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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  
 
 

1. Általános adatok, elérhetőség 
 
Cégnév:  Alap Inspektor Méréstechnikai és Minőségügyi Kft. 
Székhely: 8200 Veszprém, Állvány u. 7. 
Telephely: 8200 Veszprém, Kistó utca 27. 
Telefon:  +36 703242368 
E-mail:  hello@alapinspektor.com 
Honlap: https://www.alapinspektor.com/ 
Adószám: 24655958-2-19 
 
 

2. Alapvető rendelkezések 
 
A jelen ÁSZF értelmezésére, valamint az ebben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az 
irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
 
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
Jelen ÁSZF 2021. március 1. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. 
 
Az Alap Inspektor Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) jogosult a jelen szabályzatot egyoldalúan 
módosítani. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 14 nappal közzéteszi a honlapján.  
 
 

3. Az ÁSZF elérhetősége 
 
A vállalat honlapján: 
 https://www.alapinspektor.com/magyar/kapcsolat/ 
 
 

4. Az ÁSZF hatálya  
 
Jelen ÁSZF hatálya a Vállalkozó és a Megbízó közötti minden üzleti kapcsolatra, és a megbízás 
teljes időtartamára kiterjed, és érvényes. 
 
Az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, vagy azokat kiegészítő megállapodások megelőzik az ÁSZF 
rendelkezéseit, ha azokat a Felek írásban rögzítették. 
 
Az ÁSZF rendelkezéseitől csak mindkét fél közös megegyezésével, írásban lehet eltérni.  
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5. Szolgáltatások elvégzésére vonatkozó feltételek 
 
1.1. A megrendelő telephelyén végzendő mérések elvégzésének tárgyi feltételei: 

 
- 230V hálózati csatlakozási lehetőség. 
- Tiszta, zsírmentes darabok. 
- Az alkatrészek környezeti hatásoktól (eső, szél, hideg, erőteljes meleg) védett (zárt) 

helyen legyenek. 
- Az alkatrészeket megfelelő módon való azonosításáról kérjük, gondoskodjanak. 
- Kb. 4 m2 szabad terület. 
- A daraboknak körbejárhatónak kell lenniük, vagy a darabokat a kamera előtt forgatni 

kell tudni. Amennyiben körbejárásra van szükség, akkor a padlózatnak egyenletesnek 
kell lennie, amin a guruló állványzatot mozgatni tudjuk. 

- A padlózatnak rezgésmentesnek kell lennie (pl. hengerek, présgépek nem 
működhetnek a közelben). 

- Lehetőség szerint szükségünk lesz valamiféle íróasztalra is a mérési területen, de ez 
nem kritikus, a mérést ennek hiányában is el tudjuk végezni. 

- Az alkatrészeket a jobb optikai láthatóság érdekében esetleg le kell fújnunk egy 
úgynevezett anti-reflexiós anyaggal (MR® 2000 Anti Reflex), amelynek adatlapja a 
honlapunkról letölthető https://www.alapinspektor.com/magyar/letoltesek/, és amely 
anyag a felületről ultrahangos mosóban jobbára eltávolítható, vagy fém alkatrészekről 
letörölhető. 

- A darabok pontos kiállításához szükség van a 3D modellre és a 2D rajzra elektronikus 
formában. A bázisolási rendszer összeállítása esetleg további egyeztetést igényel. A 
darabok illesztése a CAD modellhez alapvetően „Best fit” módszerrel történik. Ettől 
eltérő bázisrendszer egyeztetése szükséges. 

- A helyszíni munkavégzés 8 óra munkaidőt foglal magában.  
 
1.2. ESD védett alkatrészek mérése: 

 
Cégünknél lehetőség van ESD védett alkatrészek vizsgálatára is, amely igényt kérünk előre, a 
megrendeléskor a megrendelőlapon írásban jelezni. 
 
1.3. Alkatrészek szállítása, tárolása: 

 
Kérjük a mérendő alkatrészek telephelyünkre történő beszállítását. A mérések elvégzése után 
(teljesítés napja) kérjük, gondoskodjanak az alkatrészek elszállításáról. Amennyiben az 
alkatrészeket nem szállítják el, úgy azokat a teljesítéstől számított 30 nap múlva 
megsemmisítjük. 
 
1.4. Alkatrészek tisztítása: 

 
Az alkatrészeket a jobb optikai láthatóság érdekében esetleg le kell fújnunk egy úgynevezett 
anti-reflexiós anyaggal (MR® 2000 Anti Reflex), amelynek adatlapja a honlapunkról letölthető 
https://www.alapinspektor.com/magyar/letoltesek/, és amely anyag a felületről ultrahangos 
mosóban jobbára eltávolítható, vagy fém alkatrészekről letörölhető. Szükség esetén az 
alkatrészekre papír markereket kell ragasztanunk. Ezek a markerek az alkatrészek felületéről 
csipesszel eltávolíthatók. Amennyiben kérik az alkatrészek tisztítását, úgy azt a 
megrendeléskor kérjük a megrendelőlapon írásban jelezni. 
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1.5. Visszamodellezések 

 
Visszamodellezések (reverse engineering) jogszerűségéért a megrendelő vállalja a 
felelősséget. Ennek ellenére az elkészült modellen logót, cégnevet, azonosító számot, 
(termék)nevet nem tüntetünk fel. A visszamodellezés a valóság közelítése, a folyamat közben 
valószínűleg egyeztetések szükségesek (pl. kerekítések megadása) és az elkészült modellt a 
vevőnek ellenőriznie és jóváhagynia szükséges az eredeti megrendelés műszaki tartalma 
alapján. 
 

6. Mérések elvégzésének határideje 
 

N = Normál, amely esetén vállaljuk, hogy a méréseket 5 munkanapon belül megkezdjük. 
S = Sürgős, amely esetén vállaljuk, hogy a méréseket 3 munkanapon belül megkezdjük. 
E = Extra, amely esetén vállaljuk, hogy a méréseket 1 munkanapon belül megkezdjük. 
 
A méréseket, az alkatrészek beérkezése és a megrendelés kézhezvétele után vesszük 
munkába. 
 
 

7. Árszabás és fizetési feltételek 
 

A megrendelő lapon feltüntetett ár nettó ár, amely a felsorolt szolgáltatásokat tartalmazza. 
Minden egyéb, ettől eltérő megbízás, kérés, szolgáltatás külön megegyezés alapján 
teljesíthető. 
 
Szokásos számlázási rend: a számlát postai úton juttatjuk el, amelyről elektronikusan is 
küldünk egy másolatot. 
 
Fizetési határidő: a szolgáltatás teljesítésétől számított 30 nap. 
 
A fizetési határidőig be nem érkezett összegek után késedelmi kamatot számítunk fel, 
amelynek mértéke a Ptk. szerint megállapított jegybanki alapkamat kétszerese. 
 
 

8. Titoktartás 
 
Felek kötelesek a tudomásukra jutott kereskedelmi és üzleti adatokat titokként kezelni. A 
bizalmas információk harmadik félnek nem adhatók át. 
 
A titoktartási kötelezettség részleteit a Felek közti külön egyedi megállapodás vagy 
keretszerződés szabályozza. 
 
 

9. Vis Maior 
 
Elháríthatatlan, előre nem látható, és emiatt meg nem előzhető körülmények esetén a Felek 
mentesülnek a teljesítési kötelezettség alól, a körülmények fennállásának idejére. 
Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni, ha ilyen körülmény áll fenn, illetve 
amennyire a megváltozott körülmények engedik, teljesíteni. 
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10. Panaszkezelés 
 
A felmerülő vitás kérdéseiket felek békés úton, egyeztető tárgyalások során kívánják rendezni. 
Amennyiben ezek nem vezetnének eredményre, Felek alávetik magukat – hatáskörtől 
függően – a Veszprémi Járásbíróság illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 
illetékességének. 
 
Veszprém, 2022. november 04.   


