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A Mobile Power Hydraulik Kft. (MPH Kft.) Általános 
Kereskedelmi Feltételei 
 
1. A Kereskedelmi feltételek érvénye 
(1) Jelen kereskedelmi feltételek az MPH Kft. hidraulika- és 
kompresszor üzlet ágak üzleti tevékenységeire (kereskedelem, 
szerviz, javítás) vonatkoznak általános érvényben, kivéve, ha 
írásban más megállapodás születik. 
(2) Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar általános 
kereskedelmi szabályozások az érvényesek. 
(3) Cégadatok: 
  MPH Kft. 
  2142 Nagytarcsa, Váltó utca 4.  
  tel.: 28/546 400, e-mail: mph@mph.hu 
 
2. Árajánlat 
(1) Árajánlatot az MPH Kft. kizárólagosan írásban ad, melyet 

személyesen, vagy e-mailben küld el az ügyfélnek, az ügyintéző 
által aláírva. 

(2) A feltüntetett árak nettó, HUF vagy EURO devizában lehetnek, 
és ennek megfelelően Euróban, vagy HUF pénznemben 
fizetendőek a teljesítéskor érvényben lévő K&H Bank deviza 
eladási árfolyamán kalkulálva átutalással, vagy HUF 
pénznemben készpénzzel, vagy bankkártyával. 

(3) Az árajánlat érvényessége 30 nap. 
(4) A feltüntetett határidők kalkuláltak, a gyári beszállításoktól 

függően bármely irányban változhatnak, az előszállítás jogát 
fenntartjuk. 

(5) Amennyiben nincs külön fuvarparitás megadva, EXW 
Nagytarcsa értendő. 

 
3. Megrendelés, és megrendelés visszaigazolása 
(1) Raktári tétel 500 € értékig megrendelhető szóban, nagyobb 

értékű, vagy csak külön rendelésre beszerezhető árút csak 
írásos (e-mail, levél) rendelésre szállítunk le. 

(2) A megrendelést szóban, vagy írásban igazolunk vissza. 
(3) Amennyiben a megrendelés eltér a korábbi ajánlatunktól, úgy a 

megrendelést a megrendelés visszaigazolásban rögzítettek 
alapján teljesítünk. 

 
4. Fizetési feltételek 
(1) A fizetés történhet HUF, vagy EURO pénznemben (K&H Bank 

napi deviza eladási árfolyamon számolva), előre történő 
megállapodás szerint. 

(2) Az összeg átutalásának a számlán feltüntetett HUF, vagy 
deviza EURO bankszámlára kell megtörténnie a fizetés 
pénznemének megfelelően. Ha nem az aktuális számlán 
feltüntetett bankszámlára történik az átutalás, az esetleg abból 
származó, felmerülő konverziós költségeket az MPH Kft.  
áthárítja a hibásan utalóra. 

(3) Az MPH Kft. fenntartja az átadott árú tulajdonjogát annak teljes 
kifizetéséig. 

(4) Készpénzes/bankkártyás fizetéskor az MPH Kft. 
készpénzfizetési számlát, és/vagy bevételi pénztár bizonylatot 
ad a vevőnek, utóbbi esetben a készpénzfizetési számlát 
később postázza. 

 
5. Szállítás, árú átadása, teljesítési igazolások 
(1) A szállítás alapvetően EXW MPH Kft. telephely szerint történik. 

Ettől eltérés külön írásos árajánlat és megrendelés 
visszaigazolás szerint lehetséges a vevő felelősségére. 

(2) Az árú átvétele nyitvatartási időben előre egyeztetés nélkül 
történhet a vevő, vagy átvevő személyazonosságának 
igazolását követően (H-Cs: 8.00–12.00, 13.00-16.00 P: 8.00–
12.00, 13.00-15.00), de külön megállapodás alapján akár ettől 
különböző időpontban is. 

(3) Az árút előre egyeztetett időpontban az MPH Kft. a vevő 
szállítójának – a vevő nevére hivatkozva – kiadja. Ha a szállító 
érkezése előre nem ismert, meg kell adni a szállító nevét, és az 
árú csak neki, illetve a vevőnek kerül kiadásra. 

(4) Utalásos fizetés esetén az árú átadását, vagy a 
szervizszolgáltatás teljesítését az MPH Kft. a szállító levéllel, 
munkalappal, vagy számla átvételével igazoltatja a vevővel. 

(5) Az MPH telephelyét bármilyen árú, tárgy csak szállítólevéllel, 
vagy számlával hagyhatja el. 

 
 
 

6. Számlázás 
(1) A szállítólevéllel átadott árú az átadás után 3 munkanapon 

belül számlázásra kerül. 
(2) EURO pénznemben történő számlázáskor az Áfa a K&H Bank 

számlázás napján érvényes – vagy a bank által legutóbb 
közzétett – deviza árfolyam alapján kerül kiszámításra. 

(3) A papír alapú számla előre egyeztetett e-mail címre kerül 
kiküldésre, ennek hiányában postázása – ha nincs más 
egyeztetve – a számlázási címre történik. 

 
7. Karbantartás, javítás 
(1) Az MPH Kft. elsősorban saját szakműhelyében végez rendszer 

kiépítést, javítást, karbantartást. Az ügyfél telephelyén csak 
zavartalan és biztonságos munkavégzésre alkalmas 
körülmények közt végzünk munkát! 

(2) A javítás, karbantartás előre egyeztetett időben történhet. 
Egyeztetés nélkül járművet nem fogadunk, azt a telephelyünkön 
nem tároljuk. 

(3) A javítás-, karbantartással kapcsolatos, előre nem kalkulált 
költségek a korábbi árajánlattól függetlenül utólag 
elszámolandóak. 

(4) A javítási ajánlathoz szükséges próbaüzem-, szétszerelés- és 
állapotfelmérés költsége a vevőt terheli. A próbaüzemhez a 
megrendelőnek szakképzett személyzetet kell biztosítania. 

(5) A megrendelő a műhely területére csak az MPH Kft. 
személyzete engedélyével léphet, kizárólag saját felelősségére. 

(6) Az MPH Kft. az általa értékesített és beszerelt alkatrészekre 1 
év, a berendezések javítására 3 hónap garanciát biztosít. 
Amennyiben az ügyfél az MPH Kft. ajánlata ellenére csak 
részleges javítást kér, úgy garancia nem jár. 

 
8. Garanciális feltételek 
(1) Az MPH Kft. által átadott gépekre, berendezésekre, 

alkatrészekre 1 év garancia tartozik az átadástól számítva. 
(2) A garancia a Kezelési és Karbantartási kézikönyvben leírtak 

betartása, és a szükséges szervizek dokumentált elvégzése 
esetén érvényes. 

(3) Amennyiben a komplett rendszert nem az MPH Kft. építette, 
úgy a garancia csak az átadott berendezésekre vonatkozik, a 
rendszer egyéb elemeire felelősséget nem vállalunk. 

(4) Az általunk beépített alkatrészekre egy év garanciát biztosítunk 
a szükséges karbantartások, üzemi körülmények betartását 
feltételezve. A garancia nem vonatkozik az alkatrészek normális 
kopásaira, elhasználódásaira a kenőanyagokra és szűrőkre. 

(5) Ellenőrizetlenül beszerelt alkatrészekre a beszerelés után az 
MPH Kft. nem tud garanciát biztosítani. 

(6) Előre nem látható eseményekre (vis major) illetve kívül álló 
személyek miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk 
felelőséget. 

(7) A nem jogos garanciális igény kivizsgálásának költsége a 
vevőt terheli. 

(8) Garanciális ügyintézést a telephelyünkön végzünk, a szállítás a 
vevő feladata. Amennyiben a vevő a garanciális kivizsgálást a 
saját telephelyén kéri, úgy a kiszállítás költségét vállalnia kell. 

(9) Garanciális ügyintézés a számla esedékessége után csak 
teljes egészében kifizetett eszközre érvényesíthető. 

(10) Az MPH Kft. a garanciális ügy kivizsgálását bejelentéstől 
számított 5 munkanapon belül megkezdi. 

 
Nagytarcsa, 2022. május 30. 
 
Mobile Power Hydraulik Kft. 
 
 
 
 
 

Tótok Sándor 
cégvezető 


