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1 BEVEZETÕ E feltételek tartalmazzák a SOLARCO Kft. teljes felelõsségét az általa készített és szállított 
áruk vonatkozásában, és a SOLARCO Kft. felelõssége e feltételek alapján helyébe lép 
minden más garanciának, feltételnek, kikötésnek és felelõsségnek, és kizárja azokat, 
legyenek azok kifejezetten vagy hallgatólagosan belefoglalva törvényekbe vagy jussanak 
egyéb módon kifejezésre az áruk minõségére vagy bármilyen meghatározott célra való 
alkalmasságára vagy egyebekre vonatkozólag (függetlenül minden olyan felelõsségtõl, 
amely bármi módon felmerülve is kifejezetten ki van zárva), kivéve a törvény vagy 
jogszabály által tartalmazott felelõsséget, amelyet a törvény vagy jogszabály erejénél fogva 
nem lehet kizárni. A jelen feltételekben foglaltaktól eltekintve a SOLARCO Kft. nem vállal 
semmiféle felelõsséget sem szerzõdés, sem magánjogi jogsértés vagy egyéb alapján az 
árukban lévõ hibák vonatkozásában vagy azzal kapcsolatban, hogy azok nem felelnek meg 
a specifikációnak vagy a mintának, sem pedig semmiféle sérülésért, kárért vagy 
veszteségért, amely e hibákból, vagy az árukkal kapcsolatban végzett bármilyen munkából 
származik. 

Hacsak a Megrendelõ és a SOLARCO Innovációs, Gyártó, Kerseskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban SOLARCO Kft.) közötti kifejezett írásbeli 
megállapodás másként nem rendelkezik, a Megrendelõ által leadott vagy kiállított 
minden megrendelés, a SOLARCO Kft. által adott minden ajánlat, árjegyzék, 
elfogadó nyilatkozat és az elkészült anyag, áru (a továbbiakban együtt áru) 
elkészítésére eladására, átadására vagy szállítására szóló szerzõdés a jelen 
feltételeknek és kikötéseknek van alávetve, amelyek meghaladnak és kizárnak a 
Megrendelõ által javasolt, kikötött vagy hivatkozott minden feltételt és kikötést. 
Ajánlataink nem kötelezõ erejûek. A szerzõdés csak akkor jön létre, ha a 
megrendelést írásban (beleértve az elektronikus levelezést is) visszaigazoljuk, vagy 
a megrendelõlapot személyesen érkeztetve átvesszük. Ha a megrendelésnek eleget 
teszünk, mielõtt a Megrendelõ ezt megelõzõen visszaigazolást kapott volna, a 
szerzõdés a teljesítéssel létrejön, és a jelen feltételeknek lesz alávetve. 
A megrendelõlap hiányos kitöltése esetén az anyagot a file beállításaival, a file 
szerinti oldalméreteknek és a mennyiségnek megfelelõ szélességû alapanyagra 
rendezzük, próbanyomat készítése, és színállítás nélkül. Minden leírás, specifikáció 
és illusztráció, amelyeket a SOLARCO Kft. katalógusai, árjegyzékei és hirdetései 
tartalmaznak, vagy amelyeket más módon közölnek a Megrendelõvel, csak 
tájékoztatási célokat szolgálnak, és arra vannak szánva, hogy általános 
elgondolást nyújtsanak a bennük leírt árukról, és nem képezik a jelen szerzõdés 
részét, és nem képeznek leírás útján történõ szerzõdéskötést.  
 
2 ÁR 
Más kikötés hiányában minden jegyzett ár az ÁFA és bármilyen más adó nélkül 
értendõ.  
Az árukat a megrendelés idõpontjában alkalmazandó árak alapján számlázzuk. 
 
3 ÁTADÁS – A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA 
Minden erõfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk a megállapodás 
szerinti teljesítésre vállalt határidõt, azonban minden megadott idõpont csak 
becslésszerû, és a teljesítés idõpontja a szerzõdésnek nem lényegi alkotórésze. A 
SOLARCO Kft. semmi körülmények között sem felelõs azért, hogy kártérítést 
nyújtson a Megrendelõnek vagy más módon kártalanítsa az áruk vagy azok 
részének  késedelmes elkészítéséért vagy átadásáért, bármilyen indok alapján 
vagy abból eredõ bármilyen következményes vagy egyéb veszteségért. 
Függetlenül a jelen okmány 7. Feltételétõl, az áruk bármelyikének elvesztéséért 
vagy károsodásáért viselt kockázat akkor száll át a Megrendelõre, amikor azt a 
SOLARCO Kft. a Megrendelõ telephelyére szállítja vagy átadja a Megrendelõ 
megbízottjának. 
A fentiek általánosságának sérelme nélkül a SOLARCO Kft. nem köteles bármilyen 
teljesítésre, amíg a Megrendelõtõl az Eladó részére bármilyen összeg esedékes és 
fizetendõ bármely számlára. 
 
4 MEGTEKINTÉS/IGÉNY/GARANCIA 
A Megrendelõ felelõs azért, hogy az áruk hibájáért, ezzel kapcsolatos bármilyen 
károsodásáért bármilyen igényt az átvételtõl számított 7 naptári napon belül 
írásban beterjesszen a SOLARCO Kft.-hez. 
A Megrendelõ szállításkor, illetve átvételkor haladéktalanul megtekinti az árukat, 
és attól számított hét (7) napon belül írásbeli értesítést ad a SOLARCO Kft.-nek 
minden olyan indokról, melynek alapján a Megrendelõ állíthatja, hogy az áruk 
anyagukat vagy kivitelezésüket tekintve hibásak, vagy hogy az áruk nem felelnek 
meg a megrendelésben feltüntetetteknek. 
A Megrendelõ részérõl ilyen értesítés adásának elmulasztása ezen áruk feltétel 
nélküli elfogadásának és a Megrendelõ részérõl annak vonatkozásában 
mindennemû igényrõl való lemondásnak minõsül. Hibás fileból eredõ károkért a 
Megrendelõt terheli az anyagi felelõsség. A file megnyitásánál hibaüzenettel 
jelentkezõ hiba esetén a SOLARCO Kft. azonnal értesíti ügyfelét, azonban ennek 
elmaradásából eredõ kárért a felelõsséget a SOLARCO Kft. vállalja.  
Hibásnak minôsül minden olyan fájl, amely: 
a, nem a SOLARCO Kft. által meghatározott színprofilokkal készültek. 
b, a SOLARCO Kft. által üzemeltetett RIP szoftverek megfelelô (módosításmentes) 
beállítása esetén nem a várt ill. várható eredményt generálják. 
A SOLARCO Kft. a nyomdai munka során a rossz vagy hibás fileokból eredõ 
károkért semmilyen felelõsséget nem vállalal. Megrendelõ külön díj megfizetése 
ellenében próbanyomatot, illetve színbeállást rendelhet, de amennyiben errõl 
írásban nem rendelkezik, SOLARCO Kft. semmilyen színekkel kapcsolatos 
reklamációt nem tud elfogadni. Megrendelõ kötelessége, hogy a próbanyomat 
után esetleges észrevételét közölje, ezt követõen a SOLARCO Kft. semmilyen 
felszólalást nem tud figyelembe venni. 
A kifogásolt árukat, valamint az eredeti fájlokat a SOLARCO Kft. részére be kell 
mutatni, s a SOLARCO Kft. rendelkezésére kell bocsátani. 
A SOLARCO Kft. elemzési módszerei és azok eredményei irányadóak, hacsak 
helytelennek nem bizonyulnak. 
Az áru kijavítására vagy az áru szállításának elmulasztására vonatkozó bármifajta 
igény összegében nem haladhatja meg azon áru vételárának összegét, amelynek 
vonatkozásában az igényt elõterjesztik, és a Megrendelõ kizárólagos jogorvoslata 
ezen igény vonatkozásában a SOLARCO Kft. választása szerint az áruk 
kicserélésére, kijavítására vagy az áruk visszaszolgáltatása ellenében a vételár 
visszatérítésére korlátozódik. 
A SOLARCO Kft. semmi esetre sem felel semmiféle közvetett vagy következményes 
kárért. 

A megrendelõ egyedül felelõs és az is marad azért, hogy meggyõzõdjék róla, a megrendelt 
áru alkalmas a felhasználásra, és  ezennel vállalja, hogy eleget tesz a SOLARCO Kft. által 
idõrõl idõre kibocsátott utasításoknak a tárolást, a kezelést vagy más a nyomdai munkára 
vonatkozó intézkedéseket illetõen, amelyeket meg kell tenni annak biztosítása érdekében, 
hogy az áru állapota a  végfelhasználás idejéig megmaradjon. 
A munkák elvégzését követõen a leadott grafikai állományokat nem áll módunkban 
megõrizni, ezért azok archiválásáról  Megrendelõnek kell gondoskodnia.  
 
5 VIS MAIOR 
Kivéve a jelen okirat alapján esedékességkor fizetés teljesítésére irányuló kötelezettséget, 
egyik fél sem felel a másik felé Vis Maior esemény által elõidézett késedelemért vagy a 
teljesítés elmaradásáért.  
A jelen okiratban alkalmazottak szerint a „Vis Maior” bármely olyan okot vagy körülményt 
jelent a jelen Cikk védelmét kívánó fél ésszerû ellenõrzési körén kívül, amelybe beletartozik 
egyebek között a sztrájkok, tüzek, robbanások, természeti csapások, lázadások, 
polgárháborúk vagy nemzetközi háborúk, megszállások, vagy más hasonló jellegû 
események, az alapanyagoknak az elõállítás helyén elõállott Vis Maior miatti 
beszerzésének lehetetlensége stb. vagy bármilyen más hasonló vagy nem hasonló, bármely 
fél ésszerû ellenõrzési körén kívül álló ok által elõidézett késedelem vagy a szállítás 
elmaradása. 
 
6 SZELLEMI TULAJDONJOGOK 
Az áruknak a SOLARCO Kft. által történõ átadása nem ruház semmiféle jogot a 
Megrendelõre arra vonatkozólag, hogy használja a SOLARCO Kft. szabadalmát, bejegyzett 
formatervét, védjegyeit, szerzõi jogát vagy más szellemi tulajdonjogát, és ezen idõkben a 
fent említett szellemi tulajdonjogok a SOLARCO Kft. tulajdonában maradnak. 
Külön megállapodás hiányában minden specifikáció, terv, rajz, eljárási információ, minta, 
formaterv, képletek vagy más eljárások („Specifikációk”), amelyeket a SOLARCO Kft. hozott 
létre, számított ki, vázolt fel vagy tervezett meg annak érdekében, hogy teljesítse a 
Megrendelõnek a jelen okmány vagy egyebek alapján az áru elkészítésével és szállításával 
kapcsolatban meghatározott követelményeit vagy teljesítse annak utasításait, és minden 
ezekbõl származó vagy a Megrendelõvel más módon közölt információ a jelen okmány 
alapján az áruk elkészítésével és szállításával kapcsolatban mindenkor a SOLARCO Kft. 
tulajdonában marad, és titkosként és bizalmasként megõrzendõ. 
A Megrendelõ nem távolíthat el vagy változtathat meg semmiféle útmutatást, értesítést 
vagy az árukra erõsített egyéb címkét, amelyek a SOLARCO Kft.-nek a nyomdának szóló a 
használatra vonatkozó utasításait és/vagy ajánlásait tartalmazzák. 
 
7 A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA/BIZTOSÍTÉK 
Az áruk a SOLARCO Kft. tulajdonában maradnak, amíg a SOLARCO Kft. elszámolt 
pénzeszközök útján teljes körû kifizetéshez nem jutott. A kifizetést abban a sorrendben kell 
a számlákhoz hozzárendelni, amelyben  azokat kibocsátották, és az árukhoz abban a 
sorrendben, amelyben a számlákban fel vannak sorolva, addig pedig a Megrendelõ 
letéteményesként tartja birtokban az árukat. 
Bár a kifizetésig az áruk a SOLARCO Kft. tulajdonában maradnak, az átadás idõpontjától a 
megrendelõre száll át a kockázat, és ennek megfelelõen a Megrendelõ biztosítja azokat 
veszteség vagy kár ellen, és ilyen veszteség vagy kár esetén a biztosítási összeget a 
SOLARCO Kft. nevében a SOLARCO Kft. megbízottjaként veszi kézhez. 
Mielõtt a tulajdonjog átszáll a Megrendelõre, a Megrendelõ a kereskedelem rendes 
menetében a SOLARCO Kft. nevében rendelkezhet az árukról (de arra való felhatalmazás 
nélkül, hogy szerzõdéses viszonyt hozzon létre a SOLARCO Kft. és bármely olyan 
megrendelõ között, aki a Megrendelõtõl vásárol), feltéve, hogy az ilyen áruk értékesítésébõl 
befolyó bevételeket a SOLARCO Kft. számlájára tartják fenn és elsõsorban ezen áruk számla 
szerinti árának fizetésére fordítják, amellyel a Megrendelõ a SOLARCO Kft.-nek tartozik, és 
a Megrendelõ ezennel engedményezi a SOLARCO Kft.-re összes jogait saját vevõjével 
szemben a fentiekben hivatkozott bármilyen rendelkezés vonatkozásában, és aláír 
bármilyen, a SOLARCO Kft. által igényelt további okmányt az engedményezés 
foganatosításának céljából. 
Ha a fizetés egészben vagy részben hátralékba kerül, vagy ha a Megrendelõ csõdbe megy 
vagy felszámolják, vagy egyénként csõdcselekményt követ el, akkor a SOLARCO Kft. 
jogosult a SOLARCO Kft. által a Megrendelõ részére értékesített azon áruk haladéktalan 
visszajuttatására (vagy a hozzájuk fûzõdõ tulajdonjogot igazoló okiratok visszaküldésére), 
amelyek tulajdonjoga nem szállt át a Megrendelõre, és a Megrendelõ ezennel feljogosítja a 
SOLARCO Kft.-t, hogy visszaszerezze az árukat vagy az okmányokat, és ebbõl a célból 
belépjen a Megrendelõ bármely helyiségébe. Az áruk vagy okmányok SOLARCO Kft. általi 
igénylése vagy visszaszerzése önmagában nem mentesíti a Megrendelõt attól a 
kötelezettsége alól, hogy kifizesse a teljes árat és átvegye az árukat, és nem szünteti meg a 
SOLARCO Kft.-nek azt a jogát, hogy a teljes árat peresítse. Az áruknak harmadik fél részére 
történõ eladásakor a tulajdonjog fenntartása megszûnik, és ezáltal zálogjog jön létre arra 

az összegre vonatkozólag, amellyel a harmadik fél vevõ tartozik a SOLARCO 
Kft.-nek annak eredményeképpen, hogy megvásárolták az árukat, a SOLARCO 
Kft. által a Megrendelõnek eladott áruk vételárának összege erejéig, és a 
SOLARCO Kft.-nek a Megrendelõvel szemben a jelen megállapodás alapján 
fennálló bármely egyéb igényének kielégítésére.  
A SOLARCO Kft. által a Megrendelõ részére eladott áruk vételárának teljes 
megfizetéséig ez utóbbi az árukat csak rendes üzletmenete keretében 
használhatja fel vagy értékesítheti. A Megrendelõ vállalja továbbá, hogy 
minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a SOLARCO Kft. 
számára lehetõvé tegye a jelen Szakaszban foglalt zálogjog érvényesítését, 
beleértve azt is, hogy rögtön létrejöttük után ellátja a SOLARCO Kft.-t a 
kinnlevõségek iránti igényeket megtestesítõ okmányokkal, de semmi esetre 
sem késõbb, mint ezen okmányok létrejöttétõl számított három munkanapon 
belül, továbbá ezen értesítés kibocsátásra a SOLARCO Kft.-tõl kapott írásbeli 
felhívás vételekor haladéktalanul írásban értesíti az áruk harmadik fél vevõit 
a zálogjog létrejöttérõl (ha a Megrendelõ nem tesz eleget ennek az értesítési 
elõírásnak a SOLARCO Kft. fenti kérésének vételétõl számított három 
munkanapon belül, a SOLARCO Kft.-nek jogában áll, hogy megfelelõen 
értesítse a harmadik feleket). A SOLARCO Kft. csak akkor él ilyen kéréssel 
vagy teszi meg a harmadik feleknek szóló fenti értesítést, az esettõl függõen, 
ha a Megrendelõ elmulasztja a SOLARCO Kft. felé fennálló bármely fizetési 
kötelezettségének teljesítését. 
 
8 TOVÁBBI BIZTOSÍTÉK/FIZETÉSKÉPTELENSÉG/MULASZTÁS 
Ha a Megrendelõ elmulasztja az esedékes fizetést, vagy ha az általa 
kibocsátott csekket vagy váltót nem honorálják, vagy ha más tények válnak 
ismertté, amelyekbõl a Megrendelõ pénzügyi helyzetének lényeges romlása 
következik, vagy ha más okok miatt jelentõs kétely áll fenn a Megrendelõ 
fizetõképességét vagy fizetési készségét illetõen, a SOLARCO Kft. jogosult 
minden hátralékos számla azonnali kifizetését követelni akkor is, ha már 
csekkeket vagy váltókat szolgáltatott az említett számlák kifizetésére. 
Továbbá követelheti minden hátralékos munka elõre történõ kifizetését, és 
más olyan jogok gyakorlásának kizárása nélkül, amelyekre jogosult, elállhat 
a szerzõdéstõl egy ésszerûen megszabott határidõ letelte után. A Megrendelõ 
e jogok érvényesítését a SOLARCO Kft. részére elfogadható megfelelõ 
biztosíték nyújtásával elkerülheti. 
 
9 FIZETÉS 
Hacsak a SOLARCO Kft. másként nem határozza meg, minden számlázott 
összeg esedékessé válik (pl. a számla keltét követõ naptári hónap végéig). 
A fizetés csak akkor tekintendõ megtörténtnek, ha a Megrendelõ által adott 
csekket, váltót, adóslevelet vagy más fizetési eszközt bemutatáskor elfogadták 
vagy feltételei szerint egyébként honorálták. 
A Megrendelô a SOLARCO Kft. Bónusz-rendszere alapján engedményre 
jogosult az áruknak az ÁFÁ-t is tartalmazó értékébõl, ha a SOLARCO Kft. az 
áruk tekintetében esedékességkor megkapja a kifizetést, hacsak írásban 
másként nem állapodnak meg. Valamely számlának esedékességkor történõ 
meg nem fizetése automatikusan semmissé teszi azt a haladékot, amelyet a 
SOLARCO Kft. a már megtörtént szállítások kifizetésére nyújtott, és minden 
számlát azonnal kifizetendõvé tesz. 
Ezen túlmenõen ilyen körülmények között a SOLARCO Kft.-nek jogában áll, 
hogy még elkészítendõ és szállítandó árukra vonatkozó minden folyamatban 
lévõ megrendelést felfüggesszen vagy töröljön, pusztán ajánlott levélben 
történõ értesítéssel és minden egyéb formaság nélkül. 
Ha az esedékességkor nem történt meg a kifizetés, a Megrendelõ olyan 
kamatláb mellett tartozik késedelmi kamattal a SOLARCO Kft.-nek, amely 
kétszerese a Magyar Nemzeti Bank aktuális alapkamatlábának. . E kamatnak 
a hátralékra történõ megfizetése nem jogosítja fel a Megrendelõt a 
tõkeösszeg kifizetésének késleltetésére. 
Megrendelõ tudomásul veszi, hogy tartozásának fennállásáig SOLARCO Kft. a 
tartozás pénzügyi követése miatt napi egy (1) megkezdett munkaórát 
felszámol, melynek díjtétele megegyezik a mindenkori árlistában szereplô, 
kedvezmények nélkül számított operátori óradíj kétszeresének (2x), 
Megrendelõ az ezzel kapcsolatosan utólag benyújtott számlát elfogadja, 
annak pénzügyi teljesítését fenti feltételekkel magára nézve kötelezõ 
érvényûnek tekinti. 
A Megrendelõ nem jogosult arra, hogy az áruknak a SOLARCO Kft. részére járó 
árának megfizetésébõl bármilyen összeget vagy olyan összegeket levonjon 
vagy azokkal szemben beszámítson, amellyel a SOLARCO Kft. tartozik vagy 
tartozhat a Megrendelõnek a SOLARCO Kft. és a Megrendelõ közötti szerzõdés 
megszegésébõl eredõen vagy annak eredményeképpen.  
 
10 EGYÉB 
A jelen megállapodásra a magyar törvény vonatkozik. 
Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése egészben vagy részben érvénytelen 
vagy azzá válik, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. 
A jelen megállapodás ugyanezen tárgyat illetõen a SOLARCO Kft. és a 
Megrendelõ között létrejött minden korábbi megállapodás helyébe lép. 
Budapest, 2008. január 01. 
 
SOLARCO Kft. • 1126 Budapest, Bartha u. 5/a. 
    Ügyvezeztô 


