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Standard Licence Terms
The BIM Content is licensed by Wavin BV, a company incorporated
under Dutch law established in Zwolle and registered at the
Chamber of Commerce under number 05014273 and having its
registered office at Stationsplein 3, 8011 CW Zwolle, The
Netherlands ("Wavin").
These terms (the "Standard Licence Terms") contain the terms
and conditions that govern the provision of the BIM Content to
licensees. By downloading the BIM Content from the Websites,
you (the "Licensee") agree to use the BIM Content only as
permitted under these Standard Licence Terms.

Általános Licencfeltételek
A BIM tartalom a Wavin BV (a holland törvények szerint
bejegyzett, Zwolle városban, a kereskedelmi kamaránál
05014273 számon létrehozott vállalat, székhely: Stationsplein 3,
8011 CW Zwolle, Hollandia) licencébe tartozik (a továbbiakban:
„Wavin”).
Jelen feltételek (a továbbiakban: „Általános Licencfeltételek”)
tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyek a BIM tartalom
engedélyesek részére való biztosítását szabályozzák. A BIM
tartalom Weboldalról való letöltésével Ön (a továbbiakban:
„Engedélyes”) beleegyezik, hogy csak jelen Általános
Licencfeltételekben engedélyezett módon használja fel a BIM
tartalmat.

IT IS AGREED:
1. Interpretation
1.1 In these Standard Licence Terms, the following terms shall
have the following meanings:
"Affiliate" means any business entity from time to time
controlling, controlled by, or under common control with,
either party;
"BIM Content" means as downloaded from the Websites:
a) any BIM files; and
b) the plug-in tool which supports the BIM files;
"Intellectual Property Rights" means patents, utility models,
rights to inventions, copyright and related rights, trade
marks, trade names and domain names, rights in goodwill
and the right to sue for unfair competition, rights in designs,
rights in computer software, database rights, rights to
preserve the confidentiality of information (including knowhow and trade secrets) and any other intellectual property
rights, including all applications for (and rights to apply for
and be granted), renewals or extensions of, and rights to
claim priority from, such rights and all similar or equivalent
rights or forms of protection which subsist or will subsist,
now or in the future, in any part of the world;
"Licensee Data" means contact details submitted by the
Licensee using the Websites and details of any BIM Content
downloaded by the Licensee;
"New Version" means any new version of the BIM Content
which from time to time is made available by Wavin in the
course of its normal business;
"Third Party Licensors" means Wavin's Affiliates or other
third parties who have licensed or assigned Intellectual
Property Rights in the BIM Content to Wavin; and
"Wavin Solution" means a modelled design consisting of
Wavin parts, which is created using the BIM files; and
"Websites" means any websites owned by Wavin which
enable users to download the BIM Content.

FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:
1.
Értelmezés
1.1 Jelen Általános Licencfeltételekben az alábbi kifejezések a
lent megadott jelentéssel bírnak:
„Társvállalat”: bármely jogi személy, amely az érintett
felet irányítja, annak irányítása alatt áll, vagy azzal együtt
közösen áll más irányítása alatt;
„BIM tartalom”: a Weboldalakról letöltött formában:
c) bármilyen BIM fájl; továbbá
d) a BIM fájlokat támogató plug-in eszköz;
„Szellemi tulajdonjogok”: szabadalmak, használati minták,
találmányokhoz való jogok, szerzői jog és a kapcsolódó
jogok, védjegyek, kereskedelmi nevek és domain nevek, jó
hírnévhez és a tisztességtelen verseny elleni
keresetindításhoz való jogok, számítógépes szoftverhez
fűződő jogok, a formatervezési mintaoltalmi jogok, az
adatbázisokhoz fűződő jogok, a bizalmas információkhoz
(ideértve a know-how-t és az üzleti titkot is) fűződő jogok
és minden más szellemi tulajdonhoz fűződő jog, ideértve a
megújításokra
vagy
hosszabbításokra
vonatkozó
kérelmeket (és a kérelemhez való jogot), valamint az
elsőbbségkérési jogokat, valamint azokat a jogokat és
hasonló vagy ezzel egyenértékű jogokat vagy védelmi
formákat, amelyek jelenleg vagy a jövőben léteznek a világ
bármely részén;
„Engedélyes adatai”: a Weboldalakat használó Engedélyes
által megadott elérhetőségek, valamit az Engedélyes által
letöltött BIM tartalom részletei;
„Új verzió”: a BIM tartalom új verziója, amelyet a Wavin
tesz elérhetővé időről időre a rendes üzletmenete során;
„Külső szolgáltatók”: a Wavin Társvállalatai vagy külső
felek, akik engedélyeztek vagy átruháztak szellemi
tulajdonjogokat a Wavin részére a BIM tartalom
vonatkozásában; és
„Wavin Solution”: a Wavin alkatrészeit tartalmazó
modellezett terv, amelyet a BIM fájlok segítségével hoztak
létre; valamint

„Weboldalak”: a Wavin tulajdonában álló bármely
weboldal, amelyről a felhasználók letölthetik a BIM
tartalmat.
2. Licence
2.1 The Licensee acknowledges that all Intellectual Property
Rights in the BIM Content belong and shall belong to Wavin
or the relevant Third Party Licensors (as the case may be).
2.2 Subject to the provisions of these Standard Licence Terms,
Wavin grants to the Licensee a free of charge, revocable,
non-exclusive and non-transferable licence to download,
install and use the BIM Content.
2.3 Except as expressly stated in this Clause 0, the Licensee has
no right (and shall not permit any third party) to:
(a) use the plug-in element of the BIM Content for any
purpose other than to create a Wavin Solution;
(b) copy, adapt, reverse engineer, decompile, disassemble,
modify, adapt or make error corrections to the plug-in
element of the BIM Content in whole or in part;
(c) copy or distribute the BIM files in whole or in part to any
third party, to the extent that they do not form part of a
Wavin Solution; or
(d) exploit any of the BIM Content for any commercial
purpose whatsoever.
2.4 The Licensee shall not (and will ensure its employees shall
not):
(a) sub-license, assign or novate the benefit or burden of this
licence in whole or in part;
(b) allow the BIM Content to become the subject of any
charge, lien or encumbrance; or
(c) remove, alter or destroy any proprietary, trademark or
copyright notices placed upon or contained within the
BIM Content; or
(d) deal in any other manner with any or all of its rights and
obligations under this licence.
2.5 Wavin may at any time:
(a) sub-license, assign, novate, charge or deal in any other
manner with any or all of its rights and obligations under
this licence. If Wavin assigns any or all of its rights under
this licence, it may disclose to a proposed assignee any
information in its possession that relates to this licence
or its subject matter; and
(b) amend these Standard Licence Terms. Every time you
wish to use the BIM Content, please check these terms to
ensure you understand the terms that apply at that time.
3. Rights and Obligations of the Parties
3.1 The Licensee will be responsible at all times for:
(a) the proper installation of the BIM Content on the
Licensee's computers and any computers of its
employees;
(b) the proper distribution of updates and BIM Content
related communications within its company;
(c) as and when notified to do so by Wavin, installing any
updates to the BIM Content;

2. Licenc
2.1 Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy a BIM tartalomban
található összes szellemi tulajdonjog a Wavin-t vagy a
vonatkozó külső szolgáltatót illeti meg (az adott esettől
függően).
2.2 Jelen Általános Licencfeltételek rendelkezései szerint a
Wavin ingyenes, visszavonható, nem kizárólagos és nem
átruházható licencet biztosít az Engedélyes számára a BIM
tartalom letöltésére, telepítésére és felhasználására.
2.3 Ha kifejezetten jelen 2. pontban nem jelzik0, az
Engedélyesnek nincs joga (és nem engedélyezheti
harmadik feleknek sem), hogy:
(a) a BIM tartalom plug-in elemét a Wavin Solution
létrehozásán kívül más célra használja;
(b) a BIM tartalom egészének vagy részének plug-in elemét
lemásolja, visszamodellezze, visszafejtse, módosítsa,
átdolgozza vagy hibajavításokat végezzen rajtuk;
(c) a BIM fájlok egészét vagy részét lemásolja vagy
harmadik fél részére átadja, amennyiben nem képezik
a Wavin Solution részét; vagy
(d) a BIM tartalmat bármilyen kereskedelmi célból
felhasználja.
2.4 Az Engedélyes vállalja (és gondoskodik arról, hogy a
munkavállalói is vállalják), hogy:
(a) jelen licenc vonatkozásában további felhasználási jogot
nem ad, azt nem engedi át, vagy nem újítja meg előnyét
vagy terhét;
(b) nem engedi, hogy a BIM tartalom bármilyen
költségnek, zálogjognak vagy tehernek legyen a tárgya;
illetve
(c) nem módosítja, változtatja vagy semmisíti meg a BIM
tartalomra engedett vagy abban szereplő tulajdonosi,
védjegy vagy szerzői jogi nyilatkozatot; illetve
(d) semmilyen más módon nem gyakorolja a jelen licenc
szerinti jogait és kötelezettségeit.
2.5 A Wavin bármikor:
(a) további felhasználási jogot adhat, átruházhatja,
megújíthatja, vagy bármilyen más módon kezelheti
jelen licenc szerinti jogait és kötelezettségeit. Ha a
Wavin átruházza jelen licenc szerinti összes jogát,
átadhatja a javasolt engedményesnek a birtokában lévő
információkat, amelyek jelen licenchez vagy annak
tárgyához kapcsolódnak; és
(b) módosíthatja jelen általános licenc feltételeket.
Bármikor, amikor használni kívánja a BIM tartalmat,
kérjük, ellenőrizze a feltételeket, hogy az aktuálisan
alkalmazott fogalmakkal tisztában legyen!
3. A Felek jogai és kötelezettségei
3.1 Az Engedélyes mindenkor felelős:

3.2

3.3

3.4

3.5

(d) the provision of any additional information necessary for
Wavin to confirm the identity of Licensee; and
(e) promptly notifying Wavin of any failures or malfunctions
in the BIM Content and supplying information and
assistance to Wavin or any parties engaged by Wavin to
explain and replicate the problem.
The Licensee warrants that in using the BIM Content, it shall
observe and strictly follow the instructions of Wavin and fully
comply with the applicable standards and regulations as
imposed by local authorities. The Licensee acknowledges
that routing logic (connection possibilities) as included in a
design developed using the BIM Content may conflict with
local regulations. In such case the Licensee shall adapt the
design of the Solution to comply with local regulations.
The Licensee shall notify Wavin of any third party’s
unauthorized use of the BIM Content and threatened
infringement of the Intellectual Property Rights pertaining
thereto as soon as the Licensee becomes aware of such
(potential) unauthorized use or infringement. The Licensee
shall supply, without delay and free of charge, all information
which it or Wavin considers to be necessary and desirable in
order to take action against such attack or infringement.
Licensee shall fully cooperate with and assist Wavin and its
Affiliates to enforce or defend the BIM Content and any
Intellectual Property Rights pertaining thereto.
Wavin is entitled without prior notice or consent of Licensee
to issue New Versions of the BIM Content. Wavin shall use
reasonable endeavours to inform the Licensee by e-mail of
an anticipated New Version. Licensee shall ensure that such
New Versions are properly distributed and installed by all
users of the BIM Content. Licensee shall at all times
exclusively use the latest version of the BIM Content,
including to avoid the risk of a design based on outdated BIM
Content containing products which are no longer available
from Wavin anymore.
Wavin is entitled to store and use Licensee Data for the
purposes of these Standard Licence Terms and in accordance
with the terms of its Privacy and Cookie Statement, as if the
Licensee and/or its employees were visitors to the Websites.

4. No Warranty
4.1 All conditions, warranties or other terms which might have
effect between the parties or be implied or incorporated into
this licence or any collateral contract, whether by statute,
common law or otherwise, are hereby excluded, including
the implied conditions, warranties or other terms as to
satisfactory quality, fitness for purpose or the use of
reasonable skill and care.

3.2

3.3

3.4

3.5

(a) a BIM tartalomnak az Engedélyes számítógépein és a
munkavállalók
számítógépén
való
megfelelő
telepítéséért;
(b) a frissítések és a BIM tartalommal kapcsolatos
közlemények cégen belül történő megfelelő
elküldéséért;
(c) amennyiben és amikor a Wavin erre szólítja fel, a BIM
tartalom frissítéseinek telepítéséért;
(d) azért, hogy átadja a Wavin részére az Engedélyes
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
további információkat; valamint
(e) azért, hogy azonnal értesítse a Wavin-t, ha a BIM
tartalom hibás vagy nem működik jól, illetve a
Wavin-nak vagy a Wavin által alkalmazott bármely
félnek információt vagy segítséget nyújtson a probléma
kifejtésével és megválaszolásával kapcsolatban.
Az Engedélyes szavatolja, hogy a BIM tartalom
használatakor elolvassa és szigorúan betartja a Wavin
előírásait, valamint teljes körűen betartja a helyi hatóságok
által meghatározott szabványokat és szabályzatokat. Az
Engedélyes tudomásul veszi, hogy a BIM tartalom
segítségével létrehozott designban szereplő elágazási
(routing) logika (csatlakozási lehetőségek) ütközhet a helyi
előírásokkal. Ilyen esetben az Engedélyesnek a Solution
tervét úgy kell módosítania, hogy az megfeleljen a helyi
előírásoknak.
Az Engedélyes köteles jelenteni a Wavin felé, amint
tudomására jut, hogy egy harmadik fél jogosulatlanul
használja a BIM tartalmat és megpróbálja megsérteni az
azokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat. Az
Engedélyes haladéktalanul és ingyen köteles minden
információt megadni, amelyet ő vagy a Wavin
szükségesnek és megkívántnak tart ahhoz, hogy egy ilyen
támadással vagy szabálytalansággal szemben fel lehessen
lépni. Az Engedélyes teljes körűen együttműködik és
segítséget nyújt a Wavin, valamint Társvállalatai számára a
BIM tartalom és az ahhoz kapcsolódó bármely szellemi
tulajdonjog érvényesítésében vagy megvédésében.
A Wavin jogosult előzetes értesítés vagy az Engedélyes
beleegyezése nélkül kiadni a BIM tartalom új verzióit. A
Wavin minden elvárható erőfeszítést megtesz, hogy az
Engedélyest e-mailben értesítse a várható új verzióról. Az
Engedélyes gondoskodik arról, hogy ezen új verziók a BIM
tartalom összes felhasználójánál megfelelően szétosztásra
és telepítésre kerüljenek. Az Engedélyes köteles
mindenkor kizárólag a BIM tartalom legfrissebb verzióját
használni, annak a kockázatnak elkerülése érdekében,
hogy az elavult BIM tartalmakat tartalmazó tervekbe olyan
termékek kerüljenek, amelyek a Wavin kínálatában már
nem elérhetők.
A Wavin jogosult az Engedélyes adatait jelen Általános
Licencfeltételek alkalmazásában és az Adatvédelmi és
Cookie Nyilatkozatának megfelelően tárolni és olyan
módon felhasználni mintha az Engedélyes és/vagy
munkavállalói a Weboldalak látogatói lennének.

The Licensee accepts responsibility for the selection of the BIM
Content to achieve its intended results and acknowledges that the
BIM Content has not been developed to meet the individual
requirements of the Licensee.
5. Limitation of Liability
5.1 The Licensee acknowledges that other than as set out in
Clause 3.2, Wavin does not control, observe, review or
otherwise support the Licensees’ use of the BIM Content.
5.2 To the fullest extent permitted by law, Wavin shall not be
liable to the Licensee for any losses, expenses, costs or
damages of whatsoever nature, whether direct or indirect,
arising out of or resulting from the use of the BIM Content.
5.3 At its sole cost and expense, the Licensee agrees to defend,
indemnify and hold Wavin harmless from and against all loss,
costs, expenses (including legal fees), damages and liabilities,
irrespective of its cause, resulting directly or indirectly from
the conduct of the Licensee, its Affiliates or its employees in
relation to the BIM Content.
5.4 All references to "Wavin" in this Clause 5 shall, for the
purposes of this clause, be treated as including all
employees, subcontractors and suppliers of Wavin and its
Affiliates, all of whom shall have the benefit of the exclusions
and limitations of liability set out in this Clause, in
accordance with Clause 0.

6. Duration and termination
6.1 Wavin may terminate these Standard Licence Terms at any
time without any explanation or consequence and with
immediate effect upon written notice to the Licensee.
6.2 Any provision of these Standard Licence Terms that expressly
or by implication is intended to come into or continue in
force on or after termination or expiry of these Standard
Licence Terms shall remain in full force and effect.
6.3 Termination of these Standard Licence Terms shall not affect
any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties
that have accrued up to the date of termination or expiry,
including the right to claim damages in respect of any breach
of these Standard Licence Terms which existed at or before
the date of termination.
6.4 On termination:
(a) all rights granted to the Licensee under this licence shall
cease;
(b) the Licensee shall cease all activities authorised by this
licence;
(c) the Licensee shall immediately destroy or return to
Wavin (at Wavin's option) all copies of the BIM Content
then in its possession, custody or control and, in the case
of destruction, certify to Wavin that it has done so.

4. Nincs garancia
4.1 Valamennyi feltételt, biztosítékot, amelynek hatása lehet a
felekre, vagy amelyre jelen licencben vagy más járulékos
szerződésben utalnak, vagy abban szerepel, a törvény vagy
az általános jogszabály ezennel kizár, ideértve a
hallgatólagos feltételeket, biztosítékokat vagy a kielégítő
minőségre, a célnak való megfelelőségre vagy az ésszerű
szakértelemre és gondosságra vonatkozó egyéb
feltételeket.
4.2 Az Engedélyes felelősséget vállal a BIM csomag
megválasztásáért a tervezett eredményeinek elérése
érdekében, és tudomásul veszi, hogy a BIM tartalmat nem
úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen az Engedélyes egyedi
követelményeinek.
5. Felelősség korlátozása
5.1 Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy a 3.2 pontban
előírtakon túl a Wavin nem ellenőrzi, vizsgálja, felügyeli
vagy támogatja az Engedélyesek BIM tartalom
felhasználását.
5.2 A jog által lehetséges legszélesebb értelemben a Wavin
nem felelős az Engedélyes felé semmilyen jellegű – akár
közvetlen, akár közvetett – veszteség, kiadás, költség vagy
kár
vonatkozásában,
amely
a BIM
tartalom
felhasználásából ered vagy következik.
5.3 Az Engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül
annak kiváltó okától megvédi, kártalanítja és mentesíti a
Wavin-t minden veszteség, költség, kiadás (a jogi
költségeket is ideértve), kár és kötelezettség tekintetében,
amelyet a Wavin-nal szemben támasztanak, és amelyek
közvetve vagy közvetlenül az
Engedélyes, a
Társvállalatainak vagy a munkavállalóinak BIM tartalomhoz
kapcsolódó magatartásához köthetők.
5.4 A „Wavin-ra” a jelen 5 pontban tett minden hivatkozás –
jelen pont alkalmazásában – úgy kezelendő, hogy minden
munkavállalóra, alvállalkozóra és a Wavin beszállítóira és
Társvállalataira vonatkozik, akik mind mentesülnek a jelen
pontban meghatározott felelősség alól a 0 pontnak
megfelelően.

6. Tartam és felmondás
6.1 A Wavin bármikor felmondhatja jelen Általános
Licencfeltételeket indoklás vagy következmény nélkül,
azonnali hatállyal az Engedélyesnek küldött írásos
értesítéssel.
6.2 Jelen Általános Licencfeltételek azon rendelkezéseit,
melyek jelen Általános Licencfeltételek felmondása vagy
lejárata után is kifejezetten vagy hallgatólagosan hatályba
lépnek vagy hatályban maradnak, úgy kell értelmezni, hogy
teljes körűen hatályban és érvényben maradnak.
6.3 Jelen Általános Licencfeltételek felmondása nincs hatással
a felek azon jogaira, jogorvoslataira, kötelezettségeire vagy
feladataira, amelyek a felmondás vagy lejárat időpontjáig
felmerültek, ideértve a kártérítési igények benyújtásához

7. Confidentiality and publicity
7.1 The Licensee shall, during the term of this licence and
thereafter, keep confidential all, and shall not use for its own
purposes (other than implementation of this licence) nor
without the prior written consent of Wavin disclose to any
third party (except its professional advisors or as may be
required by any law or any legal or regulatory authority) any,
information of a confidential nature (including trade secrets
and information of commercial value relating to the BIM
Content) which may become known to the Licensee from
Wavin and which relates to Wavin or any of its Affiliates,
unless that information is public knowledge or already
known to such party at the time of disclosure, or
subsequently becomes public knowledge other than by
breach of this licence, or subsequently comes lawfully into
the possession the Licensee from a third party. The Licensee
shall use its reasonable endeavours to prevent the
unauthorised disclosure of any such information.
8. Rights of Third Parties
8.1 Wavin and the Third Party Licensors may enforce these
Standard Licence Terms subject to and in accordance with
this Clause 0.
8.2 It is agreed that these Standard Licence Terms are intended
to confer a benefit on Wavin and the Third Party Licensors
by making the exclusions and limitations of liability available
to them, provided that the rights of such Third Party
Licensors under this licence shall only be enforceable by
Wavin on their behalf. Wavin will owe no duty to them to
enforce such rights and it may conduct or compromise any
relevant proceedings as it sees fit.
8.3 Except as provided in Clause 8.1 and Clause 8.2, a person
who is not a party to these Standard Licence Terms shall not
have any rights to enforce any term of these Standard
Licence Terms, but this does not affect any right or remedy
of a third party which exists, or is available.
9. General
9.1 Severability: Should any provision of these Standard Licence
Terms be or become invalid, the validity of the other
provisions of this licence shall not be affected. The parties
undertake to agree a valid provision which comes as close as
possible to the meaning/intent of the ineffective provision.
9.2 Notices: To contact Wavin, please email info@wavin.com.
9.3 Waiver: The failure to exercise or delay in exercising a right
or remedy of a party under these Standard Licence Terms
shall not constitute a waiver of that right or remedy, and no
waiver by a party of any breach of these Standard Licence
Terms shall constitute a waiver of any subsequent breach of
the same or any other provision.

való jogot, ha a felmondáskor vagy előtte már létező jelen
Általános Licencfeltételeket megsértik.
6.4 Felmondáskor:
(a) a jelen licenc szerint az Engedélyesnek adott összes jog
megszűnik;
(b) az Engedélyes felhagy a jelen licenc szerint
engedélyezett összes tevékenységével;
(c) az Engedélyes azonnal megsemmisíti vagy visszaadja a
Wavin részére (a Wavin választása szerint) az általa
birtokolt, őrzött vagy ellenőrzött BIM tartalom összes
példányát; megsemmisítés esetén igazolja a Wavin felé
a megsemmisítés megtörténtét.

7. Titoktartás és nyilvánosság
7.1 Az Engedélyes – jelen licenc időtartama alatt és utána –
bizalmasan kezel és saját céljaira nem használ fel (jelen
licenc végrehajtásán túl) bizalmas információkat, illetve a
Wavin előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik félnek
nem adja át (a saját szakmai tanácsadóit vagy bármely
jogszabály vagy jogi, illetve szabályozói hatóság által előírt
személyeket)
ezeket az információkat (ideértve a
kereskedelmi titkokat és a kereskedelmi értékkel bíró
információkat, amelyek a BIM tartalomhoz kapcsolódnak),
amelyek az Engedélyes tudomására kerülhetnek a Wavin
részéről és amelyek a Wavin-hoz vagy valamelyik
Társvállalatához kapcsolódnak, kivéve, ha az adott
információ nyilvános vagy már ismert az adott személy
előtt a nyilvánosságra hozatal időpontjában, vagy később
válik nyilvánossá és nem jelen licenc megsértése miatt,
vagy később jogszerűen, egy harmadik fél révén jut az
Engedélyes birtokába. Az Engedélyes minden tőle
elvárhatót megtesz, hogy megakadályozza ezen
információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
8. Harmadik felek jogai
8.1 A Wavin és külső szolgáltatók jelen Általános
Licencfeltételeket a 0 pontnak megfelelően érvényesítik.
8.2 Felek megállapodnak, hogy jelen Általános Licencfeltételek
célja, hogy előnyt biztosítsanak a Wavin és a külső
szolgáltatók
számára
a
részükre
elérhető
felelősségkorlátozás vagy -mentesség által, feltéve, hogy e
harmadik szolgáltatók jelen licenc szerinti jogai csak a
Wavin által érvényesíthetők részükre. A Wavin nem
tartozik semmiféle kötelezettséggel az ilyen jogok
érvényesítéséért és saját meglátása szerint folytathat le,
illetve hátráltathat eljárásokat.
8.3 A 8.1 és a 8.2 pontban meghatározottakon kívül az a
személy,
aki
nem
aláírója
jelen
Általános
Licencfeltételeknek, nem érvényesítheti jelen Általános
Licencfeltételek egyetlen rendelkezését sem, de ez nem
érinti a külső felek meglévő vagy elérhető jogait vagy
jogorvoslatait.
9.

Általános rendelkezések

9.4 Entire Agreement: These Standard Licence Terms constitute
the entire agreement and understanding between the
parties relating to its subject matter and supersedes any
other agreement or understanding (written or oral) between
the parties relating to the same.
9.5 Governing Law and Jurisdiction: If the Licensee's registered
head office is in one of the following countries: Belgium,
Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Netherlands,
Norway, Sweden or England and Wales, then these Standard
Licence Terms shall be exclusively governed by the laws of
the country in which the Licensee's registered head office is
located and any disputes shall be brought exclusively before
the competent court in that country.
9.6 If the Licensee's registered head office is not in one of the
countries listed in Clause 9.5, then Dutch law shall apply
exclusively and any dispute arising from or in connection
with these Standard Licence Terms shall be finally settled in
accordance with the rules of the Netherlands Arbitration
Institute by one arbitrator designated in accordance to said
rules. The place of arbitration shall be Rotterdam,
Netherlands. The arbitration shall be held in the English
language.
9.7 For all purposes, this English language version of these
Standard Licence Terms shall be the original, governing
instrument and understanding of the parties. In the event of
any conflict between this English language version of these
Standard Licence Terms and any subsequent translation into
any other language, this English language version shall
govern and control.

9.1 Érvényességi záradék: Amennyiben jelen Általános
Licencfeltételek bármely rendelkezése érvénytelennek
bizonyul vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a jelen
licenc többi rendelkezésének érvényességét. A felek
vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést egy olyan
érvényes rendelkezéssel váltják fel, amely az érvénytelen
rendelkezés
jelentéséhez/szándékához
a
lehető
legközelebb áll.
9.2 Értesítések: Ha szeretné felvenni a kapcsolatot a Wavinnal, írjon az info@wavin.com e-mail címre.
9.3 Joglemondás: A jelen Általános Licencfeltételek szerint a
feleknek biztosított jogok vagy jogorvoslatok sikertelen
vagy késedelmes gyakorlása nem minősül az e jogokról
vagy jogorvoslatokról való lemondásnak, és a felek jelen
Általános Licencfeltételek megsértéséről való lemondása
nem minősül ugyanezen vagy más rendelkezés későbbi
megsértésének való lemondásáról.
9.4 Teljes megállapodás: Jelen Általános Licencfeltételek a
felek között a tárgyra vonatkozó teljes megállapodást és
megegyezést tartalmazzák, és hatályon kívül helyezik a
felek között a tárgyra vonatkozó egyéb (írásbeli vagy
szóbeli) megállapodást vagy megegyezést.
9.5 Irányadó jog és bíróságok illetékessége: Ha az Engedélyes
bejegyzett székhelye az alábbi országok valamelyikében
van: Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország,
Magyarország, Hollandia, Norvégia, Svédország vagy Anglia
és Wales, úgy jelen Általános Licencfeltételekre kizárólag
annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben
az Engedélyes bejegyzett székhelye megtalálható, és
bármely jogvitát kizárólag az adott ország illetékes bírósága
elé kell vinni.
9.6 Ha az Engedélyes bejegyzett székhelye nem a 9.5 pontban
felsorolt országokban van, úgy kizárólag a holland
jogszabályok alkalmazandók, és a jelen Általános
Licencfeltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos
bármely jogvitát végül a holland választottbíróság szabályai
szerint rendezi az említett szabályok szerint kijelölt
választottbíró. A választottbíróság helyszíne Rotterdam,
Hollandia. A választottbírói eljárás nyelve az angol.
9.7 Minden esetben az Általános Licencfeltételek jelen angol
nyelvű változata az eredeti, irányadó okirat és egyezmény
a felek között. Ha az általános licencszerződés jelen angol
nyelvű változata és más nyelvre való későbbi fordítása
között eltérés van, úgy a jelen angol nyelvű változat az
irányadó.

