
 Szerelőpartner ÁSZF

§1 Általánosan
A  Delticom  AG  cég,  Brühlstraße  11,  30169  Hannover  („Delticom")  különböző  webáruház-ajánlatok
üzemeltetője.  A Delticom  45  országban  közel  300  online  üzletben  Európa  vezető  internetes  gumiabroncs-
kereskedőjének  számít.  A  Delticom  ügyfelei  a  Delticom  kényelmes  szerelőpartner-keresőjét  ("portál")
használják, és megtalálják a megfelelő szakembert a gumiabroncs szereléséhez, valamint az egyéb árukat, vagy
más, a járművekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a hozzájuk tartozó árakat a közelükben. Ön, mint
műhely-üzemeltető ("Ön" vagy "szerelőpartner") szeretné felajánlani a gépjárművel kapcsolatos szolgáltatásait a
portálon. Ezek a Delticom szerelőpartnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek ("Szerződés") képezik
az Ön és a Delticom közötti együttműködés jogalapját. 

§ 2 Megvalósulás
2.1 A regisztrációba vétel szerelő partnerként csak olyan jogi személyeknek, személyi társaságoknak és korlátlan
jogképességgel  rendelkező  természetes  személyeknek  megengedett,  akik  vállalkozóként  járnak  el  a  Polgári
Törvénykönyv 14. § 1. értelmében. A portálra történő regisztráció az Ön számára ingyenes.

2.2 Szerelő partnerként történő regisztráció során Ön felkérést kap arra, hogy az online űrlap használatával Ön
által kínált szolgáltatáscsomagot válassza ki és erősítse meg. Műhelyenként csak egy regisztráció engedélyezett.
Ha több fióküzletet tart fenn, minden fióktelepet külön műhelyként kell regisztrálni. Az online űrlap kitöltése a
Delticom részére ajánlatnak minősül a szerződés megkötésére. Ezt az ajánlatot a Delticom elfogadhatja. Erről Ön
megfelelő tájékoztatást fog kapni. A regisztráció és a jelenlegi szerződéses viszony keretein belül a Delticom
jogosult  arra,  hogy  megkérje  a  következő  dokumentumok  bemutatását:  cégjegyzék  és/vagy  vállalkozási
nyilvántartásba  vétel  igazolása  és  egyéb  dokumentáció  és  információ,  amelyek  a  szerződéskötés  vagy  a
szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében megfelelőnek vagy tanácsosnak tűnnek.

2.3 Miután a Delticom Önt elfogadta szerelőpartnerként, az ügyfelek megfelelő kereséseiben Ön szerepelni fog..
A bejegyzés tartalmazza az Ön nevét, címét, elérhetőségét és az Ön által kínált szolgáltatásokat, valamint azok
megfelelő árait. A szerelői teljesítésről szóló szerződés kizárólag az Ön és az ügyfél között köttetik meg. Az
ügyfelek számára ez után lehetőség nyílik arra, hogy értékeljék Önöket. A Delticom fenntartja magának a jogot
arra, hogy ezeket a minősítéseket az Ön profiljában megjelenítse.

2.4 Amennyiben az ügyfelek Önöket szerelő partnerként választják ki, erről Önt e-mailben értesítjük. Ez után
kérjük,  a  szerelési  időpontról  állapodjon  meg  közvetlenül  az  ügyféllel.  A  gumiabroncsokat  vagy  egyéb
termékeket az ügyfél kérésére Önökhöz küldjük meg. Amennyiben Önök veszik át a gumiabroncsokat vagy az
egyéb árukat, akkor ellenőrizzék azokat a felismerhető hibákra és tárolják azokat ingyenesen és szakszerűen a
szerelés  időpontjáig.  Önök  teljes  mértékben  felelősek  a  gumiabroncsok  vagy  az  Önök  által  tárolt  áruk
károsodásáért vagy elvesztéséért. Az ügyfél tiltakozása vagy reklamációja esetén, ha az ügyfél úgy kívánja, az
abroncsokat a mi költségünkre elvitetjük Önöktől.
  

§ 3 A szerelőpartner kötelességei
Hozzáférést kap egy olyan jelszóval védett területhez, amelyben beállítja az adatait, és tartalmazza az Ön által
kínált  szolgáltatásokhoz  és  árakhoz  kapcsolódó  információkat.  Ön  garantálja,  hogy  az  Ön  által  megadott
információk pontosak és megfelelőek, és változás esetén haladéktalanul aktualizálja azokat. Ön köteles titokban
tartani az összes ügyféladatot, hozzáférési adatokat és jelszavakat harmadik féllel szemben.

3.1 Ön kötelezi magát arra, hogy az Ön által a portálon felsorolt szolgáltatásokat a portálon feltüntetett áraknak
és  határidőknek  megfelelően  teljesíti.  Az  Ön  által  eltárolt  adatokban  és  árakban  létrejött  változások  esetén
azonnal aktualizálja őket a portál jelszóval védett területén.

3.2 Ön kötelezi magát arra, hogy a portál jelszóval védett területeihez való hozzáférést bizalmasan kezeli, az
összes ügyféladatot, az adatokhoz és a jelszavakhoz való hozzáférést harmadik felektől megőrzi. Ön felel azokért
a  károkért,  amelyek  az  által  keletkeztek,  hogy jelszava  az  Ön gondatlan  vagy  szándékos  magatartása  által
harmadik fél tudomására jutott. A vásárlói adatok, hozzáférési adatok vagy azok jogosulatlan harmadik felek
tudomására jutása esetén haladéktalanul tájékoztatni fogja a Delticom céget erről.
3.3 Biztosítania kell az e-mailek rendszeres fogadását és lehívását.

§ 4 Használati jogosultságok



4.1  Az  ajánlatok  elkészítéséhez  szükséges  adatok  (pl.  tarifák,  fotók,  foglalási  adatok)  ("műhelyadatok")
átadásával Ön a Delticom cég és  a  kapcsolt  vállalkozásai  számára a továbbított  tartalmak tekintetében nem
kizárólagos, átruházható, időben és térben korlátlan jogot biztosít.

4.2  Amennyiben  a  Delticom  cég  a  megállapodás  végrehajtásához  szükséges  szoftverprogramokat  az  Ön
rendelkezésére bocsájtja, Ön egy nem kizárólagos, nem átruházható, a szerződés idejére korlátozott jogot kap
arra, hogy a szoftvert egyetlen, Ön által használt hardvereszközön működtesse.

4.3 A szerelési partnerek adatbázis-bejegyzéseit szellemi tulajdonként tekintjük. Nem hozható nyilvánosságra
külön-külön vagy teljes  egészében sem más weboldalakon vagy egyéb médiában.  További  feldolgozás  és  a
bármiféle adathordozón történő felhasználás csak a Delticom előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

§ 5 A szerződés időtartama, felmondás
5.1  A szerződést  határozatlan  időre  kötötték  meg.  A szerződést  bármely  fél  felmondhatja  írásban,  4  hetes
felmondási idővel a hónap végéig.

5.2 A rendkívüli felmondáshoz való jog változatlan marad.
A Delticom számára fontos ok többek között akkor áll fenn, ha

- a szerelő partner harmadik fél részére átadja a Delticom ügyféladatait vagy adatait
- a szerelő partner üzletet károsító cselekedeteket végez, vagy nyilatkozatokat tesz olyan ügyfelek vagy

harmadik felek számára, amelyek valószínűleg károsíthatják a Delticom jó hírnevét
- a szerelő partner megszünteti az üzleti tevékenységet
- a szerelő partner csalást,  lopást  vagy más bűncselekményt követ el, illetve bűncselekmény indokolt

gyanúja merül fel.

§ 6 A hozzáférés zárolása, felmentés
6.1 A Delticom jogosult arra, hogy megakadályozza az Ön hozzáférését, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy
harmadik fél (szintén) használja a műhely hozzáférését, vagy ha egyéb adatbank-visszaélés, vagy a használati
jogok túllépése történik meg.

6.2 Ön mentesíti a Delticom céget minden olyan igény alól, amelyeket harmadik fél támaszt az Ön jogainak
megsértése miatt az Ön által beállított tartalmak által.

6.3 A portál rendelkezésre állását a Delticom nem garantálja.

§ 7 A Delticom felelőssége
7.1 Jelen Megállapodás értelmében a Delticom elsősorban a Delticom vagy törvényes képviselői vagy teljesítést
segítői által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredő olyan károkért felelős, (ii)  amelyek a Delticom
olyan  kötelezettségének  megsértésével  kapcsolatosan  keletkeztek,  amelyek  elengedhetetlenek  a  szerződés
céljának eléréséhez (kardinális kötelezettségek), (iii) ha ezek az igények a termékfelelősségi törvényből erednek.

7.2 A Delticom teljes mértékben felelősséget vállal az olyan károkért, amelyek szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból erednek, illetve amelyek életet, testet vagy egészségi állapotot sértenek meg. Egyéb esetben a
kártérítési igény a szerződésre jellemző előrelátható károkra korlátozódik. A termékfelelősségi törvény szerinti
felelősség továbbra is érintetlen marad.

7.3 A Delticom csak akkor felelős az Ön adatvesztéséért, ha biztonsági másolat készítésével vagy egyéb módon
biztosította, hogy az adatok ésszerű ráfordítások mellett helyreállíthatók.

§ 8 Záró rendelkezések
8.1 Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy elfogadja a Delticom kapcsolati e-mailjeit. A Delticom rendszeres
időközönként  tájékoztatást  nyújt  az  új  modulokról  a  szerelő  partnerek  számára,  valamint  a  meglévő  e-
kereskedelmi modulok továbbfejlesztéséről az E-Commerce területen.

8.2 Az illetékes bíróság kizárólagos helyszíne és a teljesítés helye Hannover.  A szerződésre a Németországi
Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, az ENSZ vételi törvényének kizárásával.

8.3 A Delticom 4 hetes felmondási idővel jogosult a jelen szerződés alapján fennálló jogait és kötelezettségeit



részben vagy egészben harmadik félre ruházni át. Ebben az esetben Ön jogosult a szerződés átruházásáról szóló
értesítést követően a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4 A Delticom fenntartja magának a jogot, hogy ténybeli indokolt okokból a jelen rendelkezéseket részleges
és/vagy teljes egészében egyoldalú nyilatkozattal, kifogásolási határidő megszabásával bármikor megváltoztassa.
A ténybeli indokolás magában foglalhatja - de nem kizárólagosan -, a törvényes rendelkezések vagy az ítélkezési
gyakorlat módosítását. A Partner kifejezett lehetőséget kap arra, hogy 14 napon belül ésszerű határidőn belül
írásban kifogást emeljen a jövőre nézve bejelentett változások ellen. Elegendőnek minősül az e-mailen történő
kifogásolás. A nyilatkozatot megfelelő időben kell eljuttatni a Delticom-hoz. A partner figyelmét kifejezetten
felhívják arra,  hogy a nem megfelelő időben történő kifogásolás  esetén a változások bekerülnek a meglévő
szerződéses viszonyba. A Delticom a tervezett hatálybalépés előtt szöveges formában megküldi a szerelő partner
részére a megváltozott feltételeket és az új szabályozásokat, illetve a hatálybalépés időpontját.

8.5  Amennyiben  a  szerződés  egyes  rendelkezései  hatálytalanok  vagy  kivitelezhetetlenek,  vagy  a  szerződés
megkötését követően érvénytelenné vagy végrehajthatatlanokká válnak, az a fennmaradó részek érvényességét
nem  érinti.  A  hatálytalan  vagy  végrehajthatatlan  rendelkezés  helyére  olyan  hatályos  és  végrehajtható
rendelkezésnek  kell  lépnie,  amelynek  a  gazdasági  célokkal  kapcsolatos  hatása  a  legközelebb  áll  ahhoz  a
hatálytalan  vagy  végrehajthatatlan  rendelkezéshez,  amelyekben  a  szerződő  felek  megállapodtak.  A  fenti
rendelkezések értelemszerűen érvényesek abban az esetben, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.


