LINPAC VÁSÁRLÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.

ÉRTELMEZÉS

1.1

Jelen Feltételekben a következő szavakon és kifejezéseken az alábbiak értendők:
Kifejezés

Jelentés

Vevő:

jelenti a LINPAC Packaging Limited társaságot, illetve
bármely Csoporthoz Tartozó Társaságot, amely jelen
feltételek alkalmazásában a vevőnek minősül:

Feltételek:

jelenti Vevő jelen vásárlási általános szerződési
feltételeit;

Szerződés:

jelenti a Vevő által adott és Eladó által elfogadott
Megrendelést;

Áruk:

jelenti a Vevő által az Eladótól vásárolandó,
Szerződésben rögzített minden árut (beleértve azok
bármely részét);

Csoporthoz Tartozó Társaság:

jelenti a Vevő bármely holdingtársaságát, kapcsolt
vállalkozását, vagy leányvállalatát;

Megrendelés:

jelenti a Vevő Eladó felé intézett, az Áruk szállítására
vonatkozó írásbeli utasítását, amely tartalmazza jelen
Feltételeket;

Felek:

jelenti a Vevőt és az Eladót, és a „Fél” ennek
megfelelően értelmezendő;

Eladó:

jelenti a Megrendelésben feltüntetett személyt, céget
vagy társaságot;

Szolgáltatások:

jelenti a Vevő által az Eladótól vásárolandó,
Szerződésben rögzített bármely szolgáltatást.

1.2

Ha a szövegkörnyezetből más nem következik, a jelen Feltételekben minden törvényre, illetve törvényi
rendelkezésre történő hivatkozás az ilyen törvény vagy rendelkezés időről időre módosított,
konszolidált, megváltoztatott, kiegészített, újra bevezetett, vagy helyettesített változatát is jelenti.

1.3

A jelen Feltételekben használt kifejezések mind egyes, mind pedig többes számban értendők.

1.4

A jelen Feltételekben használt címek nem befolyásolják a Feltételek jelentését.

2.

FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA

2.1

Vevő kizárólag jelen Feltételek alapján kész Eladóval együttműködni, és azok vonatkoznak a Felek
között létrejött minden Szerződésre és kizárnak minden egyéb feltételt. Az Eladó árajánlatában,
megrendelés tudomásulvételében vagy annak elfogadásában, leírásában, vagy hasonló
dokumentumában elfogadott, biztosított vagy abban szereplő semmilyen feltétel nem képezi részét a
Szerződésnek és az Eladó lemond bármely, ilyen feltételekhez fűződő jogáról.

2.2

A Vevő által adott minden Megrendelés a Vevő által adott, a jelen Feltételek hatálya alá tartozó Áruk
és/vagy Szolgáltatások megvételére vonatkozó ajánlatnak minősül, és a Megrendelés nem kerül
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elfogadásra addig, amíg az Eladó részben, vagy egészben nem fogadja el az ajánlatot kifejezetten
elfogadásról szóló értesítés által, vagy közvetett módon, a Megrendelés teljesítésével.
2.3

Jelen Feltételek a Felek között létrejött minden Szerződésre vonatkoznak, és a Feltételeket érintő
bármely módosítás érvénytelen, ha az nem kifejezett írásos megállapodás útján, a Vevő Pénzügyi
Ellenőre vagy Alelnöke által aláírt formában történik.

3.

MINŐSÉG ÉS ELLENŐRZÉS

3.1

A Feltételeknek megfelelő Áruk és/vagy Szolgáltatások minősége, mennyisége és leírása a
Megrendelésben és/vagy az Eladó által Vevő részére biztosított bármely vonatkozó leírásban kerül
meghatározásra.

3.2

Eladó köteles az Áruk gyártására, csomagolására, kiszerelésére és szállítására, valamint a
Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó minden szabályt vagy egyéb jogi előírást betartani.

3.3

Vevő jogosult az Áruk szállítását megelőzően bármikor ellenőrizni és tesztelni az Árukat, és Eladó
köteles Vevő részére biztosítani az ellenőrzéshez és teszteléshez szükséges minden indokolt eszközt.

3.4

Ha az ilyen ellenőrzés vagy tesztelés eredményeképpen Vevő úgy véli, hogy az Áruk nem, vagy
valószínűsíthetően nem felelnek meg a Megrendelésnek, vagy Vevő által az Eladó részére biztosított
vagy ajánlott valamely specifikációnak és/vagy mintának, Vevő köteles erről Eladót tájékoztatni, és
jogosult visszautasítani az Árukat, vagy Eladó számára lehetővé tenni a megfelelőség biztosításához
szükséges azonnali intézkedéseket, továbbá Vevő jogosult további ellenőrzést és tesztelést előírni és
azon részt venni.

3.5

Az ilyen ellenőrzés, illetve tesztelés ellenére Eladó teljes felelősséget vállal az Árukért és az ilyen
ellenőrzés, illetve tesztelés nem csökkenti, vagy egyéb módon nem érinti Eladó Szerződés szerinti
kötelezettségeit.

3.6

A szállítás napjától kezdődően Vevő rendelkezésére áll az adott körülmények között indokolt tartamú
időszak annak érdekében, hogy megállapíthassa, hogy az Áruk megfelelnek-e a Megrendelésben
foglaltaknak, és hogy ezt követően elfogadhassa vagy elutasíthassa az Árukat.

3.7

Ha valamely Áru nem felel meg a 3. Feltételben foglalt rendelkezéseknek, Vevő jogosult a 12.
Feltételben felsorolt egy vagy több jogorvoslatra.

4.

SZAVATOSSÁG ÉS KÁRTALANÍTÁS

4.1

Eladó szavatolja Vevő felé, hogy az Áruk:

4.2

4.1.1

megfelelő minőségűek (a módosított 1979. évi termékértékesítésről szóló törvény („Sales of
Goods Act”) és a vonatkozó magyar jogszabályok értelmében) és az Eladó által
meghatározott, vagy a Megrendelés leadása időpontjában a Vevő által írásban az Eladóval
közölt célnak megfelelnek;

4.1.2

mentesek minden tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától;

4.1.3

megfelelnek a Vevő által Eladó részére átadott minden vonatkozó specifikációnak és mintának;
és

4.1.4

megfelelnek az Áruk értékesítésére vonatkozó minden törvényi előírásnak és szabálynak.

Eladó szavatolja Vevő felé, hogy a Szolgáltatásokat megfelelő ismeretekkel rendelkező és szakképzett
személyzet végzi megfelelő gondossággal és figyelemmel, minden körülmény között a Vevő által
elvárható színvonalon. Adott esetben a szállító köteles igazolni az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról szóló

3
2023/2006/EK bizottsági rendeletnek, illetve az annak minden vonatkozó módosításának megfelelő
teljesítést.
4.3

Eladó teljes mértékben kártalanítja Vevőt az alábbiak következtében vagy a velük kapcsolatban a
Vevővel szemben megítélt, általa elszenvedett vagy fizetett közvetlen, közvetett vagy következményi
kárral (valamennyi három kifejezés jelenti korlátozás nélkül az elmaradt hasznot, üzletvesztést, a
cégérték csökkenést és hasonló veszteséget), veszteséggel, kártérítéssel, sérelemmel, költséggel és
kiadással (beleértve az ügyvédi és egyéb szolgáltatói díjakat és kiadásokat) szemben:
4.3.1 az Áruk vagy Szolgáltatások vonatkozásában Eladó által biztosított bármely szavatosság
megsértése;
4.3.2

az Áruk használata, gyártása vagy szállítása következtében bármely szellemi tulajdonjog
megsértése, vagy állítólagos megsértése;

4.3.3

az Eladó, vagy munkavállalói, ügynökei vagy alvállalkozói bármely cselekedete, vagy
mulasztása az Áruk szállítása, átadása és telepítése során;

4.3.4

Eladó személyzetének bármely cselekedete vagy mulasztása a Szolgáltatások teljesítésével
kapcsolatban; és

4.1.3

a Vevő munkavállalói vagy ügynökei vagy valamely ügyfele vagy harmadik fél által
elszenvedett felelősség, veszteség, kár, sérelem, költség vagy kiadással kapcsolatban
Vevővel szembeni bármely követelés, ha az ilyen felelősség, veszteség, kár, sérelem, költség
vagy kiadás az Áruk használatának következménye, azzal kapcsolatos, vagy abból ered
valamely Szerződés feltételeinek Eladó általi közvetlen vagy közvetett megsértése, gondatlan
vagy késedelmes teljesítése, a teljesítés elmulasztásának következményeként.

5.

SZÁLLÍTÁS

5.1

Az Árukat a Vevő telephelyére kell szállítani és/vagy a Szolgáltatásokat ott kell teljesíteni, illetve az
Áruk szállítását/Szolgáltatások teljesítését megelőzően a Vevő által írásban jóváhagyott szállítási
helyszínre. Eladó köteles Vevő utasításai szerint lerakodni az Árukat. Eladó köteles az Árukat
megfelelően és biztonságosan csomagolva szállítani, azokat egyértelműen megjelölni és
szállítólevéllel ellátni, amely egyértelműen meghatározza az Árukat és megjelöli a Megrendelésszámot.

5.2

A Megrendelésben kerül a szállítási nap meghatározásra, vagy ha ilyen nap nincs meghatározva, a
szállításra a Megrendelést követő 28 napon belül kerül sor.

5.3

Eladó Vevő felé számláz az Áruk Vevő részére történő szállításakor és/vagy a Szolgáltatások
teljesítésekor, de egymástól elkülönülten.*** Minden számlán szerepelnie kell az adott Megrendelésszámnak.

5.4

Eladó köteles biztosítani, hogy minden szállítás szállítólevéllel legyen ellátva, amely többek között
tartalmazza a megrendelés-számot, a megrendelés időpontját, csomagok számát és tartalmát, és
részletekben történő szállítás esetén, a fennálló szállítandó tételeket. Adott esetben mellékelni kell az
elemzési igazolást, amely megállapítja a szállításhoz kapcsolódó tesztelés eredményeit. A szállítás
nem minősül teljesítettnek, amíg az Árukat nem veszik át a Megrendelésben meghatározott
rendeltetési helyen és a Vevő meghatalmazott munkavállalójának aláírásával nem igazolják azok
azonosítását. Az Áruk azonosítását igazoló bármely aláírás nem jelenti azt, hogy Vevő ellenőrizte az
Árukat, illetve az nem igazolja azt, hogy az Áruk megfelelnek a Megrendelésben meghatározott
előírásoknak.

5.5

A szállítás időpontja döntő jelentőséggel bír.
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5.6

Ha Vevő másképpen nem rendelkezik a Megrendelésben, Vevő a szállításokat kizárólag a rendes
munkaidőben fogadja.

5.7

Ha az Árukat nem szállítják, vagy a Szolgáltatásokat nem teljesítik a határidőig, Vevő minden egyéb
joga fenntartása mellett jogosult:
(a)

a Szerződés részét, vagy egészét felmondani;

(b)

megtagadni az Eladó által megkísérelt minden további Áru szállítását, vagy Szolgáltatás
teljesítését;

(c)

az Eladóval megtéríttetni az Áruk/Szolgáltatások más, az őt helyettesítő szállítótól történő
beszerzésével kapcsolatban a Vevő által vállalt indokolt kiadásokat; és

(d)

kártérítést követelni a Vevő által vállalt minden további költség, veszteség vagy kiadással
szemben, amely bármilyen módon összefüggésbe hozható azzal, hogy Eladó nem szállította
az Árukat/ nem teljesítette a Szolgáltatásokat határidőre.

5.8

Ha Eladó előírja Vevő számára, hogy gondoskodjon valamely csomagolóanyag Eladó részére történő
visszaszállításáról, ezt a tényt egyértelműen fel kell tüntetni a Vevőnek átadott szállítólevélben,
továbbá az ilyen csomagolóanyag kizárólag az Eladó költségére kerül visszaszállításra.

5.9

Ha Vevő írásban jóváhagyja a szállítás vagy teljesítés részletekben történő elfogadását, minden egyes
részlet vonatkozásában a Szerződés egyedi szerződésként értelmezendő. Azonban valamely részlet
szállításának vagy teljesítésének Eladó általi mulasztása esetén Vevő saját belátása szerint jogosult
ezt az egész Szerződés teljesítése megtagadásának tekinteni.

5.10

Ha a Vevőnek szállított Áruk mennyisége meghaladja a megrendelt mennyiséget, Vevő nem köteles
kifizetni a többlet mennyiséget, és Eladó felelős minden többlet mennyiségért és az Eladó költségére
szállítandó vissza.

5.11

Az Árukat biztonságosan kell szállítani, nem veszélyeztetve a Vevő munkavállalóinak egészségét,
illetve nem okozva kárt a Vevő tulajdonában, továbbá nem veszélyeztetve harmadik személy
egészségét, vagy tulajdonát. Eladó mindenkor betartja az összes egészségügyi és biztonsági
jogszabályt és a szállítás rendeltetési helyén Eladó különösen (de nem korlátozva a fentieket) megad
minden lényeges adatot és információt a Vevő munkavállalói számára, amely szükséges az Áruk
biztonságos átvételéhez, kicsomagolásához, tárolásához és használatához, illetve a Szolgáltatások
biztonságos végrehajtásához és teljesítéséhez.

6.

KOCKÁZAT/TULAJDONJOG
Eladó felelős az Árukért azok Vevő részére történő szállításának teljesüléséig (beleértve a lerakodást
és felpolcolást), amikor az Áruk tulajdonjoga átszáll a Vevőre.

7.

ÁR

7.1

Az Áruk és/vagy Szolgáltatások árát a Megrendelés tartalmazza, és ha Vevő írásban másképpen nem
rendelkezik, az nem tartalmazza az általános forgalmi adót, vagy az Árukra és/vagy Szolgáltatásokra
kivetett bármely egyéb forgalmi adót vagy szolgáltatási adót, azonban tartalmaz minden egyéb
költséget, ideértve csomagolási, kiszerelési, szállítási, fuvarozási és biztosítási díjakat, illetéket, adót
vagy egyéb terhet.

7.2

Vevő nem fogad el módosított árakat vagy többlet díjakat.

7.3

Vevő jogosult határidőre történő fizetés, nagy mennyiség, illetve volumen vétele esetén az Eladó által
szokásosan nyújtott kedvezményre, függetlenül attól, hogy azt tartalmazzák-e az eladási feltételei.
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8.

FIZETÉS

8.1

Vevő köteles az Áruk és/vagy Szolgáltatások árát az Áruk szállításának vagy a Szolgáltatások
teljesítésének hónapja végét követő 90 napon belül kifizetni, azonban a fizetési határidő nem bír döntő
jelentőséggel. Ha Felek korábban az Áruk szállításának vagy a Szolgáltatások teljesítésének hónapja
végét követő több mint 60 napos fizetési határidőben állapodtak meg, akkor Felek vállalják az ilyen
meglévő feltételek teljesítését és jelen 8.1 pont nem vonatkozik ezen Feltételekre.

8.2

Minden egyéb jog és jogorvoslat fenntartása mellett Vevő fenntartja a jogot az Eladó Vevővel szemben
egy Szerződés szerint Vevő által Eladó részére fizetendő bármely összeggel szemben történő
bármikor fennálló bármely tartozás beszámítására.

9.

TITOKTARTÁS
Eladó szigorúan bizalmasan kezel minden bizalmas jellegű műszaki vagy kereskedelmi tudást,
specifikációt, találmányt, eljárást és kezdeményezést, amelyet Vevő vagy ügynökei Eladó tudomására
hoztak, és az Eladó által hozzáférhető, Vevő Tevékenységével vagy termékeivel kapcsolatos minden
egyéb bizalmas információt, és Eladó köteles korlátozni az ilyen bizalmas anyagok megosztását azon
munkavállalóival, ügynökeivel és alvállalkozóival, akiknek ismerniük kell ezeket az információkat az
Eladó jelen feltételek szerinti, Vevővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése céljából, továbbá
gondoskodik arról, hogy az ilyen munkavállalókra, ügynökökre és alvállalkozókra az Eladóra
vonatkozó titoktartási kötelezettségekkel azonos kötelezettségek vonatkozzanak.

10.

VEVŐ TULAJDONA
A Vevő által Eladó részére átadott, vagy általa nem átadott, de az Eladó által konkrétan az Áruk
gyártásához használt anyagok, berendezések, eszközök, festékek, sablonok, szerzői jogok,
formatervezési mintaoltalmi jogok, illetve a rajzokhoz, specifikációkhoz és adatokhoz fűződő szellemi
tulajdonjogok bármely egyéb formája mindenkor Vevő kizárólagos tulajdonát képezik, amelyeket Eladó
saját felelősségére megőriz, karban tart azok Vevő részére történő visszaszolgáltatásáig, és ezek nem
idegeníthetők el Vevő írásbeli hozzájárulása nélkül, illetve kizárólag Vevő írásbeli engedélye alapján
használhatók fel.
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SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1

Vevő jogosult a Szerződés részét vagy egészét bármikor megszüntetni az Eladó írásbeli értesítése
mellett, amely esetben minden szerződéses munkát fel kell függeszteni, és Vevő köteles Eladó részére
megfelelő és indokolt mértékű díjazást fizetni a felmondás időpontjában elvégzett munka
ellenértékeként, azonban az ilyen díjazás nem foglalja magában az elmaradt hasznot vagy bármely
következményi veszteséget.

11.2

Vevő jogosult az Eladó írásbeli értesítésével a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondani, ha:
(a)

Az Eladó megsérti az ilyen Szerződés bármely feltételét;

(b)

az Eladó valamely eszközére lefoglalást, végrehajtást vagy egyéb eljárást rendelnek el;

(c)

Eladó ellen csődeljárást rendelnek el, vagy egyezséget köt, illetve megállapodik hitelezőivel,
vagy hatályos törvényi rendelkezés értelmében ideiglenesen tehermentesül mint
fizetésképtelen adós, vagy (mint társasági szerv) hitelezői tárgyalást hív össze (önkéntes vagy
kötelező), vagy felszámolási eljárás alá kerül (önkéntes vagy kötelező), kivéve a kizárólag az
átalakulást vagy összeolvadást szolgáló fizetőképes önkéntes felszámolást, vagy vállalkozása
része vagy egésze fölött felügyeleti biztost, végrehajtót vagy felszámoló biztost neveznek ki,
vagy határozatot hoznak az Eladó felszámolásáról, illetve bíróságon kérelmezik az Eladó
felszámolását, vagy az azzal szembeni végrehajtást, vagy az Eladó fizetésképtelenségével
vagy esetleges fizetésképtelenségével kapcsolatban valamely eljárást indítanak.
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(d)

az Eladó felfüggeszti, vagy kilátásba helyezi tevékenységének felfüggesztését ; vagy

(e)

az Eladó pénzügyi helyzete olyan mértékben romlik, hogy a Vevő megítélése alapján
megkérdőjelezhető az Eladó képessége Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő
teljesítésére.

11.3

A Szerződés bármely módon történő megszűnése esetén a megszűnés nem érinti Vevő a megszűnést
megelőzően felmerült jogait és kötelezettségeit. Jelen, a Szerződés megszűnését követően
kifejezetten vagy közvetett módon érvényes Feltételek a megszűnés ellenére végrehajthatók.

12

JOGORVOSLAT

12.1

A Vevő egyéb jogainak és jogorvoslatainak fenntartása mellett, ha valamely Árut vagy Szolgáltatást
nem szállítanak vagy teljesítenek jelen Feltételek bármely feltételének megfelelően, vagy Eladó nem
tartja be azokat, Vevő jogosult saját belátása szerint az alábbi jogorvoslatokhoz külön vagy együttesen
folyamodni, függetlenül attól, hogy Vevő elfogadta-e az Áruk vagy Szolgáltatások bármely részét:
(a)

visszavonhatja a Megrendelést;

(b)

(részben vagy egészben) megtagadhatja az Áruk átvételét és visszaszolgáltathatja azokat az
Eladónak az Eladó felelősségére és költségére azzal, hogy Eladó köteles az így
visszaszolgáltatott Áruk teljes árát azonnal megtéríteni;

(c)

Vevő saját belátása szerint lehetőséget biztosíthat Eladó részére, hogy Eladó saját költségére
kijavítsa az Árukban előforduló hibákat vagy csere Árut szállítson, valamint hogy végrehajtson
minden olyan munkát, amely szükséges a Szerződés feltételeinek teljesítéséhez;

(d)

megtagadhatja az Eladó által megkísérelt minden további Áru szállítását, vagy Szolgáltatás
teljesítését, azonban kizárva az Eladó felelősségét;

(e)

az Eladó költségére végrehajthat minden olyan munkát, amely szükséges az Áruk és/vagy
Szolgáltatások Szerződésnek való megfeleléséhez;

(f)

kártérítést követelhet a Szerződés Eladó általi egy vagy több alkalommal történő
megszegéséből eredő károkkal szemben; és

(g)

100 angol font összegű általános adminisztrációs díjat számlázhat ki az Eladónak minden olyan
esetben, amikor Vevőnek utasítania kell az Eladót mulasztásának jelen Feltételeknek
megfelelően történő kijavítására.

13.

ENGEDMÉNYEZÉS

13.1

Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Eladó nem jogosult engedményezni a Szerződés részét
vagy egészét.

13.2

Vevő bármely személy, cég vagy társaság részére jogosult engedményezni a Szerződés részét vagy
egészét.

14

CSOPORTHOZ TARTOZÓ TÁRSASÁG ELIDEGENÍTÉSE

14.1

Ha Vevő valamely Csoporthoz Tartozó Társaságot elidegenít (részvény eladás vagy a Csoporthoz
Tartozó Társaság összes tevékenységének és eszközeinek eladása („Értékesített Társaság”) révén),
Eladó vállalja, hogy (Vevő kizárólagos döntése alapján):
(a)

csökkenti az Eladó által Vevő részére biztosított összes Áru számát a jelen Megállapodás
feltételeinek megfelelően a Vevő által az Értékesített Társaságnak juttatott Áruk számával; vagy
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(b)
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a Vevő Csoportjához tartozó más Csoporthoz Tartozó Társaságnak juttatja az Eladó által Vevő
részére, az Értékesített Társaságnak biztosított Áruk mennyiségét.

VESZTEGETÉS TILALMA
Szállító kijelenti Vevő felé, hogy jelen Megállapodás hatálya alatt mindenkor betartja és
munkavállalóival, vállalkozóival és ügynökeivel (akikért felelősséget vállal) betartatja az Egyesült
Királyság 2010. évi, vesztegetés tilalmáról szóló törvényét (Bribery Act) és a vonatkozó magyar
jogszabályokat. Ezennel tudomásul veszi, hogy a Vevő jelen nyilatkozat Szállító általi megsértéséből
eredő minden egyéb jogorvoslata ellenére jelen nyilatkozat bármely megsértése esetén Vevő jogosult
azonnal felmondani jelen Megállapodást a Szállítóval szembeni minden egyéb kötelezettség vagy
felelősség nélkül.

16

VIS MAIOR
Vevő fenntartja a jogot a szállítás vagy fizetés időpontjának elhalasztására, vagy a Szerződés
felmondására, vagy az Áruk mennyiségének csökkentésére, ha tevékenységében akadályoztatva van,
vagy abban késedelmet szenved rajta kívül álló körülmények következtében, ideértve, de nem
kizárólagosan a természeti katasztrófákat, állami intézkedéseket, háborút vagy országos
szükségállapotot, terrorista cselekedeteket, tüntetést, lázadást, polgári zavargást, tűzvészt, robbanást,
árvizet, munkás elbocsátást, sztrájkot vagy egyéb munkaügyi vitát (függetlenül attól, hogy érinti-e
valamely fél állományát), a fuvarozókat érintő korlátozást vagy késedelmet, vagy a megfelelő, illetve
kielégítő anyagok beszerzésének akadályoztatását, illetve késedelmét.

17

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17.1

A Vevő Szerződés szerinti egyes jogai, illetve jogorvoslatai nem érintik Vevő Szerződés szerinti, vagy
nem Szerződés szerinti egyéb jogait és jogorvoslatait.

17.2

Ha illetékességgel rendelkező bíróság, törvényszék vagy közigazgatási szerv a Szerződés valamely
rendelkezését részben vagy egészben törvényellenesnek, érvénytelennek, hatályon kívülinek,
hatályon kívül helyezhetőnek, végrehajthatatlannak vagy indokolatlannak ítéli, ha az ilyen
törvényellenesség, érvénytelenség, hatályon kívüliség, hatályon kívül helyezhetőség,
végrehajthatatlanság vagy indokolatlanság elválasztható, a Szerződés többi rendelkezése és az adott
rendelkezés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad.

17.3

Ha Vevő nem érvényesíti vagy késedelmesen érvényesíti a Szerződés valamely rendelkezését, ez
nem jelenti azt, hogy lemondana az ilyen Szerződésben szabályozott valamely jogáról.

17.4

Amennyiben a Vevő nem érvényesíti jogait akkor, ha az Eladó megszegi vagy nem tartja be a
Szerződés valamely rendelkezését, ez nem jelenti azt, hogy lemondana jogainak érvényesítéséről
bármilyen későbbi szerződésszegés vagy mulasztás előfordulásakor, és ez semmi módon nem érinti a
Szerződés egyéb feltételeit.

17.5

A Szerződés készítésére, meglétére, teljesítésére, érvényességére és annak minden szempontjára
nézve a magyar törvények az irányadók, és Felek alávetik magukat a magyar Bíróságok nem
kizárólagos joghatóságának.

