INGENICO Hungary Általános Szerződési Feltételek
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSHEZ

Az INGENICO Hungary Kft. (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. VII. em., cégjegyzékszám: 01-09-733067 adószám: 13395612-2-41,
közösségi adószám: HU13395612, weboldal címe: www.ingenico.hu) elektronikus fizetés elfogadását biztosító elektronikus eszközök
[INGENICO gyártmányú POS (Point of Sale) fizetési kártya elfogadó terminálok és más eszközök (a továbbiakban: „Termékek”)]
értékesítésére irányuló adásvételi szerződések megkötése céljából, mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”), a vevőkkel (a továbbiakban
egyenként: „Vevő”, az Eladó és a Vevő pedig együttesen: „Felek”) szemben az alábbi általános szerződési feltételeket (a továbbiakban:
„Feltételek”) alkalmazza.
(Termékek alatt a Feltételekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában a rendeltetésszerű használathoz szükséges további tartozékok is
értendők.)
1. Tárgyi hatály
1.1 A Felek között Termékek tárgyában megkötött adásvételi szerződések (a továbbiakban egyenként: „Szerződés”) alapján
az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által megrendelt Termékek tulajdonjogát a Vevőre átruházza és a
Termékeket a Vevő birtokába bocsátja, a Vevő pedig vállalja, hogy a megrendelt Termékeket átveszi és vételárukat
megfizeti.
1.2 A Szerződésből származó jogokra és kötelezettségekre ellenkező kikötés hiányában a Feltételek irányadóak. A Feltételek
alkalmazása az Eladó kifejezett hozzájárulása hiányában kizárja a Vevő által alkalmazott bármely általános vagy
egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltétel alkalmazását.
1.3 A Vevő lényeges adatait, valamint a Szerződés tárgyát képező Termékek pontos meghatározását (fajtáját), mennyiségét
(darabszámát) és vételárát a Feltételek 1. számú mellékletét képező megrendelés mintának és a Feltételeknek
megfelelően a Felek által kitöltött, keltezett és aláírt megrendelés (a továbbiakban: „Megrendelés”) tartalmazza.
1.4 A Szerződés rendelkezéseit a Feltételek, az Eladó által elfogadott Megrendelés, valamint az Eladó által a Vevő részére
átadott, a Termékek lényeges tulajdonságait leíró műszaki specifikáció (a továbbiakban: „Specifikáció”) és a
rendeltetésszerű használatához szükséges információkat tartalmazó felhasználói kézikönyv (a továbbiakban:
„Kézikönyv”) együttesen határozzák meg.
1.5 A Feltételek és a végleges Megrendelés valamely rendelkezése közötti eltérés esetén a Megrendelésben foglaltak válnak
a Szerződés részévé.
1.6 A Szerződésre a Feltételeknek a Megrendelés Eladó általi megküldése napján hatályos változata irányadó.
2. Megrendelés, a Szerződés megkötése
2.1 Az Eladó ellenkező rendelkezése hiányában a Termékekre az Eladó mindenkori, a Megrendelés aláírásának időpontjában
alkalmazandó árjegyzéke (a továbbiakban: „Árjegyzék”) vonatkozik. A Termékek vételára az általános forgalmi adót és
az egyéb közterheket nem tartalmazza.
2.2 A Termékek vételára tartalmazza a Termékek rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, a csomagolás, az
átadás, valamint a Specifikáció, a Kézikönyv és a Termékekre telepített firmware-ekre és szoftverekre (a továbbiakban
együtt: „Szoftverek”) vonatkozó felhasználási jog ellenértékét.
2.3 A Vevő a Megrendelést írásban, faxon vagy e-mailen jogosult benyújtani az Eladó részére. A Vevő a Megrendelésben
köteles megjelölni az azonosítására alkalmas adatokat (így különösen cégnevét, székhelyét, értesítési címét, adó- és
bankszámlaszámát, közösségi adószámát, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét), valamint a megrendelt
Termékek fajtáját és mennyiséget, illetve az aktuális Árjegyzék alapján kiszámított vételárat. A Vevő továbbá köteles a
Megrendelést keltezni és megfelelően (cégszerűen) aláírni.
2.4 A Vevő a Megrendelés aláírásával és az Eladónak történő megküldésével kijelenti, hogy a Feltételeket megismerte és
azok tartalmát elfogadja, továbbá a Termékeket azok lényeges tulajdonságai és lehetséges alkalmazási köre, valamint a
rendeltetésszerű használatukra vonatkozó szükséges információk, így különösen a Specifikáció és a Kézikönyv
tartalmának ismeretében rendeli meg.
2.5 A Vevő a Megrendelésnek az Eladó részére történő megküldését követően a Megrendeléséhez kötve van, attól az Eladó
kifejezett hozzájárulása hiányában nem jogosult elállni.
2.6 Az Eladó a Megrendelés kézhezvételét követően 8 (nyolc) napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a Megrendelés
elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve elfogadás esetén belefoglalja Megrendelésbe a megrendelt Termékek
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átadásának időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a Megrendelés kézhezvételétől számított 90. (kilencvenedik)
nap. A Szerződés a Megrendelésnek az Eladó általi aláírásával és a Vevő részére történő visszaküldésével jön létre.
2.7 Az Eladó fenntartja a jogát, hogy ne fogadja el a Megrendelést, különösen akkor, ha a Felek között vita van folyamatban
egy másik Szerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettséggel összefüggésben, vagy ha a Megrendelés feltételei az
Eladó számára nem elfogadhatók.
2.8 Amennyiben a Vevő a Megrendelésben a Termékek aktuális Árjegyzék szerinti vételárát nem jelöli meg, vagy ha az így
megjelölt vételár az Eladó által meghatározni kívánt összeggel nem egyezik, úgy az Eladó a Megrendelés elfogadása
esetén abba szintén belefoglalja a Termékek vételárát (a tényleges vételárat). A Vevő az ekként kitöltött és részére
visszaküldött Megrendelés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül jogosult a Megrendeléstől elállni,
amennyiben az Eladó által megjelölt vételárral nem ért egyet. Határidőben gyakorolt elállás hiányában a Szerződés
létrejön.
3. A Termékek átadása és használata
3.1 A Szerződés szerinti Termékek csomagolása az Eladó felelőssége. Az Eladó a Termékeket köteles úgy csomagolni, hogy a
csomagolás alkalmas legyen a Termékek épségének és minőségének a megóvására a szükséges fuvarozás és a
rendeltetésszerű tárolás alatt. A Vevő viseli az általa igényelt, a szokásost meghaladó mértékű csomagolás költségét az
Eladó által kiállított számla alapján.
3.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Termékek átadására az Eladó által a Szerződésben meghatározott
időpontban, Ex Works (Incoterms 2010) paritáson, vagyis az Eladó székhelyén (1015 Budapest, Hattyú u. 14. VII. em.)
kerül sor, azzal, hogy a Termékek átvételével kapcsolatos minden költség a Vevőt terheli, és a kárveszély a Vevőre
Termékek birtokbavételével száll át.
3.3 A Vevő eltérő átadás-átvételi hely esetén is kizárólag a Feltételekben meghatározottak szerint jogosult a Szerződést
megszüntetni.
3.4 Az Eladó a Termékek átadásának helyét vagy időpontját jogosult megváltoztatni legkésőbb a Szerződésben rögzített
átadási időpontot 5 (öt) nappal megelőzően.
3.5 Az Eladó a Termékek tulajdonjogát a vételáruk teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Vevő köteles tűrni az Eladónak a
fenntartott tulajdonjog érvényesítése érdekében tett szükséges és törvényes intézkedéseit.
3.6 Az átadás alkalmával az Eladó köteles a Vevőnek átadni a Specifikációt és a Kézikönyvet, továbbá a Vevő részére a
Termékekről a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges tájékoztatást megadni, illetve a Termékek megfelelő
ellenőrzéséhez szükséges feltételeket a Vevő számára biztosítani, a Vevő pedig köteles a Termékek és a csomagolásuk
alkalmasságát ellenőrizni, és az általa észlelt hibákra és hiányosságra az Eladó figyelmét haladéktalanul felhívni. Az
ellenőrzési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Vevő felelős. A Felek a Terminálok átadásáról és megfelelő
működéséről átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.
3.7 A Termékeknek a végső felhasználási helyükön való üzembe helyezésére, valamint a Termékek használatában részt vevő
személyek oktatására az Eladó – eltérő megállapodás hiányában – a Szerződés alapján nem köteles.
3.8 Az Eladó fenntartja a jogát arra, hogy a Szerződés megkötése és a Termékek átadása között terjedő időszak alatt a
Termékeken fejlesztést, műszaki módosítást hajtson végre, ha azt a Termékek rendeltetésszerű használatának
biztosítása hatékonyabbá tétele érdekében indokoltnak tartja.
3.9 Az Eladó nem felel a Termékek késedelmes átadásáért abban az esetben, ha a késedelem az Eladónak nem felróható
okból állt be, így különösen vis maior, előre nem látható technikai hiba, illetve vámügyintézés miatti késedelem esetén,
valamint, ha a késedelem oka a Vevő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatandó információk hiányossága vagy
hibája.
3.10 A Felek jogosultak a Termékek átadása és átvétele során meghatalmazott képviselő útján eljárni, azzal, hogy a Fél
nevében eljáró személy köteles képviseleti jogosultságát megfelelően igazolni. A képviselő cselekménye által a képviselt
Fél válik jogosítottá, illetőleg kötelezetté.
3.11 Amennyiben a Termékek átadására a Szerződés szerinti időpontban a Vevő érdekkörében felmerült okból nem kerül
sor, az Eladó a Termékeket a Vevő költségére a Vevő további nyilatkozatáig megőrzi, azzal, hogy 30 (harminc) nap
eredménytelen eltelte után jogosult a Szerződéstől – bármiféle megelőző felhívás nélkül – elállni.
3.12 A Vevő a saját költségén köteles valamennyi, a Termékre, illetőleg annak használatára irányadó jogszabálynak, illetve
egyéb kötelező előírásnak megfelelni.
4. A vételár megfizetése
4.1 A Vevő a Termékek vételárát az Eladónak számlája alapján, a számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül
köteles megfizetni. A számla kiállítására a szállításra való átadással vagy a Terméknek a Vevő részére történő átadásával
egyidejűleg vagy azt követően kerül sor. Az Eladó jogosult arra, hogy a Vevőtől előleg fizetését vagy – a Vevő
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költségén –egyéb biztosíték nyújtását követelje a Termékek átadását megelőző időpontra, különösen akkor, ha a Vevő
korábban másik Szerződés alapján vagy egyéb jogviszonyban késedelembe esett, vagy ha bármilyen kétség merül fel a
Vevő fizetőképességét illetően.
4.2 A Vevő a késedelme esetén az Eladó számlájának esedékességi napjától a gazdálkodó szervezetek közötti
jogviszonyokban irányadó mértékű késedelmi kamatot köteles az Eladónak megfizetni. A késedelem fennállása alatt az
Eladó jogosult a Szerződés további teljesítését megtagadni. Ezen kívül az Eladó a Vevő 30 (harminc) napot meghaladó
késedelme esetén jogosult a Szerződéstől elállni. Elállás esetén a Vevő az elállással érintett Termékeket köteles az
elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül az Eladó részére – annak székhelyén – saját költségén
visszaadni.
4.3 A Vevő nem jogosult a Szerződés vagy más jogviszony alapján fennálló követeléseit a Termékek vételárával szemben
beszámítani vagy a vételárat bármilyen egyéb módon visszatartani.
5. A Vevő egyes jogai
5.1 A Vevő a Termékeket a rendeltetésüknek, valamint a Specifikáció és a Kézikönyv tartalmának megfelelően használhatja.
5.2 A Szoftverek az Eladó vagy harmadik személy szellemi tulajdonát képezik, azokat a Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül
nem módosíthatja, továbbíthatja, másolhatja le vagy távolíthatja el. A Szoftverekre a Vevő Termékek rendeltetésszerű
használatához szükséges terjedelmű, a Termékek használatának idejére korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot
kap. A Vevő a Szoftvereket kizárólag a Termékek részeként használhatja fel.
5.3 A Vevő, amennyiben az Eladó a Megrendelés elfogadásakor eltérően nem rendelkezik, jogosult – az Eladó tulajdonjogfenntartása figyelembevételével – a tulajdonába került Termékeket harmadik személynek továbbértékesíteni.
Továbbértékesítés esetén a Szoftverekre vonatkozó felhasználási jog a Termékek mindenkori tulajdonosát illeti meg.
6. Az Eladó felelőssége
6.1 Az Eladó szavatolja, hogy a Termékek – ide nem értve a Szoftvereket – a kizárólagos tulajdonát képezik, és harmadik
személynek a Termékek felett nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. Az
Eladó szavatolja, hogy a Termékek – ide nem értve a Szoftvereket – újak, használatban nem voltak, a Specifikáció
szerinti tulajdonságokkal rendelkeznek, valamint működőképesek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak (a
Kézikönyvben foglaltak szerint). Az Eladó kizárólag a Termékeknek a Specifikációban vagy a Kézikönyvben rögzített
tulajdonságaiért szavatol.
6.2 Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftvereken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő felhasználási jogát
akadályozná vagy korlátozná, továbbá a Szoftverek működőképesek, elismert programozási és kezelési elvek
figyelembevételével készültek, a Termékeken megfelelően kerültek rögzítésre és vírusmentesek.
6.3 Az Eladó jótáll azért, hogy a Termékek – ide nem értve a Szoftvereket – mindennemű anyag- és gyártáshibától
mentesek. A jótállás időtartama a Termékek tekintetében 12 (tizenkettő) hónap, a tartozékok tekintetében pedig 3
(három) hónap az átadás időpontjától. A jótállás a Vevő törvény alapján fennálló szavatossági és egyéb jogait nem érinti.
6.4 A Vevő a szavatossági és jótállási igényét a meghibásodás vagy egyéb esemény észlelését követően haladéktalanul
köteles az Eladónak bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő a bejelentést követően a
jótállási igénnyel érintett Termékeket az Eladó részére annak székhelyén adhatja át. A jótállás érvényesítése során
szükségessé váló szállítás és biztosítás költségeit a Vevő viseli.
6.5 Az Eladó a jótállási igényt az érintett Termékek átvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles teljesíteni. A
jótállás alapján az Eladó a Vevő által visszaadott Termékeket – a saját választása szerint – kijavítja vagy kicseréli. A Felek
a jótállási igény teljesítéséről (a kijavított vagy a cseretermékek Vevőnek való átadásáról) jegyzőkönyvet vesznek fel. A
kicserélt Termékek tulajdonjoga az Eladóra visszaszáll, a helyettük adott cseretermékek tulajdonjoga pedig a Vevőt illeti.
Az Eladó jogosult a kijavítás vagy kicserélés során újrahasznosított Terméket vagy alkatrészt használni.
6.6 Az Eladó teljes körűen kizárja a felelősségét
a)

a Termékek rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenéséért,

b) a Termékek olyan hibáiért, amelyek oka az átadás után keletkeztek,
c)

a Termékeknek a Specifikációban és a Kézikönyvben foglaltakkal össze nem egyeztethető vagy egyébként
rendeltetésellenes használatából eredő minden kárért,

d) a Szoftverek meghibásodásából eredő következményekért, így különösen az adatvesztéséért,
e)

amennyiben a Termékeken bármilyen, az Eladó által előzetesen nem engedélyezett változtatást hajtanak végre,
ideértve bármilyen javítást és karbantartást is,

f)

minden olyan követelés tekintetében, amely nem a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére irányul
(így különösen elmaradt haszon, bevétel vagy megrendelés, közvetett vagy következményi kár, reputációs
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veszteség, elveszett adat esetében). Az Eladó kártérítési felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg a
Vevő által a szerződés alapján fizetett összeget. A jelen pont szerinti korlátozás a szándékosan okozott, továbbá
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetén nem
alkalmazható.
6.7 A Termékek vételára és a Feltételek tartalma a felelősségkorlátozó kikötésekre figyelemmel kerültek, illetve kerülnek
meghatározásra. Az Eladó a Feltételek elfogadásával rögzíti, hogy a felelősségkorlátozási szabályokat egyedileg
megismerte, azokról megfelelő, részletes tájékoztatást kapott és azokat elfogadja.
6.8 Az Eladó a Termékekkel kapcsolatban karbantartási és Szoftver frissítési szolgáltatás nyújtására – eltérő megállapodás
hiányában – nem köteles.
7. Élettartam
7.1 Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Termék értékesítését bármikor megszüntesse. Ilyen esetben az Eladó megteszi az általában
elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a Vevőt a megszüntetés tényéről előre tájékoztassa. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell a megszüntetéssel érintett Termékkel kapcsolatos támogatás és karbantartás időtartamára és feltételeire
vonatkozó információt. Az Eladó vállalja, hogy a megrendeléstől számított öt (5) éves időtartamon belül a már nem forgalmazott
Terméket is kijavítja, illetve kicseréli a megrendelttel azonos, vagy kedvezőbb funkcionalitással rendelkező Termékre a Vevővel kötött
megállapodás szerinti feltételekkel, feltéve, hogy a Vevő a Megrendelést a Termék forgalmazásának megszüntetése előtt adta le.
8. A használt elektromos és elektronikus berendezések visszavétele
8.1 E szakasz alkalmazásában használt berendezés alatt az olyan Terméket kell érteni, amelyet (i) a Vevő az Eladóval kötött
Szerződés alapján szerzett meg, vagy, olyan használt elektromos, elektronikus berendezést, amelyet más gyártó hozott
forgalomba, de jellegében és funkciójában azonos az Eladó által értékesített Termékkel, és (ii) amelyet a Vevő már nem használ,
továbbá (iii) amely az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014 (VIII. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és (iv) amelyet az Eladó a jogszabályok értelmében köteles visszavenni
(„Használt Berendezés”).
8.2 Ha a Vevő a Használt Berendezést az Eladónak visszavételre fel kívánja ajánlani,
(i)

a Használt Berendezést a Vevőnek a saját költségén kell kezelésre, szállításra és azonosításra alkalmas
állapotba helyeznie;

(ii)

a Használt Berendezést az Eladó rendelkezésére kell bocsátania: amennyiben a Használt Berendezés össztömege a 200
kg-ot nem éri el, (a) az Eladó ellenérték fejében a Vevő által megjelölt helyről végzi el a Használt Berendezés
begyűjtését, vagy (b) a Vevő saját költségén szállítja el a Használt Berendezést az Eladó által megjelölt gyűjtőpontra.
Amennyiben a Használt Berendezés össztömege a 200 kg-ot meghaladja, annak begyűjtését a Vevő által megjelölt
helyről az Eladó végzi el;

(iii)

a Vevőnek az átadott Használt Berendezésekről egy jegyzéket kell készítenie;

(iv)

a Használt Berendezésből el kell távolítania a lemerült elemet és gondoskodnia kell annak a jogszabályoknak megfelelő
újrahasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

8.3 A Használt Berendezést a Vevő ingyen, bármely ellentételezés nélkül adja át az Eladónak.
8.4 Amennyiben a Vevő nem kívánja a Használt Berendezést az Eladónak visszavételre felajánlani, a Vevő felel azért, hogy a
hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos adatokat az illetékes hatóságoknak bejelentse és arról az Eladót is tájékoztatnia
kell.
8.5 A Vevő felelőssége, hogy (i) amennyiben a Terméket egy Európai Unión kívüli államba szállítja, betartsa az ott alkalmazandó
ártalmatlanítási és újrahasznosítási előírásokat, (ii) a Használt Berendezésen tárolt adatokat vagy információt eltávolítása, (iii) hogy
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga a Használt Berendezésen, amely a Vevőt megakadályozná abban, hogy azt az Eladónak
átadja.
8.6 Az Eladó nem köteles összegyűjteni azokat a Termékeket (a továbbiakban: „Alkalmatlan Berendezések"), amelyek (i) nem
minősülnek Használt Berendezésnek, vagy (ii) ha a Használt Berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre
súlyos veszélyt jelent, és/vagy (iii) amelyek nem tartalmazzák valamennyi alkatrészüket és részegységüket, leszámítva (a) lemerült
elemeket, (b) az irányadó jogszabályok szerint hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket, és (c) azokat az
alkatrészeket, amelyek a Termék rendeltetésszerű működtetéséhez nem szükségesek. Az Eladó összes olyan kiadását, amely az
Alkalmatlan Berendezések begyűjtése, kezelése, szállítása, visszajuttatása, vagy újrahasznosítása során merül fel, a Vevő köteles
részére számla ellenében megtéríteni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1 Az Eladó a Feltételeket elektronikus formában a www.ingenico.hu weboldalon folyamatosan elérhetővé teszi.
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9.2 Az Eladó a Vevő azonosításához szükséges, illetve a Vevővel létesített kereskedelmi kapcsolat fennállása alatt
tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályi előírások mellett, kizárólag a Feltételek teljesítése, illetve
jogérvényesítés céljából kezelheti. A Feltételek elfogadásával a Vevő személyes adatok kezeléshez hozzájárulását adja.
9.3 A Felek által az üzleti kapcsolatuk fennállása alatt, azzal összefüggésben egymással közölt minden adat üzleti titoknak
minősül, amelyet a Felek kötelesek titokban tartani és megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Az
Eladó által a Termékekkel kapcsolatban szolgáltatott adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség a Vevőt a Szerződés
megkötése hiányában is terheli.
9.4 A Szerződés alapján tett nyilatkozatokat, ajánlott és tértivevényes postai küldeményként, gyorspostai szolgálat, fax,
vagy e-mail útján kell a másik Fél részére megküldeni. Az itt leírtaknak megfelelően megküldött nyilatkozat írásbelinek
minősül és az ellenkező bizonyításáig feladástól számított 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek (kézhez vettnek)
tekintendő.
9.5 Amennyiben a Feltételek valamelyike érvénytelennek minősülne, az a Feltételek többi rendelkezését nem teszi
érvénytelenné.
9.6 9.6 A Keretszerződésre a magyar jog rendelkezései irányadóak. A Felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye alkalmazását kizárják. Az
Eladó és a Vevő közötti kapcsolatra megfelelően alkalmazandók a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet keretében
megkötött, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezmény rendelkezései.

10. Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése
10.1 Az elkülönített gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13. napja után gyártott és hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezést az alábbi ábrával kell megjelölni:

A 2014. augusztus 1-jén kihirdetett 197/2014 (VIII.1) számú Korm. rendelet a gyártói felelősség elve alapján a gyártók
kötelezettségeként határozza meg az elektromos és elektronikai hulladékok kezelését. A hulladékok kezelése magában
foglalja annak visszavételét, begyűjtését, hasznosítását és az ártalmatlanítását. A fenti ábra azt a jelentést hordozza
magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni.
10.2 Az Ingenico Hungary Kft., mint a POS terminálok gyártója/forgalmazója a vonatkozó Kormányrendelet 12 § (1)-(6) pontja
alapján vállalja az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtésével,
környezetkímélő kezelésével kapcsolatban felmerülő költségeket.
10.3 Az átvétel helye: Ingenico Hungary Kft., mint a POS terminálok gyártójának/forgalmazójának telephelyén (1015
Budapest, Hattyú utca 14.) előzetes egyezetés (info.hu@ingenico.com; +3613360929) után munkanapokon 9-17 óra
között.
10.4 Ne próbálja szétszerelni a terminált vagy bármely hozzá tartozó kiegészítőt! A terminálok javítását kizárólag csak a
szakszervizben, szakképzett szerelő végezheti el!
10.5 Ne dobja a tűzbe a terminált és a hozzá tartozó akkumulátort! A készülék és az akkumulátor nem dobható ki a normál módon
keletkezett hulladékkal együtt! Az elektromos, elektronikus berendezések földbe kerülve vagy elégve a környezetre és az emberi
egészségre káros anyagokat bocsájthatnak ki! Az akkumulátor hőhatásnak kitéve tűz és robbanásveszélyes.
Az elemekben és akkumulátorokban felhasznált anyagoknak különböző kockázatai lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.
Környezeti és egészségügyi hatásuk miatt nagyfontosságúak a toxikus nehézfémek és vegyületeik, amelyek közül kadmium, nikkel és
cink fordulhat elő az elemekben és akkumulátorokban. Különösen a kadmiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok sorsa fontos,
ezeket hulladékká válásuk után mindenképpen veszélyesnek kell tekinteni. A környezeti és egészségügyi kockázat annál nagyobb,
minél több kerül ki ezekből a környezetbe.
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Kadmium: a táplálékláncon keresztül vagy porának belégzésével kerülhet a szervezetbe. Erős enzim-méreg. Belélegezve
tüdőödémát, krónikus esetben csontelváltozást okoz, amely végső esetben halálos kimenetelű lehet.
Nikkel: a bőrön keresztül közvetlen érintkezéssel, porának belégzésével vagy a táplálékkal juthat a szervezetbe. Károsítja a belső
elválasztású mirigyeket, az immunrendszert, bőrön és nyálkahártyán irritációt okoz. Porai belélegezve karcinogén hatásúak.
Cink: vegyületei mérgező hatása változó. A cinkoxid gőzök légzőszervi panaszokat, a vízben oldódó és nagy mennyiségben a
szervezetbe kerülő cink sók hányást, hasmenést okozhatnak.
Lítium: a szervezetbe kerülve idegrendszeri elváltozásokat okozhat (fáradtság, remegés, mozgászavarok és izomrángások).
Az elektrolitként felhasznált savak és lúgok: a környezetbe jutva a talajvíz pH. értékének megváltoztatásával okoznak környezeti
károsodást. A bőrrel vagy a nyálkahártyával érintkezve marási sérüléseket okoznak. A kimerült, már nem használt, hulladékká vált
akkumulátorok környezetbe kijutása történhet illegális elhagyással, kidobással, a települési hulladék nem megfelelő lerakásával, vagy
a települési hulladéklerakó megsérülése következtében. Ilyen esetekben az elemek és akkumulátorok fémtartalma a talajba kerül és
nedvesség hatására olyan vegyületté alakul, amely a talajvízzel vándorolni kezd, bejut a táplálékláncba és súlyos mérgezéseket
okozhat.
10.6 Az Ingenico Group mindig nagy hangsúlyt fektetett a hatékony élettartam tervezésre, hogy termékeit hosszú élettartammal,
megbízhatóan lehessen használni, ezáltal próbálva minimalizálni az így keletkező elektronikai hulladékot. Másik fontos
irányvonal, amit az Ingenico Group kitűzött maga elé, hogy igyekezett minél kisebb, kevesebb alkatrész felhasználását igénylő
terminálokat gyártani és forgalmazni a piaci igényekhez igazodva.
10.7 Az Ingenico Hungary Kft. a hozzá beérkező és nála keletkező elektronikai hulladékot kifejezetten az újrahasznosításra és a
szakszerű megsemmisítésre specializálódott partnercégére bízza.
10.8 Az Ingenico Hungary Kft. által kibocsájtott számla hátoldalán megtalálható a kibocsájtáskor aktuális ÁSZF, a mindenkori aktuális
ÁSZF-et pedig elérhetővé teszi a weboldalán: http://www.ingenico.fr/ingenico-hungary/.
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1.

számú melléklet: Megrendelés minta

Proposal and Purchase Order form
Proposal section
(yellow sections are filled by Ingenico)

Description

Quantity
(pcs.)

Price/pcs
(Excl. VAT)

Delivery date
by Ingenico

Total
Requester:
Date of Request:
Purchase order section
Purchase order No. – Ingenico
Purchase order No.
- Partner
Date of order

1.
2.
3.
4.

Pick up:
Payment:
Please confirm quantity and date!
Delivery day:
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