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Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft.     Ügyfélkód: 
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Cégjegyzékszám: 01-09-067260     Cím: 
Adószám: 10354544-2-41      Cégjegyzékszám: 
Bankszámlaszám: 16300000-04012316-90006400    Adószám: 
        Bankszámlaszám: 
        Kapcsolattartó: 
 

(a továbbiakban: „Hilti”)       (a továbbiakban: „Ügyfél”) 
 

A Megállapodás tárgya 

A felek jelen keretszerződés aláírásával egy olyan géptípusonként legalább 24, legfeljebb 48 hónap terjedelmű, határozott időtartamú tartós bérleti 

szerződést kötnek egymással („Flottamegállapodás”), mely alapján a Hilti különféle, az Ügyfél által kiválasztott Hilti gépeket („Hilti gépek”), vala-

mint azokhoz az alábbi szolgáltatásokat biztosít hosszú távon, tartós jelleggel az Ügyfél számára. A felek között létrejött Flottamegállapodás rész-

letes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit a jelen megállapodáshoz tartozó szerződéses feltételek tartalmazzák, melyet a felek megismertek 

és kölcsönösen elfogadták. A Flotta szolgáltatást a Hilti egy bizonyos Flotta géppark elérése esetén (legalább 5 géptest) vagy havi nettó 50.000- 

Ft, flottadíj elérése esetén nyújtja, valamint a Hilti Flotta gépparkjában a sarokcsiszolók aránya nem haladhatja meg az összes gépdarabszám 

20%-át. Az új szerződések, valamint a már meglévő szerződések új gépekkel történő feltöltése esetén a Hilti fenntartja a fentiektől való eltérés 

jogát, melyet pénzügyi elemzések alapján, eseti jelleggel bírál el.     

Jelen Flottamegállapodás egy határozott tartamú keretszerződés, amely különösen a Hilti gépek használatát, szolgáltatásait, javítását, karbantar-

tását, cseréjét, valamint az azokkal történő elszámolás egyes kérdéseit, továbbá a szerződésszegés jogkövetkezményeit, felek elszámolásának 

kérdéseit szabályozza. A jelen Flottamegállapodás tárgyát képező Hilti gépek, a hozzájuk kiválasztott kapcsolódó szolgáltatások, a használati idő 

és a fizetési feltételek tekintetében az elfogadott szerződéses feltételek, valamint a Géplista nyújt tájékoztatást. 
 

A Flottamenedzsment Prémium program az alábbi alapvető szolgáltatásokat nyújtja 

 Javítás és költségmentes karbantartás (#2.1)          

 Cseregépek (#3.1) 

 Folyamatos gépcsere (#2.2)    

 Többletgépek a csúcsidőszakra (#3.2) 

 Egyedi gépjelölés és Online gépnyilvántartás 

 Lopás fedezet biztosítás (#3.3) 
 

Az Ügyfél ezennel vállalja, hogy a Hilti gépekért fizetendő teljes havi használati díjat a teljes használati időszakban megfizeti, és a Hilti gépeket a 

Géplistában meghatározott cserenapon visszaszolgáltatja. 
 

A Hilti fenntartja, hogy egyes géptípusoknál a flottaszolgáltatás lehetőségét kizárja vagy korlátozza. 
 

Egyszerű fizetési mód beszedési megbízással 

Ügyfél jelen keretszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a Hilti részére csoportos beszedési megbízási jogot 

alapít. Ügyfél jelen keretszerződés aláírásával a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelkezés 23–25. § szakaszai szerint kifejezetten felhatalmazza a minden-

kori bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy a Hilti bankszámláján – a számlavezető bankja által közölt felhívás alapján és annak megfelelően – 

legfeljebb a mindenkori havi használati díj 1,5-szeres összegét jóváírjon, a saját Ügyfélszámla egyidejű terhelésével. A felek megállapodnak, hogy 

a Hilti az Ügyfél 2 napot meghaladó fizetési késedelme esetén jogosult az Ügyfél bankszámlája terhére csoportos beszedési megbízás benyúj-

tására. Jelen pontban foglalt nyilatkozat felhatalmazó levélnek tekintendő, továbbá Ügyfél köteles a mindenkori formanyomtatványon a felhatalma-

zás megadására. Ügyfél köteles a Hiltit tájékoztatni amennyiben új pénzforgalmi számlát kíván nyitni, vagy a meglévőt meg kívánja szüntetni. A je-

len pontban rögzítettek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a Hilti részéről azonnali hatályú felmondási ok és az Ügyfél a fel-

mondás jogkövetkezményein felül az egyéves használati díjak összegével azonos kötbér fizetésére is kötelezhető. Az Ügyfél a Hilti hozzájárulása 

nélkül a felhatalmazás visszavonására nem jogosult. A 2012. május 1-jét követően megkötött és/vagy bérbe adott gépek használati díját a Hilti 

egyoldalú nyilatkozattal, a flottamenedzsment általános szerződéses feltételek (5. pont) rendelkezései szerint jogosult módosítani. 
 

Garanciaszerződés 

A megállapodás csak a külön aláírt garanciaszerződéssel együtt érvényes. 
 

Kapcsolattartásra és rendelkezésre jogosult személyek

Ügyfél 

Ügyfél neve:…………………………………………………. 

Cégjegyzésre jogosult neve: …………………………………. 
 

A kapcsolattartó személy megjelölése 

Neve: ……………………………………….. 
Szig. száma:………………………………… 
Telefon (mobil):…………………………….. 
Fax:…………………………………………… 
E-mail: ………………………………………  

____________________________________________ 

Cégjegyzésre jogosult aláírása és a cég bélyegzője 

 

_______________________________ 

Helység, dátum: 

 

Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. 
 
Hilti szaktanácsadó neve: ………………………. 
 
 
A kapcsolattartó személy megjelölése 
Neve:…………………………………........  
Szig. száma: ………………………............ 
Telefon (mobil):…………………………… 
Fax:………………………………………..  
E-mail: ………………………………..…  
 
_________________________________________ 
Hilti képviselő [Seres Miklós] aláírása és a cég 
bélyegzője 
 

________________________________ 
Helység, dátum: 
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1. Termékek 
A Hilti jelen keretszerződés és az alapján létrejövő gépenkénti eseti bérleti megállapodások (továbbiakban: 

eseti megrendelés) alapján az Ügyfél részére a Géplistában szereplő gépek határozott időtartamú tartós 

bérletét nyújtja. Az Ügyfél aktuális Géplistája elérhető a Hilti Online web felületén, illetve a Hilti az Ügyfél 

kérésére elektronikus formában is megküldi. Az eseti megrendelések futamideje alatt, a Hilti a Géplistában 

szereplő gépek vonatkozásában a jelen keretszerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtja.  
 

2. Alapszolgáltatások 

2.1. Javítás és karbantartás 
• A Hilti jelen szerződés hatály alá tartozó Hilti gépekre teljes körű javítást és karbantartást vállal. A Hilti 

gépek javítását kizárólag Hilti végezheti, melynek megsértése a Hilti mentesülését okozza. A Hilti gépek ja-

vításával és karbantartásával kapcsolatos szállítási, alkatrész, munkadíj és standard biztonsági vizsgálatok 

költsége a Hiltit terheli. A szolgáltatás nem terjed ki a következő tartozékokra: DX/GX gépek esetén 

(mélységütköző, közgyűrű, karima, jelölőfej, anya, dugattyú, fékezőgyűrű, csillapító, szegvezető, tár), 

porszívók esetén (gégecső, porszívószűrő), gyémántfúrók esetén (vízellátó kerámiaszűrő, vákuumszivattyú 

szűrő) és a gépek oldalmarkolata.,  

2.2. Folyamatos gépcsere (7. pont) 

A Hilti a Géplistában meghatározott gépek tartós bérletének lejárati idejéig valamennyi Hilti gép újra cse-

rélésére javaslatot tesz. 
 

3. Prémiumszolgáltatások 

3.1. Cseregépek 
• Az Ügyfél a Hilti gépek szervizelés vagy karbantartás miatti állásidejére azokkal egyenértékű cseregépeket 

igényelhet. A megjavított Hilti gépek visszaszolgáltatásával egyidejűleg a cseregépeket vissza kell szolgáltat-

nia Hiltinek. Késedelmes visszaszolgáltatás esetén a 3.2. pontban meghatározott, többletgépek napi hasz-

nálati díjai kerülnek felszámításra. A cseregépek használatára jelen keretszerződés 8. pontjának rendelke-

zései vonatkoznak. A gépek elvesztése esetén jelen keretszerződés 9. pontja irányadó. 

• Az Ügyfél jelen szolgáltatásért havi díjat fizet minden egyes, a Géplistában meghatározott havi használati díj-

ba foglalt Hilti gépre. 

3.2 Többletgépek a csúcsidőszakra 
• Az Ügyfél csúcsidőszakban átmenetileg és eseti jelleggel többletgépeket igényelhet. Az egyszerre igényelt 

többletgépek maximális értéke a szerződés tárgyát képező Hilti gépek listaárának 20%-ban maximált. 

Minimum egy gépet lehet igényelni (Hilti az igényelt gép értékét listaáron számított 750.000 forintban 

maximálja, azonban fenntartja magának a jogot, hogy eseti megállapodás keretében ettől eltérjen). A 

többletgépek használatára jelen keretszerződés rendelkezései vonatkoznak. 

• Az Ügyfél a többletgépek használatáért napi díjat fizet, amit Hilti külön számlán számláz. A többletgépet 

egy alkalommal minimum 5 napra kell bérelni. Ügyfél kérésére Hilti megadja a többletgépek aktuális, napi 

használati díját.  

• Az Ügyfél jelen szolgáltatás rendelkezésre állásáért havi díjat fizet minden egyes, a Géplistában meghatáro-

zott Hilti gépre. Az Ügyfél a havi átalánydíjon felül minden egyes bérleti gépre külön felszámított eseti bérleti 

díjat köteles fizetni, a Hilti által rendelkezésére bocsátott gépbérleti lista alapján. 

3.3 Lopás fedezet biztosítás 

• A Szerződéses Termékek a jelen szerződés szerinti feltételekkel, módon és mértékben lopás ellen 

biztosítottak. Lopás esetén az Ügyfél köteles részt vállalni a Hilti kárának csökkentésében, valamint jelen 

szerződés szerinti mértékben viselni a lopás következményeit. A lopás tényét az Ügyfél rendőrségi 

jegyzőkönyv Hilti számára történő átadásával köteles igazolni. A rendőrségi jegyzőkönyv kell, hogy 

tartalmazza a lopás körülményeit, valamint az ellopott eszköz típusát, gyári (széria) számát.  

• Lopás esetén – amennyiben a fenti feltételek teljesülnek – az Ügyfél az ellopott Szerződéses Termék 

lopáskori értékének 20%-ának viselésére köteles, azt kártalanítás címén köteles megfizetni a Hilti részére. 

Felek a Szerződéses Termék lopáskori értéke alatt annak szerződéses futamidő végéig hátralévő – 

szolgáltatási díjakkal és kamatlábakkal csökkentett – havi használati díjainak összegének, valamint azon felül 

az eszközök késedelmes visszaszolgáltatása esetére a jelen szerződés 7.3 bekezdésében rögzített 

összegének eredményét értik. Az Ügyfél Szerződéses Termék lopáskori értékének 20%-áig terjedő helytállási 

kötelezettsége független az Ügyfél esetleges Szerződéses Termékre vonatkozó pótlási igényétől. 

Amennyiben az Ügyfél az ellopott Szerződéses Termék helyébe új Szerződéses Terméket kíván rendelni, azt 

úgy kell tekinteni, mintha az Ügyfél a már létező flottáját új Szerződéses Termékkel bővítené (6. bekezdés 

szerint). Amennyiben az ellopott Szerződéses Termék előkerül, arról az Ügyfél köteles azonnal értesíteni Hilti-

t valamint azt a Hilti számára visszajuttatni a 7.3 bekezdés szerint. 

• A lopás fedezet biztosítás nem alkalmazható az Ügyfél vagy munkatársai, teljesítési segédei szándékos, 

vagy súlyos gondatlan károkozása és/vagy magatartása esetén. A lopás fedezet biztosítás nem alkalmazható 

a Szerződéses Termékek elvesztése és/vagy megrongálódása eseteire. Ezekben az esetekben a jelen 

szerződés 8.-9. bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak. 
 

4. A Megállapodás időtartama 
4.1. Jelen keretszerződés mindkét fél általi aláírással válik hatályossá, és az utolsó egyedi Hilti gépre irányadó 

határozott futamidő lejártáig érvényes és hatályos (határozott időtartam). A fentiektől függetlenül keretszer-

ződést bármely fél azonnali hatállyal az alábbi esetekben mondhatja fel: 

a) a másik fél megszegi jelen Megállapodás valamely lényegi elemét és a másik fél általi felszólítástól 

számított 30 napon belül nem orvosolja a szerződésszegését, 

b) 90 napon túli fizetési késedelem, 

c) a Hilti gépek más részére történő kiadása, birtokának átengedése, megvizsgálásuk vagy elszállításuk aka-

dályoztatása, 

d) bármely fél fizetésképtelenné válása, csőd, vagy végelszámolás megindulta, továbbá a teljesítésre való 

képességébe vetett bizalom nagymértékű csökkenése, amennyiben Ügyfél a kért biztosítékot nem nyújtja, 

e) bármely  fél jelenlegi tulajdonosi szerkezetének, vagy irányításának jelentős megváltozása, mely következ-

tében a teljesítésre való képességébe vetett bizalom nagymértékű csökkenése, amennyiben Ügyfél a kért 

biztosítékot nem nyújtja, 

4.2. Jelen keretszerződés vagy eseti megrendelések bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél 

köteles minden Hilti gépet haladéktalanul, rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaadni a 

Hilti részére. Abban az esetben, ha a Hilti azonnali hatállyal felmondja a jelen Megállapodást, vagy annak 

megszűntére az Ügyfél jogellenes felmondása következtében kerül sor a határozott bérleti időtartamon belül, 

úgy Ügyfél köteles az érintett Hilti gépekkel kapcsolatos, már kiszámlázott havi használati díjaknak, valamint 

a szerződésszegése következtében esedékessé váló kötbér, valamint késedelmi kamatok megfizetésére. Fe-

lek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás Ügyfél általi jogellenes megszüntetése, vagy szerződés-

szegése miatti felmondása esetén az Ügyfél köteles kötbér jogcímén minden Hilti gép határozott futamide-

jének lejártáig hátralévő havi használati díjak összegének (diszkontált használati díj) megfizetésére, függetle-

nül a gépek birtokától, állapotától és egyéb körülményektől. Amennyiben az Ügyfél a Hilti gépekkel elszámol-

ni nem képes, úgy az azzal járó jogkövetkezmények a kötbéren felül értendőek.  

A Hilti gépek visszajuttatásával kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. 
 

5. Díjak és garanciavállalások 

5.1. Havi használati díj 
• Az Ügyfél által a Hilti részére havonta fizetendő egyetlen és teljes összeg (a továbbiakban „havi használati 

díj”) az egyes Hilti gépekre vonatkozó és a Géplistában meghatározott havi használati díjak (melyek adott ter-

mék tekintetében a szolgáltatások költségeit is tartalmazzák) összegével azonos. Felek a Géplistát újabb Hilti 

gép felvétele, törlése vagy cseréje esetén módosítják. Egy adott Hilti gépre vonatkozó havi használati díj össze-

ge csak az 5.2 pontban meghatározott körülmény bekövetkezte esetén változik, egyébként az egyedi futamidő 

tartama alatt változatlan. 

• A Hilti jogosult a havi használati díjakról a számláját előzetesen kiállítani, melynek az Ügyfél a 15 napon be-

lüli megfizetésére köteles. Hilti törthónapot nem számláz. 

• A jelen szerződésben szereplő árak és díjak nettó összegűek, melyen felül Ügyfél a mindenkori áfa megfize-

tésére is köteles. 

• Az Ügyfél bármely jogcímen fennálló fizetési késedelme esetén a Hilti jogosult Ptk.-ban meghatározott mér-

tékű késedelmi kamatot érvényesíteni. 

• Az Ügyfél 30 napos bármely jogcímen fennálló fizetési késedelme esetén a Hilti jogosult a prémiumszolgál-

tatások teljesítését és a flottabővítés lehetőségét megtagadni. A 60 napon túli fizetési késedelem esetén a 

Hilti az alapszolgáltatásokat is megvonhatja. A Hilti 90 napos fizetési késedelem esetén jogosult jelen keret-

szerződés és az eseti megrendelések azonnali hatályú felmondására. 

5.2. A Hilti fenntartja a havi használati díjak egyoldalú módosításának jogát. A Hilti ezzel a jogával abban az 

esetben él, ha a HUF/EURO középárfolyam +/-10%-ban eltér a szerződés, vagy flottabővítés 

hatálybalépésének időpontjában érvényes középárfolyamtól vagy amennyiben az OECD fogyasztói árindex 

és a hozzá kapcsolódó helyi fogyasztói árindex változásának mértéke 12 hónapon belül bármikor meghaladja 

a 10%-ot.  
 

6. Flottabővítés 
Az Ügyfél jelen keretszerződést, annak hatálya alatt bármikor új eseti megrendelésekkel egészítheti ki, azaz 

bármikor új Hilti gépeket vonhat flottába, melyekre irányadó határozott bérleti időtartamokkal az együtt-

működés meghosszabbodik. A később flottához csatolt gépekre is jelen keretszerződés irányadó és az azok-

ra vonatkozó díjakkal a teljes havi használati díj növekszik az 5.1. pontnak megfelelően. Ügyfél a bővítési 

igényét jelezni köteles. Az eseti megrendelés a Hilti általi elfogadással, ellenjegyzéssel jön létre. Bővítés ese-

tén a Hilti a Géplistát utólag aktualizálja, és azt megküldi az Ügyfél részére, aki ha azt 2 munkanapon belül 

írásban nem kifogásolja, úgy az elfogadottnak tekintendő. 
 

7. Folyamatos gépcsere 

7.1. Lecserélési ciklusok 
Ügyfél igénye esetén a szerződés tárgyát képező valamennyi gép az egyedi futamidő lejártának hónapjában 

lecserélésre kerül, amennyiben az aktuális Flottamenedzsment szabályozásnak az Ügyfél megfelel. 

7.2. Új Hilti gép 

Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb 30 nappal a lejárati napot megelőzően a Hilti új Hilti gépeket 

kínál fel az Ügyfél aktuális igényeinek és az aktuális szerződéses feltételeknek és áraknak megfelelően, me-

lyek Ügyfél által visszaigazolása (jóváhagyás) esetén új eseti megrendelésnek tekintendőek. A visszaszolgál-

tatási kötelezettség a lejárati napon esedékes. 

7.3. A Szerződéses Termék Visszajuttatása 
Amennyiben az Ügyfél az egyes Szerződéses Termékre vonatkozó eseti megrendelések futamidejének 

lejártát követő tizennégy (14) napon belül az adott Szerződéses Terméket visszaszolgáltatja, valamint azzal 

kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, abban az esetben az adott Szerződéses 

Termékre kötött eseti megrendelés megszűnik. Amennyiben az Ügyfél nem szolgáltatja vissza a Szerződéses 

Terméket a tizennégy (14) napos határidőn belül, a Hilti az Ügyfélnek késedelmi díjat számít fel (kötbér 

jogcímén), amely a vonatkozó Szerződéses Termék katalógus (mindenkori újkori lista) árának 10%-ával 

azonos. A Szerződéses Termék a Hilti tulajdonában marad, valamint Hilti a Szerződéses Terméket, 

amennyiben az megtalálásra kerül, birtokba veheti. Az Ügyfélnek a Szerződéses Termékkel kapcsolatban 

vételi jog nincs. 

8. Használat 
A Hilti gépek csak rendeltetésszerűen használhatók a Hilti által kiadott használati utasítások és más útmuta-

tók szigorú betartása mellett. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a flottába tartozó gépeket csak a 

megfelelő Hilti szerszámokkal és tartozékokkal használja (DX gépek esetében: Hilti anyag és szerszám, vagy 

azzal egyenértékű más termék). Az Ügyfél a Hilti előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, 

sem egészben, sem ingyenes, sem visszterhesen nem kínálja fel, vagy nem adhatja át a Hilti gépeket harma-

dik fél részére. 
 

9. Elveszett és ellopott termékek 

9.1. A Hilti gépek elvesztése, vagy minden olyan egyéb esetben, amikor azokkal Ügyfél elszámolni nem 

képes az Ügyfél köteles megfizetni a Hilti részére az összes esedékes és kifizetetlen havi használati díjat, va-

lamint az adott Hilti gép (ek) határozott futamidejének lejártáig hátralévő havi használati díjainak teljes össze-

gét, késedelmi kamatokat, kötbért, valamint minden vonatkozó adót, kivéve az érintett Hilti gépekre vonatko-

zó szolgáltatási díjakat. 

9.2. A Hilti vállalja, hogy igény esetén haladéktalanul ajánlatot tesz új Hilti gépek bérletére. 

9.3. Abban az esetben, ha a cseregépek vagy csúcsidőszakra bérelt többletgépek elvesztek, vagy minden 

olyan egyéb esetben, amikor azokkal Ügyfél elszámolni nem képes, az Ügyfél köteles a listaár 50%-nak 

megfelelő összeget megfizetni. Lopás esetén Ügyfél köteles a 3.3 pont szerinti rendőrségi jegyzőkönyv 

bemutatására. 
 

10. Tulajdonjog 
A Hilti gépek mindig a Hilti tulajdonát képezik, jelen keretszerződés kizárólag azok birtokának tartós bérleti 

jogviszony keretében történő határozott tartamú átruházását jelenti. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Hilti gépek mentesek maradnak harmadik fél követeléseitől, valamint arra, hogy a Hilti gépeket nem 

zálogosítja el, nem terheli meg, nem helyezi el letétben vagy óvadékként, illetve nem járul hozzá azok bármely 

teherrel történő megterheléséhez. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy azonnal értesíti a Hiltit minden esetben, 

amikor a Hilti gépre valamely harmadik fél jogigényt jelent be. Az ilyen igények elleni védekezés költségei az 

Ügyfelet terhelik. 
 

11. További rendelkezések 
11.1. Minden, a megrendelés szerinti gép és a Géplistában megadott szolgáltatás, határozott használati idő 

és díj az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő, amennyiben az abban foglalt gépeket az Ügyfél átveszi és az 

ellen 2 napon belül nem emel kifogást. Ügyfél továbbá tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a jelen 

együttműködés jogellenes vagy idő előtti megszűnésének rá irányadó kötbér és egyéb kártérítés jogkövet-

kezményét, továbbá kijelenti, hogy a Hilti a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és a határozott tartamú 

jogviszonyra tekintettel a Hiltit a kötbér tekintetében kárenyhítési kötelezettség nem terheli. 

11.2. Az eseti megrendelés, mellékletek és jelen keretszerződés között ellentmondás esetén, a keretszer-

ződés rendelkezései irányadók. 

11.3. A részleges érvénytelenség nem érinti a keretszerződés többi részének érvényét, felek kötelesek azt a 

jelen keretszerződés céljainak megfelelő kiegészítésére. 

11.4. Kizárólag a Hilti jogosult jelen keretszerződés szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek harmadik fél-

re történő átruházására. 

11.5. Hilti fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződés feltételeit bármikor módosítsa. Hilti a 

szerződésmódosítás részleteiről írásban tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a 

szerződésmódosításról való tudomásszerzést követő 30 napon belül írásban nem emel kifogást, a 

szerződésmódosítás elfogadottnak tekintendő. A szerződésmódosítás hatályba lépését követően érvényes a 

Géplistában szereplő valamennyi szerződött termékre. 

11.6. Az Ügyfelet a beszámítás és kézizálog joga nem illeti meg. 

11.7. A felek alávetik magukat a Hilti székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének.  

11.8. A Hilti és az Ügyfél között a kapcsolattartás írásban történik: fax, levél vagy e-mail útján. A felek megál-

lapodnak abban, hogy egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy a fax- készülékéről vagy e-

mail címéről küldött telefax vagy elektronikus levél nem az arra jogosulttól származik. A felek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a kapcsolattartóik személyében, elérhetőségében, címében bekövetkező változásról ha-

ladéktalanul írásban tájékoztatják a másik felet. A tájékoztatás elmaradásából származó következményeket a 

tájékoztatást elmulasztó fél viseli. Felek megállapodnak abban is, hogy a „nem kereste” vagy a „nem fogadta 

el” jelzéssel visszaküldött postai küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének dátumával, amennyiben az 

nem állapítható meg, úgy a postára adás +10 naptári napon kézbesítettnek tekintik. Amennyiben a postai 

küldemények „ismeretlen” vagy „cím elégtelen” vagy „elköltözött” vagy egyéb ilyen címen érkezik vissza fel-

adóhoz, de a címzett személyében, elérhetőségében, címében stb. a címzett változás megtörténtét írásban 

nem jelezte, úgy az ilyen küldeményeket a felek a postára adás +10 naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

 
 

 


