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1. AZ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA
(1) 	Jelen Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban ÁVF) a Vásárló és az Eladó
közötti adás-vételi, ill. szállítási tárgyú, továbbá szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdéses jogviszony esetében alkalmazandóak.
(2) 	Jelen ÁVF a Vásárló és az Eladó között létrejövô egyedi adásvételi, szállítási, ill.
szolgáltatás esetén szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdés, megrendelés elválaszthatatlan részét képezi. Bármely, a jelen ÁVF-tôl eltérô rendelkezés az
egyedi szerzôdésben kerül rögzítésre.

4. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE
(1) 	A Vásárló köteles a Megrendelôlap szerinti fizetési határidôt megelôzôen Eladó
által kiállított és vásárló részére megküldött számla, vagy díjbekérô ellenértékét a
számlában vagy díjbekérôben meghatározott határidôre maradéktalanul megfizetni
az Eladó részére.
(2) 	A Vásárló jogosult a számla, vagy díjbekérô átvételét követô 3 (három) napon belül
írásban, indokolt kifogást elôterjeszteni a számla vonatkozásában az Eladó részére, amennyiben a számlán, vagy díjbekérôn feltüntetett összeg nem felel meg a
Megrendelôlapon (visszaigazolásban) foglaltaknak. A határidô lejártát követôen a
számlával, díjbekérôvel kapcsolatos további kifogásnak helye nincs.
(3)	A z elôzetesen megfizetett foglaló és elôleg a vételárba beszámít. A vételár megfizetésének napja készpénzes fizetés esetén a kifizetés napja, átutalás esetén az a
nap, melyen a vételárat az Eladó bankszámláján jóváírták.
(4) 	Abban az esetben, ha a Vásárló az Árut a kikötött átadási határidôben – saját érdekkörében felmerülô okból – nem vette át, vagy az Áru a Vásárló érdekkörében
felmerülô okból nem volt átadható [Vásárló átvételi késedelme; lásd még: 8.(13)],
úgy ezzel a fizetési (számlán szereplô esedékességi) határidô nem hosszabbodik
meg, továbbá a késedelem 3. (harmadik) napjától a Vásárló köteles raktározási díj
megfizetésére is, melynek mértékét az Eladó hydropool.hu oldalon található mindenkori raktározási díjszabása tartalmazza.
(5) 	A számla összegének bármilyen okból történô késedelmes megfizetése esetén
az Eladó jogosult a késedelmi kamat érvényesítésére (leszámlázására),
melynek mértéke havi 2 (két) százalék. Az Eladó jogosult a késedelmi kamatot meghaladó kárát is érvényesíteni. A fentieken túl, fizetési késedelem esetén
az Eladó jogosult továbbá az esedékesség napja és a fizetés napja közötti
CAD/HUF árfolyamveszteséget a Vevőre hárítani.
(6) 	A Vásárló 90 (kilencven) napot meghaladó fizetési késedelme esetén az Eladó
jogosult a szerzôdéstôl történô elállásra, ezzel egyidejûleg a ki nem fizetett Áru
visszavételére és a foglaló összegének megtartására, valamint a Vásárló köteles az
Eladónak a foglalót meghaladó teljes kárát (beleértve az Áru visszavételével felmerült költségeit) is megtérítenie.

2. A SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE
(1) 	Eladó és a Vásárló között létrejön a szerzôdés, amennyiben az Eladó a Vásárló
megrendelését annak kézhezvételétôl számított 2 (kettô) munkanapon belül írásban visszaigazolja („Visszaigazolás”) a Vásárlónak. A visszaigazolásban az Eladó
köteles a Vásárlót a szabályszerûen megrendelt Áru átadásának (leszállításának)
idôpontjáról írásban tájékoztatni. A megrendelés azonnali visszaigazolása esetén
a szerzôdés a „Visszaigazolásnak” az Egyedi Megrendelésre használt dokumentumon (továbbiakban: Megrendelôlap) történô közlésével jön létre.
(2) 	Amennyiben a felek a jogviszonyukat jelen ÁVF-tôl eltérô tartalmú, külön szerzôdésben rögzítik, akkor a szerzôdés létrejöttének idôpontja a szerzôdés aláírásának
napja.
3. A MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÔ
(1)	Jelen ÁVF alapján, annak hatálya alatt az Eladó köteles a Vásárló által leadott és az
Eladó által elfogadott (visszaigazolt) Megrendelôlap (amely kötelezôen tartalmazza
az Árlista szerinti hivatkozási számot, az Egyedi Megrendelés sorszámát, a szállítandó Áruk típusát, mennyiségét, szállítási határidôt, a Vételárat, a Teljesítés helyét, a Vásárló adatait, valamint a Felek által lényegesnek tartott egyéb feltételeket)
alapján, az Áru leszállítására és átadására, a Vásárló pedig köteles az Áru átvételére
és a Vételár megfizetésére. Legkésôbb az Áru átadás-átvételével egyidejûleg az
Eladó köteles a vásárlással kapcsolatos számviteli bizonylatokat (szállítólevél vagy
számla) elôírásszerûen kiállítani és a Vásárló részére átadni.
(2) A
	 Felek rögzítik, hogy a COVID-19 világjárvány, illetve az orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatti rendkívüli intézkedések, közvetlen illetve közvetett
hatások nyomán a gyártó átmenetileg szüneteltetni kényszerülhet a megrendelt termékek gyártását. A logisztikai láncok felbomlása miatt konténer
és hajótér hiány állhat fenn, mely megnövekedett szállítási idôt okoz, ami
szállítási késedelemhez vezethet, ugyanakkor a Hydropool Hungaria Kft. elköte
lezett a magyarországi vevôk kiszolgálása mellett. A körülmények jelenleg elôre
nem látható változása folytán nem zárható ki, hogy a járvány esetleges ismételt
terjedése, a járványhatásainak elhúzódása, illetve az orosz-ukrán fegyveres konfliktus közvetlen, illetve közvetett hatásai miatt a Gyártó a termelési kapacitásainak
csökkentésére, vagy a termelés felfüggesztésére kényszerül.
A
	
Felek jelen megállapodást annak tudatában kötik meg, hogy a termelés
szünetelése miatt a szállítás késedelmet szenvedhet, de Felek bíznak abban,
hogy a szerzôdés ésszerû idôn belül teljesítésre kerül.
(3) A
	 szállítási határidô szünetel azon idôszakok teljes tartamában, amikor a
gyártás szünetel. A Vevô további jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerzôdés
tôl, ha a szüneteltetés idôtartama meghaladja a 2 hónapot. Amennyiben az Eladó
tudomására jut a termelés újbóli elindítása, illetve a szüneteltetés ismételt elrendelése, az Eladó a tudomásszerzéstkövetôen haladéktalanul tájékoztatja a Vevôt. A
Vevô aláírásával nyilatkozik, hogy a szállítási határidô esetleges szüneteltetésével
kapcsolatos feltételekrôl a szerzôdés aláírása elôtt tájékoztatást kapott és azokat
elfogadja. Az Eladó tájékoztatása alapján a Vásárló tudomásul veszi és elfogadja,
hogy medence és kiegészítôi megrendelése (szállítása) esetén a szállítási határidô
– a gyártó érdekkörében felmerülô okból – háromszor alkalommal 30 (harminc nappal az Eladó részérôl egyoldalúan meghosszabbítható, amelyrôl az Eladó – a tudomásszerzéstôl számított – 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni a
Vásárlót.
(4) 	Az Eladó köteles minden esetben – a tudomásszerzéstôl számított – 5 (öt)
munkanapon belül írásban értesíteni a Vásárlót arról, ha az Áru átadás-átvételére a megrendelés visszaigazolásában meghatározottól eltérô idôpontban kerül sor.
(5) 	A Vásárló a megrendelés módosítására, vagy visszavonására a megrendelés Eladó
általi visszaigazolásának kézhezvételéig korlátlanul, következmények nélkül jogosult. A visszaigazolás kézhezvételét követôen a Vásárló a megrendelés módosítását írásban kezdeményezheti, azonban ez csak abban az esetben eredményezi a
megrendelés módosulását, ha a módosítás iránti okirat (levél; e-mail kézhezvételétôl számított 2 munkanapon belül a módosításhoz az Eladó kifejezetten írásban
(visszaigazolás megküldésével) hozzájárul. A fentiekben hivatkozott írásbeli eladói
hozzájárulás hiányában a Vásárló által kezdeményezett módosítás érvényesen nem
jön létre.
(6) 	A Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés Eladó általi visszaigazolásának kézhezvételét követôen a megrendelés jogkövetkezmények nélküli
visszavonására nincs lehetôség, azt csak a szerzôdéstôl történô elállás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett teheti meg. Amennyiben a Vásárló
saját érdekkörében felmerült ok miatt áll el a szerzôdéstôl, abban az esetben köteles az Eladó részére a megrendelésben szereplô vételár 20%-ának
megfelelô összegû meghiúsulási kötbér megfizetésére, továbbá köteles az
Eladónak a megrendelés kapcsán addig felmerült költségeinek és teljes
kárának megtérítésére is, amennyiben az a kötbér összegét meghaladja.
A Vásárló által egyébként foglalóként, már megfizetett összeg a kötbérbe,
illetve a költségtérítés összegébe, valamint az esetleges kártérítés összegébe beszámít.

5. A TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA ÉS FENNTARTÁSA
(1)	A Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Áru vételárának teljes megfizetéséig
az Eladó a tulajdonjogát fenntartja. Az Eladó a tulajdonjogának érvényesítésére,
továbbá az Áru visszaszállítására a Vásárló fizetési késedelme esetén a vételár maradéktalan megfizetéséig bármikor korlátlanul jogosult.
	Amennyiben az Áru vételárának megfizetése az áru átadás-átvételét megelôzôen
megtörtént, vagy az átadás-átvételével egyidejûleg történik, abban az esetben a
tulajdonjog átszállása az átadás-átvétellel egyidejûleg történik. Amennyiben az áru
átadása megelôzi a teljes vételár kifizetését, abban az esetben az áru tulajdonjogának átszállása a teljes vételár kifizetésével egyidejûleg történik.
6. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
(1) A teljesítés (az Áru átadás-átvétel) helye – eltérô megállapodás hiányában – az
Eladó telephelye.
(2) 	A Felek megállapodása alapján a Vásárló jogosult az Eladótól az Áru szállítását is
megrendelni. Ebben az esetben a megrendelt Árunak az Eladó telephelyén szállítóeszközre történô szakszerû felrakodása, továbbá a megrendelésben megrendelôi
címként megadott kiszállítási helyre való elszállítása az Eladó (vagy megbízottjának)
kötelezettsége és felelôssége. Az Árunak a szállítási címre történô leszállításával
(ebben az esetben a szállítási cím a teljesítés helye) a kárveszély a Vásárlóra száll
át. A Vásárló kötelezettsége a megrendelt Árunak a megadott címen történô átvétele – melynek során aláírásával igazolja az Áru hiánytalan átvételét, és az Eladó
szerzôdésszerû teljesítését – továbbá az Árunak esetleges további szállítása. A
Vásárló tudomásul veszi, hogy az esetleges továbbvitele minden körülmények között az ô kötelezettsége, amellyel összefüggésben fennálló kárveszély is a Vásárlót
terheli, kivéve, ha ezt a tevékenységet a Vásárló külön eseti felkérése alapján – az
Eladó megbízottjával végezteti.
(3) 	A Vásárló tudomással bír arról, hogy a kiegészítôk esetén a beüzemelést az Eladó
csak külön eseti erre vonatkozó megbízás alapján vállalja, mely szolgáltatás árát a
hydropool.hu oldalon található mindenkori Árlista tartalmazza.
(4) Medence
	
rendelése esetén annak kiszállítási és beüzemelési költségét – (amely
nem foglalja magában a medence mozgatást) a vételár nem tartalmazza, mely
szolgáltatás ára a mindenkori Árlistában elérhetô. A Vásárló tudomással bír arról,
hogy egyes egyedi esetekben a megrendelt Áru beépítésének és beüzemelésének feltétele az, hogy a végfelhasználási helyen a beépítési hely mind fizikailag,
mind elektromos csatlakozási szempontból, mind vízcsatlakozási szempontból
megfelelô módon kiépítésre kerüljön. Ennek elmulasztása miatt az Eladdó részérôl
szükséges munkálatok költségét Vásárló viseli, ill. az ezen mulasztásokból fakadó
esetleges károkért az Eladót semminemû felelôsség sem terheli. Vásárló külön
figyelemfelhívó tájékoztatást követôen kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben
nem az elôre egyeztetett telepítési körülmények várják az Eladót (ill. általa megbízottakat) a medence kiszállításakor és beüzemelésekor, akkor az ebbôl eredô
további költségeket Vásárló elôlegezi, ill. viseli a Felek megállapodása alapján. A
Vásárló tudomással bír arról, hogy a medencék süllyesztett elhelyezésénél a medence körül szerelôaknát kell kialakítani, a medence körbejárhatósága végett. A
hozzáférhetôség biztosítása minden esetben a Vásárló feladata. A nem megfelelô
hozzáférhetôségbôl eredô károkat, költségeket (kifejezetten a medence kiemelése) a Vásárló köteles viselni.
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	Az Eladó a megfelelô kiépítés elôsegítése érdekében írásbeli tájékoztató nyomtat
ványt („Használati utasítás”), valamint mûszaki tájékoztatást biztosít a Vásárló részére, mely az Eladó honlapjáról, a hydropool.hu oldalról is letölthetô A medence
beszállításához (akár épületen belülre, akár szabad ég alatt való elhelyezéshez),
szükséges bejáratokról (nyílásokról) a Vásárlónak kell gondoskodnia. Szintkülönbség esetén legalább 2 m szélességû lépcsôt és legalább 3 m szélességû lépcsôfordulót. A szükséges nyílásméreteket a medencék méretén túl 15 cm magasságú
(élére állított, vagy fenekén elhelyezett medencék esetében is) raklap méretével
együtt lehet meghatározni. A medencék pontos méretét a hydropool.hu oldalon
található mindenkori érvényes Árilsta és Termékkatalógus tartalmazza.
(5) 	A Vásárló tudomással bír arról, hogy medence vásárlása esetén a szállításon túlmenôen további munkálatok elvégzése válik szükségessé a medence beüzemeléséhez (pl. daru használata, falbontás, csatlakozási hely kialakítás stb.), úgy ezek
költségei külön megállapodás alapján – a Vásárlót terhelik.
(6) 	A Vásárló tudomással bír arról, hogy egyes egyedi esetekben a megrendelt Áru
beépítésének és beüzemelésének feltétele az, hogy a végfelhasználási helyen a
beépítési hely mind fizikailag, mind elektromos csatlakozási szempontból, mind
vízcsatlakozási szempontból megfelelô módon kiépítésre kerüljön. Ennek elmulasztásából fakadó esetleges károkért az Eladót semminemû felelôsség sem
terheli. A Vásárló tudomással bír arról, hogy a medencék süllyesztett elhelyezésénél a medence körül szerelôaknát kell kialakítani, a medence körbejárhatósága
végett. A hozzáférhetôség biztosítása minden esetben a Vásárló feladata. A nem
megfelelô hozzáférhetôségbôl eredô károkat, költségeket (kifejezetten a medence kiemelése) a Vásárló köteles viselni. Az Eladó a megfelelô kiépítés elôsegítése érdekében írásbeli tájékoztató nyomtatványt („Használati utasítás”), valamint mûszaki tájékoztatást biztosít a Vásárló részére, mely az Eladó honlapjáról,
a www.hydropool.hu oldalról is letölthetô.

(7)	A Vásárló minden esetben jogosult a kárainak megtérítését is követelni az Eladótól.
(8) 	Hibás, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát az Eladó viseli, azonban a kijavítás vagy csere kapcsán a medencéhez való
hozzáférhetôség biztosítása a Vásárló feladata.
(9) 	A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre is értelemszerûen irányadóak.
(10) A szavatosságra a Polgári Törvénykönyv (PTK) és egyéb jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
(11) A z Eladó késedelme kizárt abban az esetben, ha a Vásárló a 6. (4)-(5)-(6). pontokban elôírt bármely kötelezettségét megszegte, ami miatt az Áru a Vásárló által
megadott helyszínre nem szállítható le, vagy nem építhetô be [Vásárló átvételi
késedelme; lásd: 4.(4)].
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) Minden értesítés és egyéb közlés, amit a jelen szerzôdés alapján meg kell – vagy
meg lehet – tenni, (jelen szerzôdés alkalmazásában ideértve és a kézbesítésrôl
szóló viszszaigazolási kérelemmel ellátott e-mail üzenetet is) írásban teendô meg.
A Felek egybehangzóan kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fentiek szerint elküldött értesítést, levelet akkor is megérkezettnek tekintik annak igazolt elküldésétôl
számított 5. (ötödik) napon, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „nem
vette át”, „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, amennyiben a
címzett a megrendeléskor közölt elérhetôségeit elôzetes értesítés nélkül megváltoztatta és az értesítés, levél ezért nem volt kézbesíthetô.
(2) A z Eladó a megrendelt és visszaigazolt Áru mûszaki paramétereinek esetleges
változtatási jogát (ide nem értve a megrendelt Áru külsô megjelenésének, anyagának, felszereltségének megváltoztatását, teljesítményének csökkentését, illetve
bármely olyan változtatást, mely a rendeltetésszerû használat megváltozását okozza) – elôzetes értesítés nélkül is – fenntartja.
(3) A Vásárló és az Eladó között létrejövô egyedi adásvételi, szállítási, ill. szolgáltatás
esetén szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdést, valamint a hozzá tartozó mellékleteket, kiegészítéseket csak írásban lehet módosítani.
(4) A Felek tudomásul veszik, hogy jelen ÁVF-n alapuló megrendelést megelôzôen, a
Felek között fennálló bármely szóbeli megállapodás, szóbeli közlés e jelen szerzôdés aláírásával egyidejûleg érvényét és hatályát veszti.
(5) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy közöttük fennálló egyedi adásvételi
vagy szállítási szerzôdéssel, ill. szolgáltatás esetén szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szerzôdéssel kapcsolatosan felmerülô vitájukat elsôsorban békés úton,
tárgyalások útján megkísérlik egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követô 60 (hatvan) napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek gazdasági kamara mellett mûködô „Pest Megyei Békéltetô Testülethez”, vagy
bírósághoz fordulhatnak.

7. AZ ÁRU ÁTADÁSA, MINÔSÉGI KÖVETELMÉNYEK, CSOMAGOLÁS
(1)	Az Áru átadása a Vásárló részére – eltérô megállapodás hiányában – az Eladó telephelyén történik. Az Áru átvevôje (a Vásárló, vagy annak megbízottja), az átadáskor
aláírásával igazolja az Áru hiánytalan átvételét és a csomagolás sértetlenségét. Az
Áru átadása egyben a kárveszély átszállását is jelenti.
(2) 	
Az Eladóáltal leszállított Áru megvizsgálása a Vásárlókötelezettsége, melyet a
Vásárló az átadás-átvétel idôpontjában köteles megtenni (mennyiségi, minôségi
ellenôrzés); a minôségi vizsgálatot a csomagolás jellegétôl függôen a Vásárló köteles haladéktalanul megkezdeni. A Vásárló a az Áru hiányosságait, vagy esetleges
sérülését (mennyiségi illetve minôségi kifogás) az átadás-átvételkor haladéktalanul
köteles az Eladóval – a Szállítólevélen feltüntetve – írásban közölni.
(3) 	Eladó köteles a megrendelt Árut I. osztályú minôségben, a szóban forgó Árukra
vonatkozó valamennyi magyar és EU minôségi, környezetvédelmi, egészségügyi,
higiéniai és egyéb jogszabályban, ill. szabványban foglalt, az Árukra, illetve azok
szállítóira vonatkozó követelménynek eleget tenni.
(4) 	Eladó különösen szavatolja, hogy az Áru a rendeltetésszerû használatra alkalmas,
továbbá minden tekintetben megfelel az ún. megfelelôségi (CE) bizonyítványban
foglalt követelményeknek és kijelenti, hogy ilyen minôsítéssel rendelkezik.
(5) 	Eladó szavatolja, hogy a megrendelt Árukat a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelôen szállítja le a Vásárló számára. Így különösen szavatolja, hogy az Áruk csomagolását és szállítását azok fizikai, klimatikus, tárolási, valamint egyéb releváns
tulajdonságai figyelembevételével végzi, és különös gondot fordít arra, hogy a csomagolás az Áruk épségét megóvja, továbbá mások személyét, vagy vagyonát ne
veszélyeztesse.
(6) 	Eladó szavatolja, hogy a Vásárlónak a Megrendelôlap szerinti teljesítése során leszállított Áru harmadik felek szellemi alkotásokhoz fûzôdô jogát sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem sértik, és ezáltal nem áll fenn olyan körülmény,
amely az Áru Vásárló általi zavartalan használatát kizárná, vagy korlátozná.

A z Eladó által a Vásárlóval szemben, szerzôdéses jogviszonyból eredô igény érvé
nyesítése iránt indított peres eljárásban a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. (Szentendrei Járásbíróság, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 85.).
Jelen Általános Vásárlási Feltételekben (ÁVF) nem szabályozott kérdésekben a
magyar Polgári Törvénykönyv (PTK) valamint a kapcsolódó szakmai jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
2022. június 02.

8.	JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG ÉS A SZÁLLÍTÓI KÉSEDELEM
JOGKÖVETKEZMÉNYEI
(1)	Jogszabály ill. a Felek eltérô rendelkezése hiányában az Eladó a Vásárlónak továbbadja a gyártó által a medence hélyszerkezetre biztosított 10 év gyártói jótállást.
A medence egyéb részeire (kivéve kopó, fogyó alkotórészek/tartozékok) egy év
jótállás biztosított. Az Eladót terhelô jótállási kötelezettség idôtartamát és tartalmát
a termékhez csatolt „Jótállási jegy” és a jótállási tájékoztató tartalmazza.
(2) 	A gyártói jótállás idôtartama az Áru, ill. szolgáltatás átadás-átvételével, üzembe
helyezéssel együtt történô szállítás esetén az üzembe helyezéssel egyidejû átvételtôl kezdôdik.
(3) 	Eladót fentiektôl függetlenül Vásárló irányában a termékre egy év kellékszavatossági felelôsség terheli. Eladó köteles továbbá az Áru átadását megelôzôen, vagy
azzal egyidejûleg átadni a Vásárlónak a magyar nyelvû üzembehelyezési, javítási,
üzemeltetési, karbantartási tájékoztatót („Használati Utasítás”), valamint köteles
írásbeli tájékoztatást adni a termékre vonatkozó, a Vásárlót érintô, egyéb fontos
tudnivalókról.
(4) 	Az Áru átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minôségét tanúsítják ill. amelyekre a jótállás vonatkozik.
(5) 	A jótállási idô alatt felmerült hibát vagy hiányosságot az Eladó a Vásárló választásától függôen köteles saját költségére haladéktalanul kiküszöbölni, vagy a szállítást,
ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni.
(6) 	Amennyiben az Eladó a hiba, ill. a hiány kiküszöbölését vagy az új szállítást, ill. a
szolgáltatás újbóli elvégzését a Vásárlóval közösen kitûzött megfelelô határidôn
belül nem végzi el, vagy azt nem vállalja akkor a Vásárló jogosult választása szerint:
- az Eladó költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill.
mással elvégeztetni, vagy
- árleszállítást igényelni, illetve végsô soron
- a szerzôdéstôl részben vagy egészben elállni.
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