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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
FOGALMAK
-

Jelen ÁSZF-ben a HYDAC Hidraulika és Szűréstechnika, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (HYDAC Hidraulika és Szűréstechnika Kft). a továbbiakban Vállalkozó,
a vele szerződéses jogviszonyban álló fél a Megrendelő.

-

A Vállalkozó és a Megrendelő együttesen: Felek.

-

A Felek szerződéses nyilatkozata és a jelen ÁSZF együtt alkotják a Felek Szerződését (a
továbbiakban: Szerződés).

-

A Megrendelő által megrendelt, Vállalkozó által szállított áru, anyag, eszköz, vagy teljesített
szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben összefoglalóan Termék elnevezéssel szerepel.

-

Szállítási bizonylatnak minősül az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a fuvarlevél, a szállítólevél és
a szerviz munkalap.

-

Információ: bármilyen a Termékkel kapcsolatos ismeret, adat, rajz, specifikáció, kézikönyv,
minta, szoftver, know-how, írásbeli vagy szóbeli kommunikáció.

-

Vételár: A Terméknek a Vállalkozó által visszaigazolt Megrendelésben meghatározott
pénznemben megadott, a Vállalkozó által visszaigazolt Megrendelésben rögzített ellenértéke.

-

Megrendelés: A Megrendelő ajánlata a Termék beszerzésére, amelynek Vállalkozó általi
változatlan tartalmú elfogadása, vagy a Megrendelő által elfogadott módosításokkal történő
visszaigazolása a Felek között szerződéses jogokat és kötelezettségeket keletkeztet.

-

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek

II. SZERZŐDÉSES NYILATKOZATOK
AJÁNLATOK
1.Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, a szervízmunkalap, a szállítási lehívások, ezek
visszaigazolása, elfogadása, az egyedi, nevesített szerződések, valamint mindezek módosítása és
kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez elsődlegesen
írásbeli forma szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok postai úton, telefax és e-mail útján valamint
személyes kézbesítéssel továbbíthatók, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses
Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített módjától eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem hoz
létre szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó konkrét teljesítési kötelezettsége csak akkor jön
létre, ha a Megrendelő kifejezetten elfogadta Vállalkozó ajánlatát.
2. A jelen ÁSZF és a Vállalkozó ajánlata elfogadottnak tekinthető, ha a Megrendelő a Vállalkozó
ajánlatát elfogadva megteszi a megrendelését vagy a Vállalkozó megrendelésre tett
visszaigazolásában rögzítettekre 5 (öt) napon belül bármilyen írásos formában nem tesz észrevételt,
vagy egyéb ráutaló magatartással, illetve a Termék átvételével elfogadja azt.
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3. A Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármely dokumentáció (kapcsolási
rajzok költségbecslések, műszaki rajzok egyéb dokumentáció) tulajdon- és szerzői jogát Vállalkozó
fenntartja és ezeket a Megrendelő csak a Vállalkozó előzetes írásos engedélyével adhatja át
harmadik személynek.
4. A Vállalkozó ajánlati kötöttsége 30(harminc) nap, vagy a Vállalkozó által visszaigazolt
megrendelésben elfogadott időintervallum. A Vállalkozó ajánlatára és teljesítésére kizárólag a
megrendelésre tett visszaigazolása és a jelen ÁSZF az irányadók abban az esetben is, ha a
Megrendelő eredeti megrendelése más előírásokat tartalmaz.
5. A Vállalkozó első ajánlata általában díjmentes, a további ajánlatok csak abban az esetben, ha a
Termék megrendelésre került és azt a Vállalkozó visszaigazolta.
6. A Szerződéses Nyilatkozatok megtételének hivatalos nyelve a magyar.

III. ÁRAK, SZÁMLÁZÁS
1. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, az ár tartalmazza a szállítás és a
csomagolás költségét, kivéve, ha a csomagolás és szállítás különleges módjáról a Felek
előzetesen rendelkeztek a Szerződéses Nyilatkozatukban.
2. A fizetés módja lehet készpénzes és átutalás.
3. A szerződés teljesítéséhez szükséges számlákat Vállalkozó a lehető legrövidebb időn belül
elkészíti.
4. A fizetési határidő a Vállalkozó teljesítésének napjától számított 10 (tiz) nap, kivéve, ha a Felek
eltérően állapodtak meg. Nagy értékű, továbbá a Megrendelő egyedi igényei szerint gyártott
(beszerzett) Termék esetében Megrendelő által fizetendő előleg mértékéről és a részletfizetés
ütemezéséről a Felek egyedileg állapodnak meg.
5. A vételár akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Vállalkozó által kiállított számla teljes összege a
Vállalkozó számláján jóváírásra került.
6. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy csak előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
fogadja el a Megrendelő vételár fizetési kötelezettségének Vállalkozóval szemben esetlegesen
fennálló követeléssel történő csökkentését. beszámítás jogcímen.
7. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén az esedékesség napjától a kifizetés
napjáig a Ptk. 6:155.§-ban a gazdálkodó szervezetekre irányadó mértékű késedelmi kamatot
számít fel, továbbá a késedelemmel összefüggésben felmerült valamennyi költséget is a
Megrendelőre terheli át.( 2011/7/EU irányelv)
8. A Vállalkozónak jogában áll a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását igényelni
abban az esetben, ha a vételár megfizetése veszélyeztetve van, vagy a megrendelés
visszaigazolását követően váltak ismertté olyan körülmények, amelyek a Megrendelő
hitelképességét csökkentik, fizetőképességét kérdésessé teszik. A Vállalkozónak jogában áll
ilyen esetben a teljesítést a pénzügyi fedezet biztosításáig visszatartani, vagy a szerződéstől
elállni, valamint kárának megtérítését követelni Megrendelőtől.

3

IV. TELJESÍTÉS
1. A Vállalkozó szerződésszerűen az EXW fuvar paritási szabályok szerint teljesít. E szabály alól
kivételt képez a szervíztevékenység. Vállalkozó fenntartja a rész- és előszállítás jogát, külön
megrendelői hozzájárulás nélkül is. A Vállalkozó a Megrendelő külön kérésére és költségére a
Terméket a szállítás közbeni sérülés és károsodás valamint víz-és tűzkár ellen biztosítja.
Amennyiben a szállításról a Megrendelő nem gondoskodik, Vállalkozó fuvarozót bíz meg a
szállítás elvégzésére a Megrendelő nevében és költségére.
2. A Felek által egyeztetett szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának elküldésével
kezdődik még akkor is, ha a Megrendelő által igényelt dokumentumok, engedélyek stb.
megküldése, valamint a Megrendelő által fizetendő előlegek, összegek utalások beérkezése
ennél korábban történik. A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni amikor a szállítandó
Termék a gyártóüzemet elhagyta, tehát nem szükséges a Termék leszállítása vagy a szállításra
való összekészítéséről történő értesítés.
3. Vis maior vagy a szállítást akadályozó egyéb események esetén a szállítási határidő ennek
megfelelően meghosszabbítható, feltéve, hogy ezek a körülmények nem tartoznak a Vállalkozó
érdekkörébe.
4. Abban az esetben, ha egy harmadik fél (nem a Vállalkozó irányítása alá tartozó beszállító)
hibájából nem tud szállítani a Vállalkozó, úgy. elállhat a szerződéstől, kivéve, ha a Megrendelő
és a Vállalkozó egy későbbi teljesítési határidőben tud megállapodni.
5. Megrendelő csak abban az esetben jogosult megtagadni a Termék átvételét, ha az
nyilvánvalóan eltér a megrendeléstől.
6. Amennyiben a Termék átadása a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból szenved késedelmet, a
kárveszély Megrendelőre történő átszállása a szállítás készre jelentésének napján következik
be.
7. A Termék olyan sérülése miatt, amely a szállítás során következik be, és amely annak
felhasználhatóságát nem akadályozza a Megrendelő a Termék átvételét nem tagadhatja meg.
Ugyanez vonatkozik a Termék esetleges mennyiségi hiányosságai esetére is. A Megrendelő
köteles a Terméket annak jelentéktelen hiányosságok észlelése esetén is átvenni azzal, hogy
az észlelt hibát, hiányt az átvételtől számított 5 ( öt ) napon belül Vállalkozónak írásban
jelentenie kell. Ezen határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye, ezen időn túl érkező
jelzést a Vállalkozó elkésett kifogásként kezeli.
8. A Termék átadásának helye a Vállalkozó székhelye, de a Felek ettől közös akarattal a
Szerződésben eltérhetnek.

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
1. A Vállalkozó által szállított valamennyi Termék a Vállalkozó tulajdonát képezi mindaddig, amig
a Felek között létrejött Szerződés alapján esedékes teljes vételár /ár a Vállalkozó számláján
jóváírásra nem kerül, illetve az részére kifizetésre nem kerül, a Vállalkozó felé fennálló
valamennyi tartozását ki nem egyenlíti.
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2. A leszállított, de még a Vállalkozó tulajdonában álló Termékek feldolgozása a Vállalkozó
számára kötelezettséget nem keletkeztet. Amennyiben a Megrendelő az ő birtokában, de a
Vállalkozó tulajdonában álló Terméket beépíti, összekapcsolja más tételekkel, úgy a Vállalkozó
ezeknek az új Termékeknek társtulajdonosává válik.
3. A Vállalkozó tulajdonát képező Termékek csak akkor hozhatók Megrendelő, vagy partnere által
kereskedelmi forgalomba, ha azok ellenértéke kifizetésre került Vállalkozó részére.
VI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
1. A Vállalkozó a jótállási idő alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási
kötelezettség alól a Vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett.
2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége Termékek esetében azoknak Megrendelő általi átvételétől
kezdődően 1 (egy) év, szolgáltatások esetén 6 (hat) hónap, kivéve, ha a vonatkozó
jogszabályok másként rendelkeznek.
3. A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége 1 év.
4. A Vállalkozó által szállított, de nem általa gyártott Termék esetében annyi jótállást vállal,
amennyit a gyártó a Termékre nyújt. Vállalkozó jótállási felelőssége csak a rendeltetés szerű
használat közben meghibásodott Termék esetében áll fenn. Megszűnik a Vállalkozó jótállási
kötelezettsége, ha a Terméket Megrendelő megbontja, vagy nem szakszerűen használja.
5. A Megrendelő a Termék átvételét követően köteles haladéktalanul ellenőrizni a Terméket és az
esetleges hibákról azonnal írásban értesíteni a Vállalkozót. Abban az esetben, ha a szállított
Termék hibás, a Vállalkozó saját belátása szerint jogosult a hibát kijavítani vagy amennyiben a
javítás nem lehetséges, a hibás Terméket – amely bizonyíthatóan a Termék átadását
megelőzően fennálló okból hibásnak minősül – kicserélni, vagy árleszállítást adni
Megrendelőnek.
6. A Megrendelő köteles lehetővé tenni a Vállalkozó számára a hibás Termék kijavítását.
7. A hibák javítására szolgáló teljesítési hely a szerződés szerinti fő kötelezettség teljesítésének
helye. Vállalkozónak jogában áll a hibát kijavítani az adott Termék, alkatrész beépítési helyén
is.
8. A Megrendelő vagy az általa megbízott harmadik fél nem jogosult a hibák kijavítására, kivéve,
ha a hiba az üzembiztonságot veszélyezteti, vagy a javítás kárenyhítés érdekében
elkerülhetetlen, vagy a Vállalkozó a hiba kijavításával indokolatlanul késlekedik A hiba
kijavítását csak megfelelően képzett szakember végezheti, képzett személyzet segítségével és
eredeti alkatrészek felhasználásával. A Megrendelő ilyen esetben köteles írásban értesíteni a
javításról a Vállalkozót.
9. A Termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a Megrendelő jótállási,
szavatossági igényének érvényesítése esetén az alábbiak szerint hosszabbodik meg:
-

hiba kijavítása esetén amennyiben alkatrész felhasználásra nem kerül a javítás napjától a

-

hiba kijavítása esetén amennyiben új alkatrész felhasználására, beépítésére kerül sor, a

jótállási, szavatossági idő újra indul,
jótállási, szavatossági idő a beépített alkatrész vonatkozásában hosszabbodik meg,
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-

amennyiben a hibásTermék nem javítható és annak kicserélése történik a Megrendelő igénye
szerint, úgy a jótállási, szavatossági idő a kicserélt új Termék Megrendelő részére történt
átadásától újra kezdődik.

10. A Termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a javítás vagy kicserélés
esetén meghosszabbodik.
11. A Vállalkozó a fentiekben felsoroltakon kívül egyéb megrendelői igényekért pl. következményi
károkért nem felel.
12. A Megrendelő, vagy harmadik fél által végzett helytelen, szakszerűtlen telepítésből
üzembehelyezésből, üzemeltetésből, kezelésből, raktározásból, fenntartásból vagy
karbantartásból, javításból, felújításból módosításból illetve nem megfelelő közeg
alkalmazásából, alkalmatlan környezetbe történő telepítésből származó hibák miatt, vagy
egyéb, a nem megfelelő körülményeknek tulajdonítható károsodásból, kopásból eredő
kárigényekért a Vállalkozót felelősség nem terheli. A Vállalkozó által nem ismert rendszerbe
történő beépíthetőséget valamint az ilyen rendszerekhez történő kapcsolhatóságot a Vállalkozó
nem garantálja és ezért felelősséget nem vállal. Prototípusok esetében a Vállalkozónak a
tervezés és fejlesztés eredményeire vonatkozó felelőssége a gyártásra történő átadás után
megszűnik.

VII. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL, FELMONDÁS
1. A szerződéstől a Felek a Vállalkozó teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhatnak. A
teljesítés megkezdését követően felmondásnak van helye, azzal, hogy amennyiben a
Megrendelő elállása valamint utaló magatartása (Ptk.6:587.§) következtében a Vállalkozónak a
Termék beszerzésével előállításával kapcsolatban az elállás időpontjáig költsége, kára
keletkezik, ezt a Megrendelő köteles megtéríteni Vállalkozónak.
2. Vállalkozónak jogában áll azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, vagy megfelelő határidővel
felmondással élni a következő esetekben:
- a Megrendelő fizetésképtelenségét bíróság jogerősen megállapította, vagy csődeljárás,
végelszámolás indult a Megrendelővel szemben,
- Megrendelő késedelembe esik a fizetési kötelezettségével és ennek a Vállalkozó írásbeli
felszólítása ellenére sem tesz eleget,
- Megrendelő megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között létrejött külön megállapodásban
rögzített kötelezettségét, és a Vállalkozó írásbeli felszólítására sem tartja be annak
rendelkezéseit.
3. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel önhibáján kívül késedelembe esik, ez önmagában nem
jogosítja fel a Megrendelőt a szerződéstől történő elállásra, vagy felmondásra. Ilyen esetben a
Vállalkozót kártérítési felelősség sem terheli.
4. A VII./3.pontban foglalt körülmények bekövetkezése, feltéve, hogy ezen körülmények a
teljesítést nagy mértékben befolyásolják, vagy jelentős mértékben megnehezítik, vagy ha a
teljesítés részleges vagy teljes lehetetlensége utólag derül ki, Vállalkozó a szerződéstől
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egyoldalú nyilatkozattal elállhat, vagy felmondhatja azt, azzal, hogy emiatt semmiféle kártérítési
vagy egyéb igény Vállalkozóval szemben nem érvényesíthető.
5. A VII./4. pontban foglalt esetben a Vállalkozó elállási vagy felmondási joga érvényesítésének
feltétele, hogy erről a Megrendelőt haladéktalanul értesítse. Elállásra akkor is sor kerülhet, ha
korábban a Felek a szállítási határidő meghosszabbításában megállapodtak.
6. Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a Vállalkozó nem vállalta a kijavítást, kicserélést, vagy a
Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
7. A Felek felmondási jogukat a másik félhez intézett, a másik fél székhelyére postai úton
eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatják. A kézbesítésre a VIII./ 6. pontban foglaltak irányadók.
8. Megrendelő érdekmúlásának igazolása nélkül csak abban az esetben állhat el a szerződéstől,
ha a megrendelésben a határidőben történő teljesítéshez fűződő kiemelt érdekéről a Vállalkozót
tájékoztatta.

VIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

ÉRTESÍTÉSEK
1. A Felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződés teljesítésével kapcsolatos információkról
elektronikus levelezőrendszeren keresztül is értesíthetik egymást. A kapcsolattartó személyek
elektronikus elérhetőségét a megrendelés minden esetben tartalmazza. A megrendelésben
feltüntetett kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés
visszaigazolás hiányában a küldéstől számított 2 (két) munkanap elteltével kézbesítettnek
tekintendő.
2. Az elektronikus formában e-mailen küldött a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások
cégszerű aláírás nélkül jutnak el a Vállalkozóhoz, illetve a Megrendelőhöz, amelyet a Felek
tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításáig elfogadottnak tekintenek.
3. A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében a Felek
nem hivatkozhatnak arra - sem bíróság, sem más hatóság előtt -, hogy azok nem felelnek meg
a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha azok alkalmazására
bizonyítottan csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.
4. Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban a küldő személyét illetően kétség
merül fel, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt
személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.
5. A Felek rögzítik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának
időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és kötelezik magukat arra, hogy
amennyiben a működés során bármilyen jel utal arra, hogy a rendszer biztonsága kérdésessé
vált, e tényről, körülményről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. A Felek a
késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.
6. Amennyiben a Felek valamely jognyilatkozatukat tértivevényes levél útján küldik el a másik
félhez annak a megrendelésben feltüntetett értesítési címére, illetve ennek hiányában a fél
(társaság, egyéni vállalkozó, magánszemély) székhelyére/címére és a tértivevényes levelet
bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt
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kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt kézbesítés megkísérlése napjától
számított 5 munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
1. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során a vonatkozó, mindenkor hatályos
jogszabályoknak, így különösen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel
(EKAER) kapcsolatos jogszabályi kötelezettségüknek maradéktalanul eleget kell tenniük. A
Felek kötelesek a jogszabályban előírt EKAER releváns adatokat egymás rendelkezésére
bocsátani a fuvarozás megkezdése előtt. A Felek megállapodnak, hogy az EKAER releváns
adatszolgáltatást egymás felé írásban e-mail útján teljesítik.
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. A Felek a szerződés hatálya alatt haladéktalanul kötelesek bejelenteni, ha ellenük felszámolási
eljárás kezdeményezésére kerül sor, illetve a Fél arra illetékes szerve a végelszámolásról,
csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról dönt vagy fizetőképessége bármilyen
okból oly mértékben megromlik, hogy az a szerződés határidőben történő teljesítését
veszélyezteti, vagy indokolatlan költségnövekedést eredményezhet.
2. A Felek a szerződés hatálya alatt a változástól számított 15 napon belül kötelesek egymásnak
bejelenteni, ha a megrendelésben, szerződésben feltüntetett elérhetőségeikben, (székhely, email cím kapcsolattartó személyében stb.) továbbá a cégnyilvántartásban feltüntetett
adataikban változás következett be. Amennyiben a szerződő fél kéri, úgy a másik fél köteles a
változásokat tartalmazó cégkivonatot, névváltozás esetén a bejegyző végzést is megküldeni.
3. Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni
minden olyan körülményről, ami a megrendelésben foglalt kötelezettségek határidőben történő
teljesítését veszélyezteti, vagy indokolatlan költségnövekedést eredményezhet.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. A szerződés kízárólag közös megegyezéssel írásban módosítható egészíthető ki. Nem minősül
módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkező változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. A szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban a Felek
cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával lehetséges.
TITOKTARTÁS
1. A Felek az ajánlat, megrendelés a szerződés és annak teljesítése során az egymás
tevékenységével kapcsolatban szerzett műszaki és üzleti információkat harmadik személyekkel
szemben kötelesek üzleti titokként kezelni a szerződés megszűnését követően is mindaddig,
amíg ezek az információk más módon általánosan ismertté nem váltak, kivéve, ha a Felek erről
a titoktartási igényről előzetesen írásban lemondtak. A titoktartási kötelezettség a Felek
alkalmazottaira, közreműködőire is vonatkozik.

IX. EGYÉB FELTÉTELEK
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1. Megrendelő szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk.6:202.§-ában
meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag a Vállalkozó által
jóváhagyott és aláírt írásbeli megállapodással lehetséges.
2. Felek között a szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés
érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és
kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
3. A Szerződéses Nyilatkozatok vagy a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége
nem érinti további rendelkezések érvényességét, kivéve, ha az érvénytelenné, hatálytalanná
vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg. Felek az érvénytelen
rendelkezés helyett kötelesek olyan érvényes rendelkezést elfogadni, mely a Felek eredeti
szerződéses szándékához a legközelebb áll.
4. A Felek a közöttük létrejött szerződéssel kapcsolatos mindennemű vitás kérdést egyeztetés
útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben ez nem vezet eredményre a jogviták eldöntésére
elsődlegesen mediációs eljárást kezdeményeznek. Erre vonatkozó megegyezés hiányában a
Felek értékhatártól függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi
Törvényszék illetékességét kötik ki.
5. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében egymást
kötelesek haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a szerződésre kiható
valamennyi lényeges adatról körülményről.
6. A Felek között a Szerződéses Nyilatkozatok és a jelen ÁSZF együttműködésük és jogviszonyuk
valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződéses Nyilatkozatokba és a jelen ÁSZF-be nem
foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. A szerződéskötést követő szóbeli
megállapodások, illetve a jelen ÁSZF utólagos módosításai, valamint mindenféle kiegészítő
megállapodás érvényességéhez Vállalkozó írásbeli visszaigazolása szükséges.
7. A Felek eltérnek a Ptk.6:25.§-tól és az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a
teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.
8. A jelen ÁSZF 2019. január 1-től hatályos és a benne foglalt feltételek ettől az időponttól
visszavonásig alkalmazandók.
9. A jelen ÁSZF-ben, valamint Szerződéses Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései, előírásai az irányadók.

