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GCE HUNGÁRIA KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
BEVEZETÉS

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 
alkalmazandók a GCE Hungária Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (székhely: 2314 Halásztelek, 
Posta köz 4., továbbiakban : GCE) által kötött azon 
megállapodásokra, melyekben utalás történik a 
jelen Általános Szerződési Feltételekre, és azokat 
a GCE szerződő partnere kifejezetten elfogadta. A 
Feltételektől való eltérés csak akkor lehetséges, ha 
erről a felek írásban megegyeznek. Ilyen esetekben 
az “írásban” szó olyan dokumentumot jelöl, 
amelyet mindkét fél aláírt, vagy olyan levelet, faxot, 
elektronikus levelet vagy más módot jelent, amellyel 
mindkét fél egyetértett.

TERMÉK-INFORMÁCIÓ

2. A termék-információban és az árlistán szereplő adatok 
csak olyan mértékben kötelezőek, amennyire azokra 
a szerződésben kifejezetten hivatkoznak.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS MŰSZAKI 
INFORMÁCIÓ
3. A termékre vagy azok gyártására vonatkozó minden 

rajz és más műszaki dokumentum, amelyet az egyik 
fél nyújt be a másiknak az azt követő szerződéskötés 
előtt az azt benyújtó fél tulajdona marad. Minden rajz, 
műszaki dokumentum és más műszaki információ, 
amelyet az egyik fél kap, a másik fél beleegyezése 
nélkül semmilyen más célra nem használható fel, mint 
amilyen célra azt átadták. A másik fél beleegyezése 
nélkül azok nem másolhatók, nem reprodukálhatók, 
nem adhatók tovább és semmilyen módon nem 
közölhetők harmadik féllel.

4. A GCE legkésőbb a termékek leszállításakor 
ingyenesen biztosítja a Vevő számára egy vagy 
megegyezés szerint több példányban azokat a 
rajzokat és más műszaki dokumentumokat, amelyek 
elegendően részletesek ahhoz, hogy a Vevő 
elvégezhesse a termékek valamennyi alkatrészének 
a beszerelését, üzembe helyezését, működtetését 
és karbantartását (beleértve a javításokat is). A GCE 
azonban nem köteles a termékek vagy pótalkatrészek 
gyártási rajzait átadni.

SZÁLLÍTÁS ELŐTTI TESZT

5. Ha szállítás előtti tesztről megegyezés születik, 
akkor azt, ha a felek máshogy nem egyeztek meg, 
ott kell végrehajtani, ahol a termékeket gyártották. 
Ha a teszt műszaki követelményeiről nem született 
megállapodás, akkor a tesztet annak az országnak az 
általános ipari gyakorlata szerint kell elvégezni, ahol a 
termékeket gyártották.

6. A szállítás előtti tesztről a GCE írásban értesíti a 
Vevőt elegendő idővel korábban ahhoz, hogy a Vevő 
a teszten megjelenhessen. Ha a Vevő megkapta 
ezt az értesítést, a tesztet végre lehet hajtani akkor 
is, ha a Vevő nem képviselteti magát a teszten. A 
GCE a tesztről feljegyzést készít. A tesztről szóló 
jelentést elküldik a Vevőnak. A jelentésnek, ha a 
Vevő máshogyan nem kéri, megfelelő módon be kell 
mutatnia a teszt végrehajtását és annak eredményeit. 

7. Ha a szállítás előtti teszten az derül ki, hogy a 
termékek nincsenek összhangban a szerződéssel, 
akkor a GCE gondoskodik róla, hogy a termékek a 
lehető leghamarabb feleljenek meg a szerződésnek. 
Ha a Vevő úgy kívánja, új tesztet kell végezni. A Vevő 
azonban nem kérhet új tesztet, ha a hiba jelentéktelen 
volt.

8. Ha a költségek megosztásáról más megegyezés 
nem született, akkor a GCE viseli a szállítás előtti 
tesztek valamennyi költségét ott, ahol a termékeket 
gyártották. Azonban a Vevő viseli a képviselőivel 
kapcsolatos költségeket, beleértve az utazás és az 
ott-tartózkodás költségeit.

KÉZBESÍTÉS

9. Ha a felek megállapodása kitér a kézbesítés 
szabályaira, akkor azt a szerződés létrejöttekor 
érvényes INCOTERMS szabályokkal (Nemzetközi 
Kereskedelmi Feltételek) összhangban kell értelmezni. 
Erre irányuló külön megállapodás, ill. rendelkezés 
hiányában a kézbesítés a gyártó telephelyén teljesül 
(Ex Works).

A KÉZBESÍTÉSI IDŐ KÉSEDELEM

10. Ha konkrét kézbesítési dátum helyett a felek 
kézbesítési időtartamban egyeztek meg, akkor az 
időtartam első napja a szerződéskötést követő nap.

11. Ha a GCE a szerződéskötést követően bármikor úgy 
ítéli meg, hogy a termékeket nem tudja kézbesíteni a 
meghatározott határidőn belül, akkor írásban azonnal 
értesíti a Vevőt, és megállapítja a késedelem okát, és 
ha lehetséges, azt az időpontot, amikorra a kézbesítés 
várható. 

12. Ha a kézbesítési késedelmet olyan körülmény 
okozta, amely a 37. Fejezet szerinti mentesülésre ad 
alapot, vagy a Vevő részéről elkövetett tevőleges 
magatartás vagy mulasztás történik, beleértve a GCE 
által a 18. Fejezet szerinti felfüggesztést is, akkor a 
kézbesítési idő annyival hosszabbodik, amennyi az 
eset körülményei szerint indokolt. A kézbesítési idő 
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akkor is meghosszabbodik, ha a késedelem oka 
az eredetileg meghatározott kézbesítési idő után 
jelentkezik, és a GCE-nek nem felróható.

13. Ha a GCE nem tudja időben kézbesíteni a termékeket, 
a Vevő jogosult a késedelmi kötbérre az eredeti 
kézbesítési határidőt követő 60. naptól kezdve. 
Minden egész késedelmes hét után az eredetileg 
meghatározott vételár 0,5%-a fizetendő késedelmi 
kötbér címén. Ha a késedelem csak a termékek egy 
részére vonatkozik, akkor a kötbér alapjába csak 
azoknak a termékeknek az árát kell beleszámítani, 
amelyeket a késedelem miatt nem tudtak használatba 
venni. A kötbér összege nem haladhatja meg a 
vételár - vagy annak azon részének, amely a kötbér 
alapjába beleszámít - 7,5%-át. A kötbér a Vevő 
ezirányú – fentiek alapján megalapozott - írásbeli 
igénybejelentése benyújtásakor válik esedékessé, de 
nem azelőtt, hogy az összes terméket leszállították, 
vagy a szerződés a 14. Fejezet szerint megszűnik. 
A Vevő elveszti a kötbérre vonatkozó jogát, ha nem 
nyújt be – a fentieknek megfelelő – ezirányú írásbeli 
igényt a GCE felé 15 naptári napon belül azután, hogy 
a kézbesítésnek meg kellett volna történnie.

14. Ha a Vevő a 13. Fejezet szerint maximálisan 
meghatározott kötbérre jogosult, és a termékeket 
még mindig nem kézbesítették, akkor a Vevő írásban 
követelheti a szállítást egy végső ésszerű időtartamon 
belül, amely nem lehet kevesebb, mint egy hét. 
Ha a GCE ez alatt a végső időtartam alatt nem tud 
kézbesíteni, és ez nem olyan körülmény miatt történik, 
amelyért a Vevő felelős, a Vevő a GCE-nek küldött 
írásbeli értesítéssel elállhat a szerződéstől azokra a 
termékekre vonatkozóan, amelyeket a késedelem 
miatt nem tudott használatba venni. Továbbá ilyen 
elállás esetén a Vevő jogosult annak a kárának a 
megtérítésére, amelyeket a GCE késedelme miatt 
szenvedett el, olyan mértékben, amely meghaladja 
azt a maximális kötbér összeget, amelyet a Vevő a 
13. Fejezet szerint követelhet.. A jelen pont szerinti 
kártérítés összege nem haladhatja meg azon 
termékek árának a 7,5%-át, amelyek vonatkozásában 
a szerződéstől elálltak. A Vevő elveszti ezen 
kártérítésre vonatkozó jogát, ha nem nyújt be – a 
fentieknek megfelelő – ezirányú írásbeli igényt a GCE 
felé 15 naptári napon belül az elállását követően. 

A 13. Fejezet szerinti kötbér és a jelen 14. Fejezet 
szerinti kártérítés kivételével minden egyéb, a GCE 
késedelme miatt benyújtott követelés ki van zárva.

15. Ha a Vevő bármikor úgy ítéli meg, hogy mégsem tudja 
elfogadni a termékek kézbesítését a szerződésben 
meghatározott időn belül, vagy az ő részéről 
késedelem valószínű, akkor írásban azonnal értesíti 
a GCE-t, és megállapítja a késedelem okát, és ha 

lehetséges, azt az időpontot, amikor a kézbesítés 
elfogadására képes lesz. Mindazonáltal ha a Vevő 
nem tudja elfogadni a kézbesítést a meghatározott 
időpontban, akkor is köteles minden a kézbesítésre 
vonatkozó fizetést végrehajtani, mintha a termékeket 
kézbesítették volna. A GCE a Vevő kockázatára és 
költségére gondoskodik a termékek tárolásáról. Ha a 
Vevő úgy kívánja, a Vevő költségére a GCE biztosítást 
köt.

16. Azt az esetet kivéve, ha a Vevő a kézbesítést a 
15. Fejezetben tárgyaltak szerint a 37. Fejezetben 
részletezett körülmény miatt nem tudja fogadni, 
a GCE írásbeli értesítéssel kérheti a Vevőt, hogy 
a kézbesítést ésszerű határidőn belül fogadja 
el. Ha bármilyen, a GCE-nek fel nem róható ok 
miatt a Vevő ilyen időtartamon belül nem tudja 
elfogadni a kézbesítést, a GCE a Vevőnak küldött 
írásbeli értesítéssel elállhat a szerződéstől azokra 
a termékekre vonatkozóan, amelyek kézbesítésre 
készen állnak, de a Vevő hibája miatt nem kerültek 
kézbesítésre. Ilyen esetben a GCE kártérítésre 
jogosult azokért a veszteségekért, amelyeket a 
Vevő hibája miatt elszenvedett. Ez a kártérítést nem 
haladhatja meg azon termékek árának a 7,5%-át, 
amelyek miatt az elállás történt.

FIZETÉS

17. A GCE és Vevő közötti fizetési határidő tekintetében 
a Felek között aláírt Keretmegállapodás 2. számú 
Kondíciós lap mellékletében meghatározott fizetési 
feltétel érvényes. Ilyen feltétel hiányában a termékek 
vételára számla ellenében előre fizetendő.

18. Ha a Vevő nem fizet a felek által meghatározott 
határidőben, az esedékességi naptól kezdve a GCE 
jogosulttá válik késedelmi kamat felszámítására 
a Magyarországon törvényben meghatározott 
mértékben. Ha a Vevő az esedékességi határidőig 
nem fizet, a GCE írásbeli értesítés küldése után 
felfüggeszti a szerződéses kötelezettségeinek a 
teljesítését mindaddig, amíg a fizetés nem teljesül. 

19.  Ha a Vevő az esedékességi határidőt követő három 
hónapon belül sem fizet, akkor a GCE írásbeli értesítés 
küldésével elállhat a szerződéstől, és kártérítést 
követelhet azokért a veszteségekért, amelyeket 
elszenvedett. A kártérítés nem haladhatja meg a 
megállapított vételárat.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

20. A termékeken a GCE a tulajdonjogát fenntartja 
mindaddig, amíg a teljes vételár kifizetése meg nem 
történik.
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FELELŐSSÉG-VÁLLALÁS A HIBÁKÉRT
21. A GCE az alább következő 23-33. Fejezetek 

rendelkezései szerint orvosolja mindazokat a 
termékekben előforduló meghibásodásokat, amelyek 
a hibás tervezésből, anyagokból vagy kivitelezésből 
erednek. A GCE ahol lehetséges, beszerelési 
utasításokat biztosít és a termékkel kapcsolatos 
képzést kínál a beépítőknek, de a beszerelők 
további kompetenciáit és tanúsítását valamint a 
beszerelés tesztelését, jóváhagyását, dokumentálását 
és tanúsítását szabályozó, a különböző piacokon 
érvényben levő számos helyi jogszabályi 
követelmények miatt a beszerelő vállal felelősséget 
a beszerelési, ill. kivitelezési kompetenciájáért és a 
beszerelés dokumentálásáért. A GCE nem felelős 
a Vevő által biztosított anyagokból vagy az általa 
megállapított vagy meghatározott tervezésből eredő 
meghibásodásokért.

22. A GCE felelőssége nem terjed ki az olyan 
körülmények okozta meghibásodásokra, amelyek a 
termék Vevőnak történt átadása után jelentkeztek. 
A felelősség így különösen nem terjed ki olyan 
meghibásodásokra, amelyek a szerződésben 
feltételezett használati feltételektől való eltérésből 
vagy a termékek nem rendeltetésszerű használatából 
erednek. Ugyanígy nem terjed ki a hibás karbantartás 
következtében vagy a Vevő részéről történt helytelen 
beépítésből, a GCE írásbeli beleegyezése nélkül 
végzett módosításokból vagy a Vevő által végzett 
hibás javításokból következő meghibásodásokra 
sem. Végezetül a felelősség nem terjed ki a normális 
kopásra vagy elhasználódásra.

23. A GCE felelőssége azokra a meghibásodásokra 
korlátozódik, amelyek a termékek kézbesítésének 
napjától számított egy éven belül következnek be. 
Ha a termékeket a műszaki leírásban vagy máshol 
meghatározottnál intenzívebben használják, akkor ezt 
az időtartamot arányosan csökkenteni kell.

24. Az olyan alkatrészeket illetően, amelyeket a 
21. Fejezet szerint javítottak vagy cseréltek, a 
GCE ugyanúgy egy éves felelősséget vállal a 
meghibásodásokra, mint az eredeti termékek 
esetében. A termékek egyéb alkatrészeivel 
kapcsolatban a felelősségnek a 23. Fejezetben 
megállapított időtartama csak annyi idővel 
hosszabbodik meg, amennyi ideig a termékeket a 
GCE felelőssége alá tartozó meghibásodás miatt nem 
tudtak használni.

25. A Vevő késedelem nélkül írásban értesíti a GCE-t a 
meghibásodásról azután, ahogy a meghibásodás 
megjelenik, és semmi esetben sem később, mint a 
23. Fejezetben meghatározott és a 24. Fejezetben 

kiegészített felelősségi időtartam lejártát követő két 
hét. Az értesítésnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
meghibásodás miként jelentkezik. Ha a Vevő nem 
értesíti írásban a GCE-t a fenti időkorláton belül, akkor 
elveszíti a jogát arra, hogy bármilyen követeléssel 
éljen a meghibásodással kapcsolatban. Ha okkal 
feltételezhető, hogy a meghibásodás kárt okozhat, 
az értesítést haladéktalanul meg kell tenni. Ha az 
értesítést nem küldik el haladéktalanul, akkor a 
Vevő elveszíti azt a jogát, hogy követeléssel éljen 
az alapján okozott kár alapján, amely az értesítés 
elküldésével megelőzhető lett volna.

26. Abban az esetben, ha a GCE termékének 
termékbiztonságával kapcsolatban súlyos 
aggályokat állapítanak meg, a GCE Felhasználói 
Biztonsági Értesítést küld ki, vagy termékvisszahívást 
kezdeményez. Ilyen esetekben a GCE Vevői, 
beleértve a terjesztőket is, kötelesek továbbítani 
az információt az érintett Vevőknak és 
végfelhasználóknak valamint visszahívás esetén 
támogatni a termékek begyűjtését. A GCE 
termékeivel kapcsolatos súlyos következményekkel 
járó események vagy balesetek esetén a GCE-t 
tájékoztatni kell, és ha lehetséges, akkor a terméket 
elemzés céljából hozzáférhetővé kell tenni. A 
balesethez vezető körülmények és a csatlakozatott 
egyéb berendezések leírása segíti a GCE-t az ilyen 
elemzések során.

27. Fejezet szerinti írásbeli értesítés kézhezvétele után 
a GCE késedelem nélkül orvosolja a meghibásodást. 
Ezen időszakon belül a javító munkákat úgy kell 
megválasztani, hogy azok szükségtelenül ne 
ütközzenek a Vevő tevékenységeivel. A 21-32. 
Fejezetben meghatározottak szerint a GCE viseli 
a költségeket. A javító munkát a Vevő telephelyén 
kell elvégezni, hacsak a GCE megfelelőbbnek nem 
találja azt, hogy a meghibásodott alkatrészeket 
és termékeket javításra vagy cserére az ő saját 
telephelyére küldjék. Az alkatrészek szétszerelését 
és összeépítését a GCE végzi, ha ez különleges 
szaktudást igényel. Ha ilyen különleges szaktudásra 
nincs szükség, a GCE teljesítette a meghibásodással 
kapcsolatos kötelezettségeit, ha megfelelően javított 
vagy cserélt alkatrészt küld a Vevőnak.

28. Ha a Vevő a 25. Fejezetben leírt értesítést küld, és 
nem található olyan meghibásodás, amelyért a GCE 
felelős lenne, a GCE kártérítésre jogosult azokért 
a munkákért és költségekért, amelyek az alaptalan 
értesítéssel kapcsolatban felmerültek.

29. Ha a meghibásodások orvoslása beavatkozást 
igényel más berendezésekben is, mint a 
meghibásodott termék, akkor a Vevő felelős minden 
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ily módon okozott munkáért vagy költségért.

30. A javítással vagy a cserével kapcsolatos minden 
utazás, szállítás a GCE kockázatára és költségére 
történik. A Vevő köteles követni a GCE utasításait arra 
vonatkozóan, hogy a szállítást hogyan kell elvégezni.

31. A Vevő viseli a meghibásodás orvoslásával 
kapcsolatos költségek növekedését, amelyeket a 
GCE elszenved abban az esetben, ha a termékek 
nem a szerződésben megállapított helyszínen vagy 
– ha helyszínt nem állapítottak meg akkor – nem a 9. 
pont szerinti kézbesítés helyszínén helyezkednek el.

32. Azok a meghibásodott alkatrészek, amelyeket a 
21. Fejezet szerint cseréltek, a GCE tulajdonába és 
birtokába kerülnek.

33. Ha a GCE a 26. Fejezet szerinti kötelezettségeit 
nem tudja ésszerű időn belül teljesíteni, akkor a 
Vevő írásbeli értesítés útján kérheti, hogy egy végső 
határidőig teljesítse azokat. Ha a GCE eddig az 
időpontig sem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, 
akkor a Vevőnak a következő lehetőségei vannak:

a)a GCE kockázatára és költségére elvégeztetheti 
a szükséges javítási munkát és/vagy legyártathatja 
az új alkatrészeket, feltéve, hogy a Vevő indokolt 
módon jár el, vagy
b)ebből eredően követelheti a megállapított 
vételár csökkentését nem több mint 15%-kal. 
Ha a meghibásodás lényeges, a Vevő elállhat 
a szerződéstől a GCE-nek küldött írásbeli 
értesítéssel. A Vevő továbbá jogosult elállásra 
akkor is, ha a meghibásodás az a) pont szerinti 
intézkedések ellenére továbbra is súlyos marad. 
Az elállás esetén a Vevő az elszenvedett 
veszteségekért kártérítésre jogosult. A kártérítés 
összege azonban nem haladhatja meg a 
megállapított vételár 15%-át.

34. A 21-32 Fejezetek rendelkezéseitől függetlenül a 
GCE nem tartozik felelősséggel a termékek bármely 
alkatrészében bekövetkező meghibásodásokért, ha 
azok a 23. Fejezetben meghatározott felelősségi 
időtartam kezdete után több mint két évvel 
jelentkeznek (objektív jogvesztő határidő).

35.  A 21–33. Fejezetben kikötöttek kivételével a GCE 
nem tartozik felelősséggel a meghibásodásokért. 
Ez vonatkozik minden veszteségre, amelyet a 
meghibásodás okozhat, úgymint termelési veszteség, 
elmaradt nyereség és más ebből következő 
gazdasági veszteség. 

A TERMÉKEK ÁLTAL OKOZOTT ANYAGI 
KÁRRAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG

36. A GCE nem felelős, ha a termékek kárt okoznak a 
Vevő által gyártott termékekben vagy azokban a 
termékekben amelyeknek a Vevő termékei a részeit 
képezik. A termékfelelősség szabályait egyebekben 
a magyar  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény tartalmazza.
Ha harmadik fél kártérítésre vonatkozó igényt nyújt 
be a GCE ellen vagy a Vevő ellen azokért a károkért, 
amelyeket ez a Fejezet tárgyal, akkor erről a másik 
szerződő felet írásban értesíteni kell. A GCE és a 
Vevő kölcsönösen kötelesek megjelenni bíróság 
vagy választott bíróság előtt, amely kivizsgálja a 
bármelyikükkel szemben támasztott igényeket 
a termékek által okozott állítólagos kárért vagy 
veszteségért. A GCE és a Vevő közötti felelősséget 
azonban mindig kölcsönös megegyezés alapján kell 
megállapítani.

MENTESÜLÉS A FELELŐSSÉG ALÓL (VIS 
MAJOR)
37. A következő körülmények alapot szolgáltatnak a 

felelősség alóli mentesülésre, ha megakadályozzák 
a szerződés teljesítését vagy a teljesítést 
ésszerűtlenül megnehezítik: ipari viták és bármilyen 
más körülmények, amelyek a felek ellenőrzésén 
kívül állnak (vis maior), úgymint tűz, háború, 
mozgósítás vagy jelentős mértékű besorozás, 
rekvirálás, lefoglalás, kereskedelmi és pénzforgalmi 
korlátozások, felkelés és polgári elégedetlenség, 
szállítási nehézségek, általános anyaghiány, 
energia-ellátási korlátozások és a jelen Fejezetben 
tárgyalt körülmények miatt bekövetkező beszállítói 
késedelmek és elmaradások.
A fent leírt körülmények csak akkor szolgáltatnak 
alapot a felelősség alóli mentesülésre, ha azoknak a 
szerződés teljesítésére gyakorolt hatásuk a szerződés 
létrejöttekor nem volt előre látható.

38. Az a fél, amelyik a 37. Fejezet alapján felelősség alóli 
mentesüléssel kíván élni, késedelem nélkül köteles 
írásban értesíteni a másik felet az ilyen körülmény 
felmerüléséről és megszűnéséről. Ha a mentesülés 
oka megakadályozza a Vevőt a kötelezettségei 
teljesítésében, akkor köteles megtéríteni mindazokat 
a kiadásokat, amelyek az eladót terhelték a termékek 
biztosítása és megóvása során.

39. A jelen Általános Feltételek egyéb rendelkezései 
ellenére bármelyik fél jogosult a másik félnek küldött 
írásbeli értesítésben felmondani a szerződést, ha 
a szerződés teljesítése a 37. Fejezetben tárgyalt 
felelősség alól mentesítő feltételek következtében 
több mint hat hónapot késik
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ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK 
Az orvostechnikai eszközök kereskedelmével 
kapcsolatos követelmények az Orvostechnikai 
Eszközökre vonatkozó Rendelet (MDR) alapján

A forgalmazók általános kötelezettségei
Definíciók az MDR szerint:
’Forgalmazó’: a gyártótól vagy importőrtől különböző 
olyan természetes vagy jogi személy a forgalmazói 
hálózatban, aki vagy amely eszközt forgalmaz, a 
használatbavétel időpontjáig bezárólag;
’Gazdasági szereplő’: gyártó, meghatalmazott 
képviselő, importőr, vagy forgalmazó
A vásárló / forgalmazó elismeri kötelezettségeit, 
és mindenkor az MDR II. fejezetének, 14. cikke ”A 
forgalmazók általános kötelezettségei” szerint jár el.

a)  Meg kell győződjön róla, hogy a termékhez 
mellékelt információk az eredeti dokumentum 
formátumban a terméket kísérik vagy a hozzá 
mellékelt információs csomagban szerepelnek.

b)Problémák, különösen vigilancia esetén:

• A forgalmazóknak és minden gazdasági 
szereplőnek együtt kell működniük a 
gyártóval és a hatóságokkal annak biztosítása 
érdekében, hogy a kiváltó ok kivizsgálása 
megtörténhessen. A gyártó ez után eldöntheti 
a szükséges korrekciós intézkedéseket, 
hogy vagy a készüléket megfelelővé tegye 
vagy az ellátási láncből visszavonja vagy a 
végfehasználótól visszahívja, ahogy megfelelő.

• Az érintett termékeket kérésre a gyártó 
rendelkezésére kell bocsátani a kapcsolódó 
termékekkel, például gázpalackokkal, 
szelepekkel és egyéb berendezésekkel együtt.

c)  Az ellátási láncon belüli azonosításhoz az 
olyan gazdasági szereplők, mint az importőrök, 
a forgalmazók és az egészségügyi szakemberek 
kötelesek a termékek nyomon követhetőségének 
megfelelő szintjét elérni a gyártókkal az MDR III. 
fejezetének 25. cikkével összhangban.

d) A gazdasági szereplőknek 10 éven át vagy 
legalább a termék élettartamának időtartama 
alatt képesnek kell lenni tájékoztatni az illetékes 
hatóságot vagy a gyártót a következőkről:

• Bármely gazdasági szereplő, akinek 
közvetlenül szállított egy eszközt;

• Bármely olyan gazdasági szereplő, aki 
közvetlenül neki szállított egy eszközt;

• Bármely egészségügyi intézmény vagy 
egészségügyi szakember, akinek közvetlenül 
értékesített egy eszközt.

e) A gazdasági szereplőktől a számukra az MDR 
II. fejezetében meghatározott kötelezettségek 
mellett, figyelembe véve a termék beszerzésének 
és felhasználásának módját, különös tekintettel 
a betegek bizalmas kezelésére, az alábbiak 
várhatók el:

• Támogassa a piaci korrekciós intézkedéseket 
vigilancia esetén, mint a visszahívás, felújítás, 
biztonsági figyelmeztetések terjesztése, az 
érintett felhasználók azonosítása, a karantén és 
a gyanús termékek visszaküldése, stb. a GCE 
kérése szerint.

• Kérésre támogassa a klinikai és egyéb adatok 
összegyűjtését a piacra kerülés utáni klinikai 
nyomon követéshez és a piacfelügyelethez.

VITÁK, ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK, 
ADATVÉDELEM

40. A szerződésből származó, vagy azzal kapcsolatos 
viták eldöntése szempontjából a magyar jog az 
irányadó.

41. Jogi személy és természetes személy (egyéni 
vállalkozó) szerződő fél esetében a Szerződés(ek) (a 
továbbiakban: Szerződés) megkötése és teljesítése 
során természetes személy, természetes személy 
alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők 
(a továbbiakban együttesen: Közreműködők) 
személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője 
tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő 
Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a 
címzett. A Szerződéssel összefüggésben közölt, GCE 
számára címzettként tudomására jutott Közreműködők 
személyes adatát a termékeinek és kapcsolódó 
szolgáltatások vonatkozásában

• kapcsolattartás 
• szerződéskötés,
• szerződések teljesítése,
• számla- és kintlévőségkezelés,
• szerződéses jogi igények érvényesítése 

érdekében a http://hungary.gcegroup.com/hu/ 
oldalon található adatkezelési tájékoztató szerint 
kezeli 2018. május 25-től kezdődően. GCE kijelenti, 
hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt 
leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható 
módon tájékoztatta. A Vevő kötelezettsége a jelen 
Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit 
az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben 
igazolható módon tájékoztatni.
Amennyiben a jogi személy természetes személy 
kapcsolattartója a tájékoztatást követően vagy 
bármikor azután az adatkezelés ellen tiltakozik, és a 
tiltakozása mind az öt fenti hivatkozott adatkezelési 
célt érinti és az adata nem szükséges a szerződés 
GCE  általi teljesítéséhez, akkor a személyes adatok 
törlésre kerülnek. A jogi személy további adataira 
mindez nem vonatkozik. 
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A jogi személy természetes személy kapcsolattartója 
az értékesítési célú kapcsolattartás ellen a  
hungary@gcegroup.com e-mail címre küldött ezen 
tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat, azonban a 
kapcsolattartójuk tiltakozása esetén a GCE termékeire 
vonatkozó kedvezményes ajánlataival ezen 
kapcsolattartói elérhetőségeken a továbbiakban nem 
keresheti meg a Vevőt.  



GCE Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 4.
Tel.: +36 24 521 200
Fax: +36 24 521 201
E-mail: sales.hu@gcegroup.com 
www.gcegroup.com

GCE GCE HUNGÁRIA KFT.  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK © GCE Group 2020

Honlap: https://hungary.gcegroup.com/hu/ 

UNITED STATES
OF AMERICA

CHINA

INDIA

RUSSIA

MEXICO

SWEDEN

POLAND
GERMANY

FRANCE

SPAIN ITALY

IRELAND

UNITED
KINGDOM

PORTUGAL

ROMANIA

CZECH REPUBLIC

HUNGARY

PANAMA

REGIONÁLIS IRODÁK

EURÓPA

CSEHORSZÁG
FRANCIAORSZÁG
NÉMETORSZÁG
MAGYARORSZÁG
OLASZORSZÁG
LENGYELORSZÁG
PORTUGÁLIA
ROMÁNIA
SPANYOLORSZÁG
SVÉDORSZÁG
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS ÍRORSZÁG

AMERIKA

LATIN-AMERIKA
MEXIKÓ
USA

ÁZSIA

KÍNA
INDIA
OROSZORSZÁG


