
TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (GTCHU1702A) 

 

1 A SZERZŐDÉS ALAPJA 

1.1   A termékek értékesítésére vonatkozó jelen általános szerződési feltételekben („ÁSZF) az „Eladó” a Omron 

Electronics, KFT t és/vagy az ahhoz tartozó kapcsolt vállalkozásokat jelenti; a „Vevő” azt a jogalanyt 

jelenti, aki elfogadja az Eladó Termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatát, vagy akinek a Termékekre 

vonatkozó megrendelését az Eladó elfogadja; a „Termékek” pedig olyan termékeket jelentenek, 

amelyeknek a Vevő részére történő szállítását az Eladó írásban vállalta. Az értékesítésre vonatkozó 

feltételek vonatkoznak a szállításra is. 

1.2 A jelen ÁSZF vonatkozik minden olyan ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra, számlára és 

megállapodásra, amelyek alapján az Eladó vállalja a Termékeknek a Vevő részére történő szállítását. A 

Vevő bármely általános szerződési feltétele vagy más szerződési feltételei ezúton kifejezetten kizárásra 

kerülnek. 

1.3 Az Eladó ajánlatai 30 napig érvényesek. A Vevő által leadott megrendelések nem kötik az Eladót. A 

megrendelések kizárólag onnantól kezdve bírnak kötőerővel az Eladóra nézve, amikor azokat az Eladó 

írásban visszaigazolta, és létrejön egy - kötőerővel bíró - megállapodás („Szerződés”), melyre a jelen 

ÁSZF vonatkozik. A Szerződés feltételei hatályon kívül helyeznek és felülírnak az Eladó és a Vevő közötti 

minden (korábbi) megbeszélést, megállapodást vagy megegyezést, kivéve, ha az Eladó és a Vevő írásban 

kifejezetten eltérően állapodott meg. A Szerződés feltételei és az ÁSZF közötti ellentmondás esetén a 

Szerződés feltételei az irányadóak, mint amelyekben a felek kifejezetten megállapodtak. 

1.4 A Vevő a megrendeléseket a Szerződés megkötését követően csak az Eladó kifejezett hozzájárulásával 

mondhatja vissza vagy módosíthatja. 

1.5 Omron fenntartja magának a jogot, hogy 400 Euro értéket meg nem haladó megrendelés esetén 25 Euro 

kezelési/adminisztrációs költséget számoljon fel. 

1.6 Az Eladó adatlapjain megadott információk kötőerővel bírnak (kivéve azokat a gépelési, adminisztrációs 

vagy más hasonló hibákat vagy hiányosságokat, melyek az Eladó felelősségre vonása nélkül kijavíthatók). 

Minden egyéb dokumentum (például tervrajzok, hirdetések, katalógusok, stb.) közlésére kizárólag az 

abban szereplő Termékek bemutatása érdekében kerül sor, azonban az Eladó részéről ezek semmilyen 

kötelezettséget vagy felelősséget nem vonnak maguk után; a gépelési, adminisztrációs vagy más hasonló 

hibákat vagy hiányosságokat pedig ki kell javítani az Eladó felelősségre vonása nélkül. 

2 ÁR ÉS KIFIZETÉS 

2.1 A nettó árak Forintban, ÁFA nélkül értendők. 

2.2 Ha az eladó másképp nem jelzi bármely ajánlatában, visszaigazolásában, számlájában és/vagy 

szerződésében a Vevő az Eladó által kiszámlázott Termékek teljes ellenértékét a számla keltétől számított 

14 napon belül köteles megfizetni. 

2.3 Az Eladó jogosult kiszámlázni a Vevő részére a Termékek részleges leszállítását is. 

2.4 Az Eladó - bármely más jogának sérelme nélkül -, amennyiben a Vevő valamely fizetéssel késedelembe 

esik, a Vevő a fizetés esedékességének napjától számítva a késedelmes összeg után külön értesítés 

nélkül kamat fizetésére köteles az Eladó részére, amely kamat éves összege az  Magyar Nemzeti Bank  

által meghatározott jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összege, és amelynek számítása napi 

alapon történik - bírósági határozat hozatalától függetlenül - egészen a fizetés napjáig. A kamatfizetési 

kötelezettség vonatkozik minden esedékes, de meg nem fizetett kamatra is. Ezen felül a Vevő köteles az 

Eladó követelésének behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 euró összeget megfizetni az Eladó 

részére. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Vevőt a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, a 

kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. 

2.5 A Vevő nem jogosult visszatartani egyetlen számla kifizetését sem beszámítási jogra, illetve az Eladóval 

szemben fennálló bármely követelésére vagy jogvitájára hivatkozással, függetlenül attól, hogy a 

beszámítási jog, a követelés vagy a jogvita a Termékek minőségével vagy mással kapcsolatos. 

2.6 A Vevővel szembeni csődeljárás, kifizetések Vevő részéről történő felfüggesztése vagy a Vevőnél történő 

lefoglalás esetén a Vevőnek az Eladó felé fennálló minden tartozása azonnal és teljes összegben 

esedékessé és megfizetendővé válik, az Eladó pedig jogosult lesz bármely követelés azonnali 

beszámítására. 

2.7 Az Eladó - bármely más jogának sérelme nélkül -, jogosult a Szerződés teljesítését felfüggeszteni, illetve 

jogosult felmondani a Szerződés egészét vagy annak egy részét, amennyiben okkal hiszi, hogy a Vevő 

nem fogja fizetési kötelezettségét teljesíteni. 

3 LESZÁLLÍTÁS 

3.1 Amennyiben a felek másképpen írásban nem rendelkeznek, a szállítások az Európai Unió területére, DDP 

(Incoterms 2010) paritáson történnek a vevő által megadott szállítási címre e az Európai Unió területén 

kívülre a szállítások CPT (Incoterms 2010) paritáson történnek, a célországba történõ belépésig. Eladó 

szállítási költséget felszámolhat. 

3.2 A Termékek leszállításának dátumát és időpontját az Eladó visszaigazolja a Vevő számára. Amennyiben 

dátum nem kerül meghatározásra, a leszállításra ésszerű időtartamon belül kerül sor. Az Eladó a 

Termékeket olyan tételekben vagy részletekben szállítja, ahogyan azt célszerűnek tartja. 

3.3 A Vevő a leszállításkor megvizsgálja a Termékeket, és hiányos szállítmány vagy látható sérülés esetén 24 

órán belül, írásban értesíti az Eladót. Amennyiben a Vevő nem értesíti az Eladót 24 órán belül, az a 

Termékek elfogadásának minősül. 

3.4 A Termékek nem küldhetők vissza, kivéve, ha ahhoz az Eladó kifejezetten hozzájárult. 

3.5 Ha a Vevő bármilyen okból nem fogadja el a Termékek leszállítását olyan időpontban, amikor azokat már 

előkészítették a leszállításra, vagy ha az Eladó amiatt nem tudja időben leszállítani a Termékeket, mert a 

Vevő nem biztosított megfelelő utasításokat, dokumentumokat, engedélyeket vagy felhatalmazásokat, 

akkor (i) a Termékekkel kapcsolatos mindennemű kockázat (kárveszély) a Vevőt terheli (beleértve a 

veszteségeket vagy károkat is); (ii) úgy tekintendő, hogy a Termékek leszállításra kerültek; és (iii) az Eladó 

a Termékeket szállításig tárolhatja, amely esetben minden ezzel kapcsolatos költség és kiadás a Vevőt 

terheli. 

4 TULAJDONJOG ÉS KOCKÁZATOK (KÁRVESZÉLY) 

4.1 A Termékek leszállításakor minden kockázat (kárveszély) a Vevőre száll át. A leszállítás tényleges 

időpontjától függetlenül, a Termékek mindaddig az Eladó kizárólagos tulajdonában maradnak, amíg a 

Vevő nem teljesítette az Eladónak a Termékekkel kapcsolatban fennálló valamennyi fizetési 

kötelezettségét (ideértve az ÁFA megfizetését is), valamint minden egyéb pénzösszeget, amellyel a Vevő 

bármely Szerződés alapján az Eladónak tartozik. 

4.2 A jelen ÁSZF 4.1. pontjával összhangban történő tulajdonjog-átruházásáig: 

A Vevőnek a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kell megőriznie a Termékeket; a Termékeket egyéb 

termékektől külön kell tárolnia oly módon, hogy azok továbbra is az Eladó tulajdonaként beazonosíthatóak 

legyenek (ezzel kapcsolatban az Eladót semmilyen költség nem terheli); gondoskodnia kell a Termékek 

megfelelő állapotban tartásáról; az Eladó nevében valamennyi kockázatra kiterjedő biztosítást kell kötnie a 

Termékekre azok teljes vételárának összegéig, valamint együtt kell működnie az Eladóval az Eladó jogainak 

biztosításához szükséges valamennyi intézkedés során; A felelős őrzés intézményének megszüntetése 

miatt a bizalmi vagyonkezelés szabályai rögzítik, hogy a Vevő mint megbízás nélküli ügyvivő, a még ki nem 

fizetett Terméket mint idegen vagyont, a saját vagyonától elkülöníteni köteles, azzal kapcsolatban őrzési, 

elszámolási és kiadási kötelezettség is terheli. 

i. A Vevő jogosult a Termékek továbbértékesítésére a szokásos üzletvitelének részeként, és a Vevő 

biztosítékként átruházza az Eladóra a Termékek továbbértékesítéséből eredő minden követelést; a Vevő 

jogosult az Eladóra átruházott követeléseket saját nevében, az Eladó számlájára begyűjteni. Amennyiben 

a Termékeket harmadik fél lefoglalja, a Vevő felfedi az Eladó tulajdonjogát, és késedelem nélkül 

tájékoztatja az Eladót; továbbá 

ii. A Vevő nem jogosult a Termékeket biztosítékként megterhelni vagy harmadik fél számára biztosítékként 

átadni. 

4.3 A jelen Szerződésnek a Vevő által történő megszegése esetén – különös tekintettel a késedelmes 

fizetésre – az Eladó további szerződésszegésről szóló értesítés vagy jogi fellépés nélkül, bármikor 

visszaszerezheti azon Termékeket, illetve kérheti azon Termékek visszaszállítását, amelyek még nem 

kerültek kifizetésre, és amelyek a Vevő birtokában vagy ellenőrzése alatt állnak. A Vevő ezennel 

felhatalmazza az Eladót, hogy ebből a célból valamennyi helyiségbe beléphessen. Az Eladó továbbá 

jogosult követelni a Vevő harmadik felekkel szembeni visszaszolgáltatásra irányuló igényeinek 

engedményezését. Ha a Vevő által nyújtott ezen biztosítékok teljes összege több mint 20%-kal 

meghaladja az Eladó teljes követelésének összegét, az Eladó a Vevő kérésére köteles ezen biztosítékokat 

felszabadítani. 

5 SZAVATOSSÁG 

5.1 Az Eladó az alábbi feltételek figyelembe vételével szavatolja a Vevő felé, hogy a Termékek a leszállítás 

időpontjában i) minden jelentős anyagi és megmunkálási hibától, továbbá ii) minden zálogjogtól és tehertől 

mentesek. Az i) pontban foglalt szavatosságvállalás a Termékek vételáráról kiállított számla dátumát 

követő 12 hónapos időtartam alatt érvényes. 

5.2 A Vevő által a jelen ÁSZF 5.1 i) pontjában foglalt szavatosságvállalás alapján támasztott bármely 

követelésről köteles az Eladót írásban tájékoztatni a Termékek leszállításának dátumától számított 5 

naptári napon belül, illetve amennyiben a szavatossággal kapcsolatos hiba vagy hiányosság nem volt 

látható az ésszerű vizsgálat során, a hiba vagy hiányosság felfedezése után ésszerű időn belül, amely 

egyetlen esetben sem lehet későbbi időpont, mint a leszállítás dátumától számított 13 hónap. Ha a Vevő 

kéri, az Eladó összegyűjti a Termékeket annak érdekében, hogy azokat az európai javítóközpontja 

(European Repair Center, „ERC”) megvizsgálja. A Vevőnek csatolnia kell az eredeti vétel dátumáról szóló 

igazolást annak bizonyítékául, hogy az irányadó szavatossági idő még fennáll az adott termék 

vonatkozásában. A biztosítási és szállítási költségeket a Vevő köteles megfizetni. A Vevő kérésére az 

Eladó által összegyűjtött Termékeket megfelelő csomagolással kell ellátni a szállításkor esetlegesen 

bekövetkező károk megelőzése érdekében. Az Eladó nem tartozik felelősséggel a Termékek olyan 

hibájáért, amely a Vevő által biztosított tervrajzból, tervből vagy műszaki adatból származik, illetve az 

Eladó nem felel abban az esetben sem, ha a Termékek teljes ára nem került teljesítésre a fizetési 

határidőig. Továbbá, a jelen szavatosságvállalás nem alkalmazandó a szokásos elhasználódásból 

származó hibák, szándékos károkozás, gondatlanság, a Termékeknek az Eladó jóváhagyása nélkül 

történő átalakítása vagy javítása, az Eladó (szóbeli vagy írásbeli) utasításainak be nem tartása, és/vagy a 

Termékek megfelelő körülmények között, elvárható gondossággal történő tárolásának, beszerelésének, 

karbantartásának és használatának elmulasztása esetén. 

5.3 Amennyiben az ERC a jelen ÁSZF-kel összhangban a Termékek anyagi vagy megmunkálási hibájából 

adódó bármilyen követelést jogosnak ítél meg, az Eladó saját belátása szerint kijavíthatja, kicserélheti a 

Termékeket vagy visszatérítheti a Vevőnek azok árát. A fentiek a Vevő rendelkezésére álló kizárólagos 

jogorvoslatnak minősülnek a fentiekben foglalt szavatosságvállalás megszegése esetén, valamint 

kizárólag ezek jelentik az Eladó felelősségét a szavatosságvállalás megszegése esetén. 

5.4 A hibás Termékek vagy azok bármely részei a cserét és/vagy az áruk visszatérítését követően az Eladó 

tulajdonában maradnak, illetve az Eladó tulajdonába kerülnek, a Vevőnek pedig azonnal vissza kell 

küldenie azokat az Eladó részére. A felek által kölcsönösen elfogadott szavatosság keretében kijavított 

vagy kicserélt Termékekre vonatkozóan a szavatosságvállalás az ERC által történő feladás dátumától 

számított 12 hónapos új időtartam alatt érvényes. 

5.5 A jelen ÁSZF-ben írt kifejezett szavatosságvállalásokon kívül az Eladó nem vállal semmilyen feltételt, 

szavatosságot és nem tesz semmilyen nyilatkozatot sem kifejezett,  sem ténylegesen, sem a jogszabályok 

alapján, ideértve többek között de nem kizárólagosan nem vállal semmilyen hallgatólagos szavatosságot a 

termékek megfelelő minőségével, értékesíthetőségével, adott célra való megfelelőségével, 

jogtisztaságával és jogszabályoknak való megfelelőségével kapcsolatban, melyek mindegyike a 

jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kifejezetten kizárásra kerül. 

5.6 Az Eladó által rendelkezésre bocsátott szoftver annak aktuális formájában kerül átadásra, és az Eladó 

nem vállal semmilyen feltételt vagy szavatosságot és nem tesz semmilyen nyilatkozatot a szoftverrel 

kapcsolatban, ideértve többek között de nem kizárólagosan nem vállal semmilyen szavatosságot a 

termékek megfelelő minőségével, értékesíthetőségével, adott célra való megfelelőségével, 

jogtisztaságával és jogszabályoknak való megfelelőségével kapcsolatban, melyek mindegyike a 

jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kifejezetten kizárásra kerül. Az Eladó továbbá nem 

vállal szavatosságot a használat eredményére, illetve arra vonatkozóan, hogy a szoftver vírusmentes vagy 

használhatósága folyamatos lesz. A szoftver esetében nem áll fenn szavatosság annak 

hibamentességére, sem bármely más berendezéssel vagy szoftverrel való interoperabilitására vagy 

kompatibilitására. 

5.7 Amennyiben az Eladó harmadik féltől (tehát az Eladón kívül más felektől) származó szoftvert vagy 

hardvert bocsát rendelkezésre, a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalások közül egyik sem 

alkalmazható. E szoftverekre és hardverekre kizárólag az említett harmadik felek feltételei és 

szavatosságvállalásai érvényesek, az Eladó e feltételekkel és szavatosságokkal kapcsolatban - arra való 

felhívás esetén - kizárólag tájékoztatás nyújtására köteles. 

5.8 Amennyiben a fenti korlátozásokat/nyilatkozatokat bármely illetékes bíróság vagy állami hatóság 

érvénytelennek nyilvánítja, a Vevő beleegyezik, hogy a számára nyújtott jogorvoslat azon Termékek 

vételárára korlátozódik, amelyek nem feleltek meg a jelen 5. pontban foglalt szavatosságvállalásoknak. 

6 TULAJDONJOGOK/BIZALMAS INFORMÁCIÓK/ADATVÉDELEM 

6.1 A Termékekkel és azok csomagolásával kapcsolatos minden szerzői jog, szabadalom, üzleti titok, valamint 

egyéb tulajdon- és szellemi tulajdonjog, valamint minden olyan információ, melyet az Eladó a Vevő, illetve 

annak megbízottjai vagy alkalmazottjai rendelkezésére bocsát, mindenkor az Eladót illeti meg, a Vevő 

pedig nem szerezhet a Termékekhez kapcsolódó semmilyen szellemi tulajdonjogot, használati vagy 

felhasználási jogot (licenciát), továbbá nem készíthet másolatot vagy utánzatot a Termékekről. 

6.2 A Vevő a Szerződés fennállása alatt, valamint annak teljesítését követően is gondoskodik a Termékek, 

valamint az Eladó minden bizalmas információjának („Bizalmas Információk”) titokban tartásáról, továbbá 

nem bocsátja azokat harmadik fél rendelkezésére, illetve nem teszi azokat hozzáférhetővé harmadik fél 

számára az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, továbbá nem ad erre engedélyt alkalmazottjai, 

megbízottai vagy alvállalkozói számára sem. A Bizalmas Információknak a Vevő vállalatán belül a Vevő 

alkalmazottjai, megbízottai vagy alvállalkozói részére történő továbbadásához írásbeli megállapodásra van 

szükség, amely biztosítja a Bizalmas Információk bizalmas jellegének megőrzését, és korlátozza azok 

felhasználását. 

6.3 A Vevő beleegyezik a Vevő és/vagy megbízottai, képviselői, alkalmazottjai vagy más érintett harmadik 

felek által megadott személyes adatoknak és/vagy levelezésnek („Személyes Adatok”) az Eladó által 

történő gyűjtésébe, felhasználásába és/vagy továbbításába, ez utóbbi esetben akkor, ha  a Személyes 

Adatok megfelelő szintű védelme a továbbítás helyén biztosított. Az Eladó a Személyes Adatokat 

megrendelések feldolgozása, a Vevőnek az Eladóval fennálló kapcsolatának kezelése, valamint a 

Termékek forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos összevont statisztikai adatok kimutatása 

céljából gyűjtheti, használhatja fel és/vagy továbbíthatja. Az Eladó a jogszabályok által előírt őrzési idő 

elteltével köteles törölni a Személyes Adatokat, miután azokra nincs többé szükség az említett célokból. A 

Vevő az Eladóval történő kapcsolatfelvétel útján hozzáférést kérhet a Személyes Adatokhoz, és kérheti 

azok helyesbítését. A Vevő vállalja minden olyan dokumentum aláírását, amely e rendelkezés teljes körű 

érvényességének biztosításához szükséges. 

7 ÁTRUHÁZÁS ÉS ENGEDMÉNYEZÉS 

7.1 A Szerződésnek vagy annak bármely részének átruházásához vagy engedményezéséhez az Eladó 

előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A szükséges hozzájárulás hiányában történő bármely 

átruházás vagy engedményezés hatálytalannak minősül. 

7.2 A Vevő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó előzetes hozzájárulás nélkül átruházza a Szerződést vagy 

annak bármely részét kapcsolt jogalanyaira és/vagy alvállalkozóira. 

8 A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

8.1 Az alábbi kizárások figyelembe vételével, valamint a súlyos gondatlanság és a szándékos magatartások 

esetét kivéve, az Eladónak a Vevő felé fennálló, valamennyi Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos, 

illetve bármely egyéb módon felmerülő, az Eladó felelősségének megállapításából fakadó teljes 

kötelezettsége valamennyi esetben és minden olyan esetben, amely követelés benyújtásához vezet, nem 

haladhatja meg a 250.000 euró (kettőszázötvenezer euró) összértéket Vagy a számla alapján ténylegesen 

megfizetett ellenértéket, a amelyik a kisebb 

 A Vevő az egyes tisztviselők (ügyintézők) vagy munkavállalók ellen nem nyújthat be személyesen semmilyen 

követelést a fenti felelősség megállapítása érdekében. 

8.2 A Vevő felelőssége, hogy a Termékeknek egy speciális célra vagy másra való alkalmasságával 

kapcsolatban az Eladó által adott minden javaslat, tanács vagy minden egyéb információ pontosságát, 

hiánytalanságát, megbízhatóságát és használhatóságát értékelje. Ezen információkat nem lehet sem 

szakmai tanácsként, sem konkrét tényekre vagy kérdésekre vonatkozó tanácsként értelmezni vagy 

ilyenként hivatkozni rájuk. Ennek megfelelően az Eladó nem vállalhat és nem is vállal semmilyen 

felelősséget vagy kötelezettséget ezen információk felhasználása, illetve azok nem helyénvaló 

felhasználása esetére. 

8.3 Az Eladó nem felel a Vevővel szemben semmilyen elmaradt haszonért, elmaradt üzleti lehetőségért, az 

üzleti érték csökkenéséért, elmaradt befektetésért, a termékvisszahívás, műszaki ellenőrzés, beüzemelés 

vagy szétszerelés miatt felmerülő költségekért és kiadásokért, továbbá semmilyen közvetett vagy 

következményi veszteségért, kárért, költségért, kiadásért vagy egyéb, bármely Szerződésből adódó vagy 

azzal kapcsolatos, következményi kártérítésre irányuló követelésért, ideértve többek között, de nem 

kizárólagosan a megtorló jellegű vagy példát statuáló kártérítéseket is, függetlenül attól, hogy azokat mi 

okozta - az Eladó nem felel még abban az esetben sem, ha az Eladót tájékoztatták ezen károk 

lehetőségéről. 

8.4 Amennyiben bármely felelősség-kizárás vagy felelősség-korlátozás bármely alkalmazandó jog szerint 

érvénytelen, a kizárást/korlátozást egy olyan érvényes kizárással/korlátozással kell helyettesíteni, amely a 

legpontosabban és leginkább megfelel az eredeti kizárás szándékának és céljának. 

8.5 Ha bármely Szerződés arról kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az említett Szerződésből adódó vagy 

azzal kapcsolatos Vevői követelést az Eladóhoz történő írásos értesítés útján kell benyújtani 1 hónapon 

belül az alábbi események közül korábban bekövetkező eseménytől számítva, vagyis azt követően, hogy: 

(i) az említett követelésre okot adó esemény bekövetkezett, vagy (ii) amikor a Vevőnek először tudomására 

jutott, illetve ésszerű megfontolások alapján először tudomására juthatott volna a követelésre okot adó 

esemény bekövetkezése; azzal, hogy ha az irányadó jogszabályok rövidebb értesítési határidőt rendelnek 

el, ezen értesítési időtartam az irányadó. Amennyiben megfelelő időben megküldött, írásbeli értesítésre nem 

kerül sor, az érintett fél elveszti a követelésre való jogosultságát. 

9 KORRUPCIÓELLENESSÉG 

9.1 A Vevő köteles: 

i. betartani a megvesztegetés-ellenességgel és korrupcióellenességgel kapcsolatos minden vonatkozó 

jogszabályt, szabályzatot és szabályozást, beleértve, de nem kizárólagosan az Egyesült Államok külföldi 

korrupt gyakorlatokra vonatkozó jogszabályát (FCPA), az Egyesült Királyság 2010-es megvesztegetés elleni 

jogszabályát, valamint minden erre vonatkozó helyi jogszabályt („Vonatkozó Követelmények”); 

ii. olyan saját irányelveket és eljárásokat kidolgozni és alkalmazni, amelyek biztosítják a Vonatkozó 

Követelményeknek való megfelelést, továbbá érvényesíteni ezeket, amennyiben az szükséges; 
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iii. haladéktalanul jelenteni az Eladó felé a Vevő által, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban kapott minden 

indokolatlan pénzügyi vagy egyéb előnyre vonatkozó igényt vagy kérést; és 

iv. azonnal (írásban) értesíteni az Eladót, amennyiben egy állami tisztviselő a Vevő tisztviselője vagy 

alkalmazottja lesz, illetve közvetett vagy közvetlen módon érdekeltté válik a Vevő üzleti tevékenységében, a 

Vevő pedig szavatolja, hogy közvetett vagy közvetlen tulajdonosai, tisztviselői vagy alkalmazottjai a Felek 

között megkötött Szerződés időpontjában nem állami tisztviselők. 

10 EXPORTSZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

10.1 A Vevő betartja Hollandia, Japán, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok (ez utóbbi esetében 

azon mértékig, ameddig az említett rendeletek területen kívüli hatállyal rendelkeznek), valamint azon 

ország valamennyi (re-)exportszabályozásra vonatkozó rendeletét, melyben az Eladó központi és/vagy 

működési székhellyel rendelkezik, valamint azon ország rendeleteit, ahonnan az Eladó a Termékeket 

exportálta, olyan formában, ahogy azok időről időre alkalmazandók. 

10.2 A Vevő – amennyiben arra vonatkozó kérést kap, hogy tegye lehetővé a hatóságok és/vagy az Eladó 

számára az exportellenőrzések lefolytatását –, az Eladó kérésére haladéktalanul átadja az Eladó 

számára az adott végfelhasználóra, az adott célállomásra és a Termékek tervezett felhasználására, 

valamint bármely fennálló exportszabályozási korlátozásra vonatkozó valamennyi információt. 

11 A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

11.1 Az Eladónak jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Szerződést anélkül, hogy az érintené az Eladó 

addig megszerzett jogait, valamint minden további kötelezettség nélkül, amennyiben: 

i. a Vevő megszegi a Szerződés bármely rendelkezését, és (amennyiben a szerződésszegés orvosolható) 

elmulasztja a szerződésszegés orvoslását  azon dátumtól számított 10 napon belül, amikor az Eladó e 

szerződésszegés bekövetkezéséről értesítette a Vevőt;  

ii. a Vevő csődbe megy, fizetésképtelenné válik, nem tudja bármely harmadik féllel szemben fennálló 

tartozását teljesíteni, illetve valamennyi eszközét vagy azok jelentős részét harmadik fél számára értékesíti, 

illetve ezek bekövetkezését az Eladó indokoltan feltételezheti; vagy 

iii. a Vevő - bármely jogkörében, működésében vagy körülményeiben bekövetkező változások miatt - 

valószínűleg nem kerül olyan helyzetbe, hogy teljesíthesse a Szerződést, vagy az annak alapján tervezett 

bármely ügyletet. 

11.2 Kifejezetten kizárásra kerül a Vevő azon joga, hogy a Szerződéstől indokolás nélkül elálljon vagy azt 

felmondja. 

12 KÁRTÉRÍTÉS 

12.1 A Vevő megtéríti az Eladó kárát és mentesíti az Eladót bármely harmadik fél által támasztott, az Eladó 

által elszenvedett vagy az Eladónál felmerülő bármely olyan követeléssel, eljárással, keresettel, 

pénzbírsággal, veszteséggel, költséggel és kárral szemben (beleértve minden indokolt ügyvédi költséget 

és kiadást), amely a Vevő jogellenes károkozásából, bármely Szerződés teljesítésével vagy nem 

teljesítésével kapcsolatos szerződésszegéséből, bármely Szerződés gondatlan teljesítéséből ered vagy 

ezekkel kapcsolatos. 

13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

13.1 A jelen Szerződés alapján az Eladót megillető jog vagy jogorvoslat nem érinti az Eladó bármely más 

Szerződésen alapuló vagy egyéb jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit. 

13.2 Az értesítéseket írásban kell megküldeni a felek faxszámára, illetve ajánlott postai küldeményként, illetve 

e-mailben vagy - ahol az szükséges - légipostai küldeményként. Mindegyik fél késedelem nélkül, írásban 

köteles értesíteni a másik felet a címét, e-mail címeit vagy faxszámait érintő minden változásról. 

13.3 A Vevő köteles valamennyi kormányzati vagy más hatóság vagy szervezet által a Termékek birtoklására, 

felhasználására, exportjára vagy továbbértékesítésére vonatkozóan előírt követelményt vagy korlátozást 

megismerni és betartani. 

13.4 A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy megtesz minden szükséges intézkedést és betartja az Eladó időről 

időre aktualizált formában megadott utasításait az eladott Termékek biztonságosságának nyomon 

követése érdekében. Ezen célokból a Vevő megőrzi az eladott Termékek nyomon követéséhez 

szükséges dokumentumokat, az eladott Termékekkel kapcsolatos reklamációk listáját, és megtesz 

minden szükséges lépést annak érdekében, hogy hatékony módon figyelmeztethesse a vevőket az 

értékesítés után fennálló biztonsági kockázatokról, illetve – ha szükséges – hatékony bevonási vagy 

termék-visszahívási eljárást indítson a Termékekre vonatkozóan. 

13.5 Amennyiben az Eladó nem gyakorolja bármely jogát, illetve késve gyakorolja azokat, az nem minősül az 

említett jogok elvesztésének vagy az azokról való lemondásnak. 

13.6 Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezést bármely illetékes hatóság teljes egészében 

vagy részben érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek minősít, az nem befolyásolja a jelen ÁSZF 

egyéb rendelkezéseinek vagy a kérdéses rendelkezések többi részének érvényességét. 

13.7 Az Eladó saját belátása szerint bármikor dönthet úgy, hogy módosítja a jelen ÁSZF-et. Ezt követően 

minden új Szerződésre a módosított Feltételek vonatkoznak. 

14 IRÁNYADÓ JOG 

14.1 A jelen ÁSZF-re és a jelen ÁSZF alapján létrejött bármely Szerződésre a magyar jogszabályok az 

irányadóak, illetve azok a magyar jogszabályok alapján értelmezendőek, kivéve a kollíziós szabályokat 

és az áruk adásvételéről szóló bécsi egyezményt (Convention for Sale of Goods, CISG). A jelen ÁSZF-

kel vagy a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésekkel kapcsolatban felmerülő minden jogvita 

tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. A fentiek ellenére, 

amennyiben az Eladó bármely jogvitában felperesként szerepel, az Eladó saját belátása alapján a Vevő 

székhelye/tartózkodási helye szerinti ország bíróságaira is benyújthat keresetet. 

 


