhatalmazott eladó 
központjára. A vásárlót ezen módosításról haladéktalan 
értesíteni kell.

Egyes rendelkezések érvénytelensége vagy 
eredménytelensége nem okozza a többi rendelkezés 
eredménytelenségét és érvénytelenségét.

A vásárló kifejezetten kijelenti, hogy alaposan 
megismerkedett az üzleti feltételekkel és garanciális 
feltételekkel és hogy érti ezeket.

Ezek az üzleti feltételek 2019.1.16-tól lépnek hatályba és 
az előző üzleti feltételeket teljes mértékben hatályon kívül 
helyezik.

IGM nástroje a stroje s.r.o.
V Kněžívce 201, CZ-25267 Tuchoměřice
T: +420 220 950 910
E: eladas@igmtools.hu
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