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Általános Szállítási Feltételek 
 

A (lentebb meghatározott) Termékeknek és/vagy Szolgáltatásoknak a Wavin csoport (lent meghatározott) 
Megrendelésben meghatározott tagja („Eladó”) által az Eladótól Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat megvásárló 
személy, cég vagy vállalat („Vevő”) (a továbbiakban: „Fél”, együttesen: „Felek”) részére történő biztosítására vagy 
nyújtására a jelen általános értékesítési feltételek (a „Feltételek”) vonatkoznak, és azok az Eladó és a Vevő közötti teljes 
és kizárólagos megállapodást képezik. A Felek között létrejött bármely korábbi megállapodás helyébe a (lent 
meghatározott) Megállapodás lép, és a Vevőáltal javasolt minden további vagy eltérő feltételt (beleértve a Vevő által 
javasolt bármely általános vásárlási feltételt) kifejezetten elutasításra kerül, függetlenül attól, hogy a Vevő ezekre a 
feltételekre hivatkozik-e az árajánlatkérésben, az Eladónak címzett egyéb kommunikációban vagy más módon, és ezek 
nem kötelező erejűek az Eladóra nézve, kivéve abban az esetben, ha azt az Eladó meghatalmazott képviselője 
kifejezetten, írásban kifejezetten elfogadja ezeket a feltételeket.  
1. Fogalommeghatározások 
1.1 A jelen Feltételekben az alábbi szavak és kifejezések jelentése a következő: 
 
Megállapodás: a Megrendelést a jelen Feltételekkel együttesen. 
 
Alkalmazandó Jog: az illetékes kormányzati hatóság bármely törvénye, jogszabálya, rendelete, szabálya, végzése, 
rendelkezése, licence, engedélye, hozzájárulása, jóváhagyása, beleegeyezése, megállapodása, ítélete, értelmezése, 
egyezménye illetve törvényi vagy közigazgatási intézkedése, amely a Termékek és/vagy Szolgáltatások biztosítására vagy 
nyújtására vonatkozik. 
 
Vevő: a bevezetésben megadott jelentéssel bír. 
 
Előre gyártott termékek: a Vevő által megadott specifikációnak megfelelően előre gyártott vagy összeszerelt termékek. 
 
Termékek: olyan áruk, anyagok és egyéb fizikai tárgyak, amelyeket az Eladó a Megállapodás értelmében átad a Vevőnek. 
 
Megrendelés: a Vevő 2. ponttal összhangban benyújtott Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelése. 
 
Eladó: a bevezetésben megadott jelentéssel bír.  
 
Szolgáltatások: azok a szolgáltatások (beleértve a digitális szolgáltatásokat is), amelyeket az Eladó a Megállapodás alapján a 
Vevő részére biztosít. 
 
Feltételek: a bevezetőben megadott jelentéssel bír. 
 
1.2 A jelen Megállapodásban 
(a) a személyre való hivatkozás magában foglalja a természetes személyt, a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet (függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel rendelkezik-e). 
(b) a felekre való hivatkozás magában foglalja azok jogutódait és felhatalmazott képviselőt. 
(c) A jogszabályra vagy törvényi rendelkezésekre való hivatkozás a módosított vagy újra hatályba léptetett jogszabályra vagy 
törvényi rendelkezésre való hivatkozás is egyben. A jogszabályra vagy a törvényi rendelkezésre történő hivatkozás magában 
foglalja az adott jogszabály vagy törvényi rendelkezés alapján hozott valamennyi alárendelt jogszabályt. 
(d) A beleértve, különösen, például vagy hasonló jelentéssel bíró kifejezéseket követő szavakat szemléltető jellegűnek kell 
tekinteni, és azok nem korlátozhatják az e kifejezéseket megelőző szavak, leírások, meghatározások, kifejezések vagy 
kifejezések jelentését. 
(e) Az írásra vagy írott anyagra való hivatkozás magában foglalja a faxot és az e-mailt is. 
(f) A bevezetés és a melléklet a jelen Feltételek részét képezi. 
 
1.3 Az 1. függelékben meghatározott országspecifikus rendelkezések ezennel a jelen Feltételekbe szerves részét képezik. Abban 
az esetben, ha a Megrendelésben szereplő valamely kifejezés, az országspecifikus rendelkezések és a jelen Feltételek ütköznek 
egymással, az elsőként említett dokumentumban szereplő kifejezés az irányadó. 
 
2. Megrendelések 
 



 

 

2.1 A jelen Feltételek minden Megrendelésre vonatkoznak. Bármely további vagy eltérő, a Vevő által javasolt feltétel (beleértve a 
Vevő által javasolt általános vásárlási feltételeket) kifejezetten elutasításra kerül, függetlenül attól, hogy a Vevő hivatkozik-e 
ezekre a feltételekre az árajánlatkérésben, az Eladónak címzett egyéb közleményben vagy más módon, és nem kötelező erejű 
az Eladóra, kivéve, ha azt az Eladó meghatalmazott képviselője kifejezetten, írásban, a jelen pontra való kifejezett hivatkozással 
elfogadja. 
 
2.2 A Vevő Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó Megrendeléseket nyújthat be az Eladónak. Minden Megrendelés külön 
ajánlatnak tekintendő a Vevő részéről a Termékek vagy Szolgáltatások jelen Megállapodás feltételei szerinti megvásárlására, 
amit az Eladó saját belátása szerint jogosult elfogadni vagy visszautasítani – abban az esetben is, ha az Eladótól származó 
árajánlatot követi a Vevő Megrendelése. A Megrendelés elfogadása és a Megállapodás létrejötte csak a következők közül a 
legkorábban bekövetkező esemény időpontjában történik meg: (a) az Eladó írásban visszaigazolja a Vevő által kibocsátott 
Megrendelést, vagy (b) az Eladó megkezdi az ilyen Megrendelés teljesítését. A fentiek sérelme nélkül az Eladó megkövetelheti a 
Vevőtől Megrendelésenként a Termékek egy minimális mennyiségének vagy rendelési értékének megrendelését. 
 
2.3 A Megrendeléseket az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet módosítani, törölni vagy átütemezni. Minden 
Megrendelést írásban kell megadni, és annak azonosítania kell a megvásárolt Termékeket vagy Szolgáltatásokat, illetve a 
megvásárolt Termékek vagy Szolgálatások egységnyi mennyiségeit, cikkszámait, a rájuk vonatkozó árakat és a kért teljesítési 
dátumokat. Az Eladó saját belátása szerint egyes Termékeket és Szolgáltatásokat nem törölhetőnek és nem visszaadhatónak 
(„NTNV”) jelölhet meg, és az ilyen Termékek értékesítésére az Eladó által a Megrendeléshez vagy adott esetben az NTNV-
levélhez (ha van) küldött visszaigazolásban foglalt különleges feltételek vonatkoznak, amelyek elsőbbséget élveznek és felváltják 
a jelen Megállapodásban vagy máshol foglalt bármilyen következetlen feltételt. Amennyiben a Vevő nem utasítja el azonnal az 
ilyen különleges feltételeket, azokat elfogadottnak kell tekinteni. Az Előre gyártott termékek semmiképpen sem törölhetők és nem 
küldhetők vissza. 
 
3. Árak 
 
3.1 A Termékek és/vagy Szolgáltatások ára megegyezik a Megállapodásban meghatározott árakkal, vagy ha a Megállapodásban 
nem szerepel ár, akkor az Eladó által közzétett, a Megrendelés napján érvényes árlistában meghatározott árral. A Vevő köteles 
továbbá megfizetni a Megállapodásban meghatározott összegeket (beleértve a jelen Feltételek 5.1. és 11. pontjában említett 
összegeket). Amennyiben a Megállapodás megkötését követően a nyersanyagárak, a munkaerőköltségek vagy a gyártási 
költségek, az árfolyam-ingadozások, az adók, a bérek, a behajtások, vagy bármilyen jellegű díjak megváltoznak, úgy , az Eladó 
jogosult a Megállapodás szerinti árat egyoldalúan módosítani függetlenül attól, hogy a kormányzat ezt előírja-e vagy sem. 
Amennyiben ezt a jogot gyakorolja, és az Eladó a Megállapodás megkötésétől számított három hónapon belül meg kívánja emelni 
a Megállapodás szerinti árat, úgy a Vevőnek két (2) hete van a Megállapodás felmondására. A Vevő ebből kifolyólag nem jogosult 
kártérítést követelni az Eladótól. Az árajánlatok automatikusan lejárnak a kibocsátástól számított harminc (30) napon belül, vagy 
az árajánlaton feltüntetettek szerint, ha az ettől eltér. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a Megrendelésben szereplő 
minimális mennyiség vagy rendelési érték alatti Megrendelések után kezelési díjat számíthat fel. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy 
sürgősségi díjat állapítson meg a közzétett vagy a Megállapodás szerinti átfutási idők előtt kiszállítandó Megrendelésekre. 
 
3.2 A Megállapodásban szereplő ár feltételezi és attól függ, hogy az Eladó által a jelen Megállapodás alapján a Vevő részére 
szállított Termékekre és/vagy Szolgáltatásokra nem vonatkoznak az Eladót terhelő közvetlen vagy közvetett kötelezettségek 
és/vagy bármilyen kompenzációs mechanizmus vagy ipari részvétel, vagy bármilyen más olyan esemény, amely közvetve vagy 
közvetlenül a Termékek és/vagy Szolgáltatások költségeinek növekedését eredményezné („További Árkötelezettségek”). 
Abban az esetben, ha További Árkötelezettségek lépnek fel, a Megállapodásban szereplő árak és feltételek felülvizsgálat tárgyát 
képezik, és az Eladó fenntartja a jogot, hogy újratárgyalja a Megállapodásban szereplő árakat és feltételeket a Vevővel. Az Eladó 
nem köteles semmilyen Terméket és/vagy Szolgáltatást biztosítani a Vevő részére a Megállapodás alapján, ha a Felek nem 
tudnak további megállapodásra jutni a módosított árakról és feltételekről a További Árkötelezettségek miatt. 
 
4. Fizetési feltételek 
 
4.1 Fizetési határidő. Az Eladó számlázhat a Vevőnek a Termékekért és Szolgáltatásokért a szállítás vagy biztosítás befejezése 
előtt, a szállítás vagy biztosítás időpontjában vagy ezt követően bármikor. A fizetés legkésőbb a számla keltétől számított 30 
(harminc) naptári napon belül esedékes, kivéve, ha a számlán más határidő szerepel, vagy az ettől eltérő határidőt más módon, 
írásban közlik a Vevővel. A részszállítmányok külön számlázhatók. Az Eladó a számlákat elektronikus úton nyújthatja be, és nem 
köteles a számla nyomtatott példányát átadni. 
 
4.2 A számla pénzneme, helyesbítés és a fizetés A kifizetéseknek a számlán vagy a Megállapodásban meghatározott 
pénznemben kell történniük, és teljes egészében, elektronikus átutalással, az Eladó által írásban megnevezett bankszámlára kell 
érkezniük. A hitelkártyával történő fizetés nem megengedett, kivéve, ha az Eladó erre írásban engedélyt adott. Amennyiben az 
Eladó fizetési portált hoz létre, úgy a Vevő az Eladó utasítására az ilyen portálon keresztül fizet az Eladónak. A számlákkal 
kapcsolatos jogvitáknak jóhiszeműnek kell lenniük és részletes bizonyító információkkal kell alátámasztani őket, és a számla 
keltétől számított 15 (tizenöt) naptári napot követően az ilyen jellegű követeléseket lemondottnak kell tekinteni. Az Eladó fenntartja 
a jogot a pontatlan számlák kijavítására. A helyesbített számlát az eredeti számla fizetési határidejének vagy a helyesbített 
számlában szereplő fizetési határidőnek megfelelően kell kifizetni, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont. A Vevő köteles 
a számla nem vitatott összegét az eredeti számla fizetési határidején belül vagy a helyesbített számlán szereplő fizetési határidőn 
belül megfizetni, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont. Túlfizetés esetén a túlfizetett összeget az Eladó által a jövőben 
kibocsátott számlákból le kell vonni vagy az Eladó által meghatározott más módon vissza kell téríteni. A Megállapodás alapján 
esedékes minden összeget teljes egészében meg kell fizetni beszámítás, viszontkereset, levonás vagy visszatartás nélkül (kivéve 
az adó levonását vagy visszatartását, ahogy azt az Alkalmazandó Jog előírja). 
 
4.3 Késedelmes fizetés Ha a Vevő nem teljesíti időben az Eladóval vagy az Eladó bármely leányvállalatával szembeni fizetési 
kötelezettségeit bármely nem vitatott összeg tekintetében, függetlenül attól, hogy a Megállapodás vagy bármely más, az Eladóval 
vagy az Eladó bármely leányvállalatával kötött szerződés alapján történt-e, az Eladó saját belátása szerint és mindaddig, amíg 
az összes fennálló összeg és késedelmi díj, ha van ilyen, kifizetésre nem kerül: (1) mentesül a jótállásokkal kapcsolatos 
kötelezettségei alól, beleértve korlátozás nélkül az átfutási időt, a pótalkatrészek biztosításának támogatását és az beszerzési 
időt bármilyen szerződés (beleértve a Megállapodást) alapján; (2) megtagadja bármilyen hitel feldolgozását, amelyre a Vevő 
bármely szerződés (beleértve a Megállapodást) alapján jogosult lehet; (3) beszámítja az Eladó vagy az Eladó bármely kapcsolt 



 

 

vállalkozása által a Vevővel szemben fennálló bármely hitelt vagy összeget a Vevő vagy az Eladó bármely kapcsolt vállalkozása 
felé fennálló bármely vitathatatlan tartozással szemben, beleértve, de nem kizárólagosan a Felek közötti vagy az Eladó kapcsolt 
vállalkozásaival fennálló bármely szerződés (beleértve a Megállapodást) alapján fennálló összegeket; (4) visszatartja a teljesítést 
és a Vevő részére történő olyan jövőbeni szállításokat, amelyre az Eladó vagy az Eladó bármely kapcsolt vállalkozása bármely 
szerződés (beleértve a Megállapodást) alapján köteles; (5) kijelenti, hogy a Vevő megszegte a Megállapodást és felmondja a 
Megállapodást vagy bármely más, az Eladó vagy az Eladó bármely kapcsolt vállalkozása által kötött szerződést, (6) újra a saját 
tulajdonába helyezi a termékeket, amelyek ellenértékének megfizetése nem történt meg; (7) a jövőbeni szállításokat bármely 
szerződés (beleértve a Megállapodást is) alapján, megrendelés időpontjában vagy készpénzzel történő fizetés alapján szállít; (8) 
késedelmi díjat számít fel a kintlévőségekre havi 2%-os vagy az Alkalmazandó Jog által megengedett maximális mértékben, ha 
az alacsonyabb, minden egyes hónapra vagy annak egy részére; (9) tárolási vagy készletfelvételi díjat számol fel a Termékekre; 
(10) behajtja a beszedés összes költségét, beleértve, korlátozás nélkül, az ésszerű ügyvédi díjakat; (11) ha a Vevő nem teljesíti 
a fizetési ütemezés alapján a kifizetést, felgyorsítja az összes fennmaradó kifizetést és megállapítja az esedékes teljes összeget 
és annak fizetési határidejét; (12) végrehajtja, hogy bármilyen forgalmi bónusz vagy kedvezményes rendszer csak abban az 
esetben esedékes és fizetendő, ha a Vevő teljesítette az Eladóval szembeni összes kötelezettségét; (13) előírja a Vevő 
számáraminden olyan bírósági és bíróságon kívüli költség megfizetését, amely a kintlévőség teljes összegének 15%-a, de 
legalább, 250 EUR; vagy az Alkalmazandó Jog által megengedett maximális összeg, ha az alacsonyabb; és (14) egyesíti a fenti 
jogok és jogorvoslatok bármelyikét, ahogy azt az Alkalmazandó Jog megengedi. A fenti jogorvoslatok kiegészítik a törvény vagy 
méltányosság alapján rendelkezésre álló minden egyéb jogorvoslatot.  
 
5. Kézbesítés 
 
5.1 Kézbesítési feltételek. A Felek a Megrendelésben megállapodnak a szállítási feltételekről, beleértve a szállítás módját is. Ha 
a Megrendelésben másként nem állapodnak meg, a szállítási feltételek Exworks (Incoterms 2020) az Eladó kijelölt 
létesítményébe. Amennyiben a Felek írásban másként nem állapodnak meg, a Vevő felelős a Termékek szállítási helyen történő 
biztosításának, szállításának, fuvarozásának, berakodásának és kirakodásának költségéért és megszervezéséért, a vámokért, 
adókért és az összes kiviteli vámkezelési engedélyért. A Vevőgyfél felelős minden szállításért, vámért, adóért és egyéb díjért, 
ami lehetővé teszi a behozatali vámkezelést. A Vevőviseli az összes szállítási költséget (beleértve a biztosítást, adókat és 
vámokat), és viseli a fuvarozó által benyújtott igények költségeit. Amikor a Vevő megszervezi az export szállítást, a Vevő 
bizonyítékot szolgáltat az Eladónak az illetékes adó- és vámhatóságok által elfogadott exportálásról. Az egyszer használatos 
csomagolás költségeit az ár tartalmazza. Az újrafelhasználható csomagolás költsége nem szerepel az árban és külön kerül 
felszámításra. 
 
5.2 Szállítás. Hacsak az Eladó írásban nem egyezik bele egy másik szállítási dátumba, az Eladó ütemezi a szállítást a közzétett 
beszerzési idejének megfelelően. A szállítási és kézbesítési határidők hozzávetőlegesek, és az anyag - beleértve a 
nyersanyagot is - aktuális rendelkezésre állásán, a meglévő gyártási ütemterven és az összes szükséges információ 
azonnali kézhezvételén alapulnak. A szállítási határidő nem lehet kulcsfontosságú. Az Eladó nem vállal felelősséget 
semmilyen kárért, veszteségért, hibáért vagy költségért, amely a szállítás késedelméből ered, beleértve a Vis maior eseteket és 
azt, ha a Vevő nem adja át az Eladónak a megfelelő szállítási utasításokat vagy bármely más, a Termékek vagy Szolgáltatások 
szállítására vagy biztosítására vonatkozó utasítást.  A megrendelések a Megrendelésben meghatározott mennyiség 
kiszállításakor tekintendők teljesítettnek. Eltérő megállapodás hiányában minden Terméket legkésőbb egy évvel azt követően 
szállítanak le, hogy az Eladó elfogadta a Megrendelést. Az Eladó saját belátása szerint részben teljesítheti a Megrendelést, és 
feloszthatja a Termékeket a vevői között. Az Eladó a megrendelt Termékek mennyiségének szállítását az Eladó által időről időre 
használt standard csomagolási mennyiségek keretein belül végzi. Ha a Felek írásban megállapodtak abban, hogy az Eladó a 
Termékeket egy munkaterületre szállítja le, akkor a Vevő biztosítja, hogy a Termékeket egy, a telephelyhez legközelebb eső jó 
kemény talajon lehessen szállítani, és az Eladó megtagadhatja a Termékeknek a gépjárművezető megítélése szerint 
alkalmatlannak ítélt telephelyeken történő kirakodását (feltéve, hogy az ilyen elutasítás továbbra is a Termékeknek a 
Megállapodás szerinti szállítását jelenti). 
 
5.3 Szállítás befejezése. Amennyiben a Felek írásban másként nem állapodnak meg, a Vevő köteles a Termékeket az Eladó 
kijelölt telephelyén vagy az Eladó által a szállítást megelőzően ajánlott más helyen átvenni attól számított három munkanapon 
belül, hogy az Eladó értesítette a Vevőt, hogy a Termékek készen állnak. A szállítás akkor fejeződik be, ha a Termékeket a 
megállapodás szerinti Incoterm szerint leszállítják, vagy ha a Vevő megfelelően aláírt átvételi elismervényt adott át az Eladónak, 
attól függően, hogy melyik következik be korábban. Az Eladó nem köteles ajánlatot tenni olyan mennyiségű Termékre, amelyre a 
Vevő nem adott időben szállítási utasítást. Ha a Vevő nem teljesíti az Eladóval szemben fennálló valamely kötelezettségét, 
beleértve az átvételi elismervény átadását, vagy jó okkal feltételezhető az Eladó részéről, hogy a Vevő nem fogja teljesíteni ezeket 
a kötelezettségeket, az Eladó jogosult a leszállított Termékeket a tulajdonjog fenntartása mellett visszavenni, vagy intézkedni 
ennek megtételéről, még akkor is, ha azokat más tételektől el kell választani, vagy ki kell számítani az adott tranzakcióra 
esetlegesen alkalmazandó további adót. A visszavétel költségei a Vevőt terhelik, az Eladó által érvényesíthető egyéb jogok 
sérelme nélkül. Továbbá, ha a Vevő nem veszi át a Termékeket, vagy nem intézkedik azok átvételéről, vagy ha a szállítás 
késedelmet szenved a Vevő részéről, vagy az Eladó nem tudja szállítani azokat a nem megfelelő hozzáférés vagy utasítások 
miatt, vagy azért, mert a Vevő nem szerzi be a szükséges utasításokat, hozzájárulásokat vagy licenceket, a szállítást 
megtörténtnek kell tekinteni, és az Eladó az alábbiak közül bármelyiket vagy többet megtehet (az Eladó bármely más jogának 
vagy jogorvoslatának sérelme nélkül): (a) további díjakat számíthat fel a meghiúsult szállításért; (b) új szállítási határidőket oszthat 
ki; (c) a Termékeket a 9. pontnak megfelelően tárolhatja; (d) kiszámlázhatja a Vevőnek a Termékek ellenértékét; (e) felmondhatja 
a Megállapodást az Eladó felelőssége nélkül; és (f) behajthatja a Vevőtől az Eladó által elszenvedett összes költséget és 
veszteséget. 
 
5.4. Jogcím és veszteségkockázat. A Termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg az Eladó meg nem kapja 
a Termékek és bármely más olyan termék teljes (készpénzben vagy lehívható pénzeszközben történő) vételárát, amelyet az 
Eladó szállított a Vevőnek, és amely tekintetében a kifizetés esedékessé vált. Amíg a Termékek tulajdonjoga át nem száll a 
Vevőre, a Vevő köteles (i) a Termékeket a Vevő birtokában lévő minden más árutól elkülönítve tárolni, hogy azok az Eladó 
tulajdonaként könnyen azonosíthatók maradjanak; (ii) a Termékeket kielégítő állapotban tartani és minden kockázattal szemben 
biztosítani a teljes árra a szállítás napjától. 
 
A Vevő jogosult a Termékeket a szokásos üzletmenet keretében (de nem másként) továbbértékesíteni vagy használni, mielőtt az 
Eladó megkapja a Termékekért járó fizetést. Ha azonban a Vevő ezen időpont előtt értékesíti tovább a Termékeket, akkor ezt 



 

 

megbízóként teszi, nem pedig az Eladó ügynökeként; és a Termékek tulajdonjoga közvetlenül a Vevő általi viszonteladás 
időpontja előtt száll át az Eladótól a Vevőre. 
 
A kárveszély az 5.1 pont szerinti szállításkor száll át a Vevőre, kivéve exportszállítmányok esetén, amikor a kárveszély a 
tulajdonjog átadásakor száll át a Vevőre.  
 
6. Visszaküldés, visszatérítések és cserék 
 
6.1 Visszaküldések. Kizárólag az eredetileg az Eladótól vagy egy hivatalos szállítótól (közvetítőtől) szállított Termékek esetén 
lehetséges a Termékek az Eladó részére történő visszaküldése. A visszaküldést a szállítás dátumától számított 30 napon belül 
kell kérni, kivéve, ha az Eladó a hosszabb időtartamba írásban beleegyezik. Amennyiben a Vevő a Termékeknek az Eladó részére 
történő visszaküldését kéri, a Vevő igazolja, hogy a Termékeket az Eladótól vásárolta, és a Terméket nem helyettesítette más 
szállító, forgalmazó vagy a Termék más forrása által. Minden visszaküldésnek az eredeti csomagolásban, fel nem használt és a 
szállítás időpontjában fennálló állapotnál nem rosszabb állapotban kell történnie,, kivéve, ha az Eladó értékesítési képviselője 
jóváhagyta a hibaelemzést/jótállást a Anyagvisszaküldési engedély (RMA) vagy az azzal egyenértékű alkalmazandó eljárás útján. 
Az Előre gyártott termékeket nem lehet visszaküldeni vagy kicserélni. A Vevő minden újrafelhasználható csomagolást az Eladó 
által adott utasításoknak megfelelően, a Vevő költségére időről időre köteles visszajuttatni az Eladónak. 
 
6.2 Cserék. Minden cserére szánt árucikket az eredeti csomagolásban kell elhelyezni, fel nem használt és a szállítás időpontjában 
fennálló állapotnál nem rosszabb állapotban. A cseréket a szállítás dátumától számított 30 napon belül kell kérni, kivéve, ha az 
Eladó a hosszabb időtartamba írásban beleegyezik. A hibás termék(ek) ugyanarra a termékre cserélhetők. Az Eladótól vásárolt, 
felhasznált vagy megváltoztatott tételek, valamint az NT/NV-ként eladott tételek cserére nem kerülnek elfogadásra, beleértve az 
Előre gyártott termékeket is. 
 
6.3 Visszaszállítási fuvardíj/készletfeltöltési díj. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy lemondási és készletfeltöltési díjat számítson 
fel, amelynek minimális mértéke 15%, amelyet le kell vonni a Vevői visszatérítésből. Az Eladó nem téríti meg az eredeti szállítási 
és kezelési (költségeket). A Vevő felelős minden visszaszállítási fuvardíjért. Az Eladó nem fogad el készpénzt a szállításkor. 
 
7. Termékek, szolgáltatások és jótállás 
 
7.1 Termékek és szolgáltatások. Az Eladó Termékeit az Eladó termékkatalógusa ismerteti (időről időre módosítva). Az Eladó 
jogosult bármely Termék vagy Szolgáltatás gyártásának vagy kínálatának megszüntetésére vagy a Termékek vagy 
Szolgáltatások specifikációjának módosítására bármikor és saját belátása szerint, feltéve, hogy az Eladó továbbra is biztosítja a 
Termékeket vagy Szolgáltatásokat a Megrendelésben foglaltak szerint. 
 
7.2 Jótállás. Az Eladó Termékeire a szállítás napjától számított 12 (tizenkét) hónapig jótállás vonatkozik anyag- és gyártási hibák 
tekintetében. 
 
7.3 Hibák. Ha a Vevő (a 8.1. pontban meghatározott) Látható Hibát azonosít egy Termékben és erről a Látható Hibáról legkésőbb 
a szállítástól számított hetvenkét (72) órán belül és a 7.2. pontban meghatározott vonatkozó jótállási időszak alatt tájékoztatja az 
Eladót, és az ilyen Terméket az Eladó saját belátása szerint hibásnak találja, akkor az Eladó kizárólagos jogorvoslatként saját 
belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a Terméket vagy a hibás alkatrészt. Az Eladó semmilyen esetben sem felelős a hibás 
Termékek felkutatásáért és megtalálásáért (pl. a hibás Termék megtalálására szolgáló falak felnyitása) és/vagy a hibás Termékek 
kiásásáért és eltávolításáért, vagy a Termékek telepítésének tárgyát képező tételek helyreállításáért. 
 
7.4 Harmadik fél által gyártott termékek. Azok a Termékek, amelyeket harmadik fél gyárthat és az Eladó értékesíthet a 
Megállapodás alapján, nem tartoznak a jelen Megállapodásban meghatározott jótállás hatálya alá. Amennyiben a harmadik fél 
bármilyen jótállási feltételt ad az Eladónak, az Eladó köteles ugyanezeket a jótállási feltételeket továbbadni a Vevőnek, ha vannak 
ilyenek.  
 
7.5 Kizárás. A 7.9 pontra értelmében a 7.2 pontban említett jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket az Eladó 
megállapítása szerint a következőkből erednek:  

i. Elvesztés vagy sérülés a szállítás során;  
ii. Külső okok, például baleset, visszaélés, helytelen használat, elektromos árammal kapcsolatos problémák vagy az 

állatok által okozott károk;  
iii. Észszerűtlen vagy nem megfelelő tárolás, karbantartás, kezelés vagy telepítés, beleértve az Eladó által vagy nevében 

ajánlottól eltérő telepítést;  
iv. Bármely változtatás vagy javítás (vagy változtatás vagy javítás megkísérlése), amelyet a feljogosított féltől eltérő Fél 

hajt végre;  
v. A Vevő olyan cselekményei vagy mulasztásai, amelyek a Termékek vagy Szolgáltatások felhasználási területét 

(„Rendszer”) olyan környezetnek teszik ki, amely nem felel meg az adott előírásoknak, beleértve korlátozás nélkül a 
mérgező, maró vagy kausztikus hatású folyadékok és/vagy gázok Vevő általi használatát, a szélsőséges időjárási 
körülményeknek és a víznek való kitettséget;  

vi. A Rendszerrel együtt használt bármely harmadik fél hardverének vagy szoftverének bármilyen hibája vagy problémája;  
vii. Minden olyan használat, amely nem felel meg az Eladó által rendelkezésre bocsátott dokumentációnak; 
viii. Az Eladó által a Vevő által átadott rajzok, tervek vagy specifikációk alapján előidézett hiba; 
ix. Elfogadható elhasználódás és kopás; és 
x. A Termékek a leírásuktól az olyan változtatások eredményeként létrejött eltérése, amelyek biztosítják, hogy 

megfeleljenek az Alkalmazandó Jognak. 
 
7.6 Jogi nyilatkozat. Az Eladó kizár minden egyéb, kifejezett vagy vélelmezett jótállást, beleértve az értékesíthetőségre és az 
adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást és/vagy a jogsértésmentességre vonatkozó jótállást. Az Eladó nem vállal 
felelősséget semmilyen féllel szemben semmilyen objektív felelősség, szerződésen kívüli károkozás, vagy bármilyen más módon 
okozott vagy állítólagosan okozott kárért az Eladó Termékeinek bármilyen tervezése vagy hibája miatt. A javítás, csere, részleges 
vagy teljes visszatérítés az egyetlen és kizárólagos jogorvoslati forma, amely a Vevő rendelkezésére áll hibás Termékek és az 
azokból eredő következmények esetén. 



 

 

 
7.7 Az Eladó által nyújtott Szolgáltatások nem kötelezhetők egy adott eredmény elérésére, és az Eladó felelőssége a 
Szolgáltatásokért, valamint a tervekkel, tanácsokkal, adott méretekkel, műszaki adatokkal, mintákkal, ellenőrzésekkel, rajzokkal, 
számításokkal, számítási tanácsokkal és/vagy egyéb, az Eladó által a Szolgáltatással összefüggésben biztosított 
dokumentációval kapcsolatos bármilyen pontatlanság vagy mulasztás teljes mértékben kizárt, ha az adott Szolgáltatás 
tekintetében nem került sor megfelelő Megrendelésre az Ügyféllel, vagy ha az érintett Szolgáltatásokat ingyenesen nyújtották. 
 
7.8 A Vevő a továbbiakban nem hivatkozhat a Szolgáltatások hibájára, ha a Szolgáltatás Eladó általi teljesítését követő hét (7) 
napon belül nem tiltakozott írásban az Eladó felé, vagy ha a Vevő észszerűen nem tudta volna felfedezni a Szolgáltatás hibáját 
ezen időszakon belül, akkor a Vevő írásban tiltakozhat az Eladó felé ebben a tekintetben a Szolgáltatás hibájának felfedezését 
követő hét napon belül. 
 
7.9 A Megállapodás bármely ellenkező értelmű rendelkezése ellenére a Vevőnek a Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatos 
minden joga és igénye bármilyen okból megszűnik, ha (a) a Vevő késve értesíti az Eladót a jelen 7. pont értelmében; (b) az Eladó 
nem kapott lehetőséget a panasz jogosságának kivizsgálására vagy azok azonnali kivizsgálására a helyszínen; és/vagy (c) a 
Szolgáltatások tekintetében tizenkét (12) hónap telt el azt követően, hogy az Eladó a Szolgáltatást nyújtotta. 
 
7.10 A Vevő köteles kártalanítani az Eladót minden olyan kötelezettséggel, költséggel, kiadással, kárral és veszteséggel szemben 
(beleértve minden közvetlen, közvetett vagy következményes veszteséget, elmaradt hasznot, a jó hírnév elvesztését és minden 
kamatot, büntetést, valamint jogi és egyéb szakmai költséget és kiadást), amelyet az Eladó az Eladóval vagy annak egy tagjával 
szemben harmadik fél szellemi tulajdonjogának tényleges vagy állítólagos megsértése miatt szenvedett el vagy merült fel a Vevő 
által az Eladónak átadott anyagok vagy specifikációk használatából eredően vagy azzal összefüggésben, különösen az Előre 
Gyártott Termékek előgyártásával vagy összeszerelésével kapcsolatban. 
 
8. Panaszok és ellenőrzés 
 
8.1 A szállításkor a Vevő köteles megvizsgálni a Termékeket, vagy intézkedni azok mennyiségének, számának és hibáinak 
tekintetében, amelyek a szokásos gondos ellenőrzés során megállapíthatók (a továbbiakban: „Látható Hibák”). Ebben az 
összefüggésben a Vevő viseli a véletlenszerű (és nem teljes) ellenőrzés elvégzésének kockázatát. 
 
8.2 A mennyiséggel, számokkal vagy Látható Hibákkal kapcsolatos panaszokat a szállítást követően azonnal, de minden esetben 
legkésőbb 72 órán belül írásban kell bejelenteni az Eladónak. A Vevő köteles a Látható Hibáktól eltérő hibákat az észleléstől 
számított hét napon belül írásban bejelenteni az Eladónak. A jelentésnek körültekintően le kell írnia a panasz jellegét és indokait. 
 
8.3 Ha az Eladó a Termékeket a CE jelölésre vagy annak megfelelőjére vonatkozó minőségi nyilatkozat vagy előírások 
benyújtásával szállítja az Alkalmazandó Jog és rendelkezések alapján, akkor ezeket a Termékeket jónak és megbízhatónak kell 
tekinteni, kivéve, ha a Vevő (műszaki) bizonyítékot szolgáltat az ellenkezőjére. 
 
8.4 Adott esetben az Eladó törekszik arra, hogy a leszállított Termékek megfeleljenek a REACH rendelet (időről időre módosított) 
követelményeinek, amelyeket a www.echa.europe.eu oldalon tettek közzé, valamint a REACH rendeletből eredő minden 
kötelezettségnek. Az Eladó azonban nem vállal felelősséget a Vevő felé azért, ha az Eladó vagy bármely más fél nem teljesíti a 
jelen REACH rendeletből eredő követelményeket és kötelezettségeket. 
 
8.5 A Vevőnek a pénzösszeg kifizetésével és/vagy az érintett Termékek kijavításával vagy újraszállításával és/vagy a hiány 
bármilyen okból történő pótlásával kapcsolatos minden joga és igénye, valamint a Vevő a Megállapodás felmondására vonatkozó 
joga megszűnik a) a jelen Megállapodás 8.2 pontja szerinti késedelmes jelentés esetén, b) ha az Eladó nem kapott lehetőséget 
arra, hogy azonnal ellenőrizze a panasz jogosságát a telephelyen, vagy intézkedjen ennek elvégzéséről, és/vagy c) ha 12 
(tizenkét) hónap telt el a szállítás időpontja óta. 
 
9. Tárolás 
 
Ha a Vevő nem veszi át a kiszállított Termékeket , akkor az 5.2 pont sérelme nélkül, és kivéve, ha az ilyen mulasztást vagy 
késedelmet Vis maior esemény okozza (a 14. pontban meghatározottak szerint), az Eladó tárolhatja a Termékeket a szállításig, 
és felszámíthatja a Vevőnek az összes kapcsolódó költséget és kiadást (beleértve a biztosítást is). 
 
10. Tervezési és mérnöki szolgáltatások 
 
10.1 Az Eladó a Szolgáltatásokat a jó és megbízható kivitelezés követelményeinek megfelelően nyújtja. A Szolgáltatások a Vevő 
által szolgáltatott információkon alapulnak, amelyek pontosságát és teljességét a Vevő garantálja. Az ilyen információk 
pontatlanságából és/vagy hiányosságából eredő minden következmény teljes mértékben a Vevő költségét és kockázatát képzi. 
 
10.2 A Szolgáltatások mindig projektspecifikusak, és az Eladó által vagy nevében gyártott és/vagy szállított Termékek 
megvásárlásán és alkalmazásán alapulnak. A Vevő nem használhatja az Eladó által nyújtott Szolgáltatásokat harmadik fél 
anyagainak felhasználásával, az ilyen eljárás következményei minden esetben teljes mértékben a Vevő költségeit és kockázatait 
képzik. 
 
10.3 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos (a 18. pontban meghatározott) szellemi tulajdonjogok, beleértve a kapcsolódó módszereket, 
technikákat, dokumentumokat és egyéb információkat vagy ismereteket, jelenleg és a jövőben is az Eladót illetik. Az ehhez 
szükséges mértékben a Vevőnem átruházható, nem kizárólagos és ingyenes licencet kap ezen jogok megegyezés szerinti 
felhasználására a Megállapodás időtartama alatt. 
 
11. Adók 
 
11.1 Az ár nem tartalmazza az adókat. Az Eladó által kiállított számlákon meghatározottak kivételével az Eladó árképzése 
semmilyen adót (beleértve, de nem kizárólagosan az értékesítésre vonatkozó adókat, felhasználást terhelő adókat, jövedéki adót, 
hozzáadottérték-adót és más hasonló adókat), díjat és vámot (beleértve, de nem kizárólagosan, a Termék(ek) re kivetett díjakat 
vagy azok anyagjegyzékét bármely Alkalmazandó Törvény alapján (együttesen: „Adók”) nem tartalmaz.  



 

 

 
11.2 A Vevő fizeti az Adókat. A Vevő megfizeti a Megállapodásból vagy az Eladó Megállapodás szerinti teljesítéséből eredő 
összes Adót, függetlenül attól, hogy azokat most vagy később szabják ki, vetik ki, szedik be, vonják le vagy állapítják meg. Ha az 
Eladó köteles bármilyen adót kiszabni, kivetni, beszedni, levonni vagy megállapítani a Megállapodás szerinti bármely ügyletre, 
akkor a vételáron felül az Eladó kiszámlázza a Vevőnek az ilyen Adókat, kivéve, ha a megrendelés leadásakor a Vevő olyan 
mentességi igazolást vagy egyéb dokumentációt ad át az Eladónak, amely elegendő az Adók alóli mentesség igazolásához.   
 
11.3 Visszatartás. Ha bármilyen Adót le kell vonni az Eladónak a Megállapodás értelmében kifizetett vagy kifizetendő összegből, 
(a) az ilyen levont összeg nem kerül levonásra az Eladónak az eredeti árral kifizetett összegből, (b) a Vevő az Adókat az Eladó 
nevében fizeti meg az illetékes adóhatóságnak az Alkalmazandó Jognak megfelelően, és (c) a Vevő a kifizetéstől számított 60 
(hatvan) napon belül továbbítja az Eladónak a visszatartott összeg és a kedvezményezett megállapításához szükséges befizetett 
Adók igazolását. 
 
11.4 Az Eladó nem felelős. Az Eladó semmilyen esetben sem felelős a Vevő által fizetett vagy fizetendő Adókért. Ez a pont a 
Megállapodás lejárta vagy bármely felmondása után is érvényben marad. 
 
12. Exportellenőrzés 
 
A Vevő vállalja, hogy betart minden vonatkozó exporttörvényt és -előírást, beleértve az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 
törvényeit is, annak biztosítása érdekében, hogy az Eladó által a Megállapodás alapján biztosított Termékeket, alkatrészeket és 
technológiát ne használják, ne értékesítsék, ne hozzák nyilvánosságra, ne adják ki, ne adják át vagy ne exportálják újra az ilyen 
törvények és előírások megsértésével. A Vevő sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálhatja, exportálhatja újra vagy adhatja 
át az Eladó által a Megállapodás értelmében átadott tárgyakat vagy technológiákat: (a) az Alkalmazandó Jog szerint „a terrorizmus 
támogató országként” megjelölt országokba, függetlenül azok leírásától; (b) az illetékes hatóság által az Alkalmazandó Jog 
alapján fenntartott zárolt, embargózott vagy tiltott listán szereplő személyek vagy szervezetek; vagy (c) nukleáris, vegyi vagy 
biológiai fegyverekkel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő végfelhasználók részére. Ha az Egyesült Államokon és/vagy az 
EU-n vagy más olyan joghatóságokon kívülre exportálják a Termékeket vagy Szolgáltatásokat, ahol a jogszabályok „kettős 
felhasználásra” vonatkozó nyilatkozatokat írnak elő, „kettős felhasználásúnak” tekintik vagy valószínűleg „kettős 
felhasználásúnak” fogják tekinteni, a Vevő köteles az Eladó kérésére haladéktalanul „Végfelhasználói Nyilatkozatot” adni a 
vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően (vagy köteles a Termékek/Szolgáltatás végfelhasználóját egy ilyen nyilatkozat 
kiadására kötelezni). Az Eladó nem tartozik felelősséggel a Vevő felé semmilyen késedelemért, és nem szegi meg a 
kötelezettségeit abban az esetben, ha a Vevő elmulasztja vagy késedelmesen adja át az ilyen nyilatkozatot. 
 
13. Megszűnés 
 
13.1 Megszüntetési Értesítés. Bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli 
értesítéssel, ha:         

i. a másik Fél súlyosan megszegi a Megállapodás bármely feltételét, és (ha az ilyen szerződésszegés orvosolható) nem 
orvosolja a szerződésszegést az erre felszólító írásbeli értesítéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül; 

ii. a másik Fél az esedékességkor nem teljesíti a Megállapodás alapján teljesítendő bármely kifizetést, és a 
szerződésszegést a nemfizetésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül nem 
orvosolja; vagy  

iii. a másik Fél működésének felfüggesztése, fizetésképtelensége vagy a másik Fél által a csődre, csődegyezségre, 
átszervezésre, csődgondnokságra vagy a hitelezők javára történő engedményezésre vagy más hasonló eljárásra 
vonatkozó állami, szövetségi vagy egyéb Alkalmazandó Jog alapján benyújtott vagy ellenük irányuló bármely petíció 
vagy eljárás. 

 
13.2. Vezetőséget érintő változás. A Vevő felsővezetőségének közvetlen vagy közvetett megváltozása, vagy a vezetőség 
irányításának vagy irányításra való jogának, illetve az irányelveinek megváltozása esetén (szavazati jogot biztosító részvények 
tulajdonjogán keresztül, szerződéssel vagy más módon) az Eladó a Megállapodást azonnali hatállyal, írásbeli értesítéssel 
felmondhatja. 
 
13.3 Hatályosság. A felmondás nem érinti a Feleknek a felmondás előtt keletkezett jogait és jogorvoslati lehetőségeit. A jelen 
13. pontban biztosított felmondási jogok nem korlátozzák a felek egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit, amelyeket az 
Alkalmazandó Jog vagy a méltányosság megenged. A Megállapodás megszűnésekor a Vevő az Eladó választása szerint vagy 
visszajuttatja az Eladónak vagy megsemmisíti a birtokában lévő, az Eladó tulajdonát képző összes bizalmas információt, és 15 
(tizenöt) naptári napon belül a Vevő egy tisztviselője által igazolást nyújt be az Eladó valamennyi bizalmas információjának 
megsemmisítéséről. A Vevő a Megállapodás megszűnését követően nem jogosult az Eladó bizalmas információinak 
felhasználására. 
 
13.4 Felmondást követő hatályosság. A Megállapodás bármely olyan rendelkezése, amely kifejezetten vagy hallgatólagosan a 
Megállapodás megszűnésekor vagy lejárta után lép hatályba vagy marad hatályban, teljes mértékben hatályban és hatályban 
marad, beleértve minden esetben az 1., 7.10., 13.3., 13.4., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 27., 28. és 29. pontokat. 
 
14.  Vis maior/megbocsátható késedelem és nehézség nélkül 
 
14.1 Vis maior és egyéb felelősség kizárások. Egyik Fél sem felelős a másik Féllel szemben a jelen Megállapodásból eredő 
kötelezettségei megszegéséért vagy nemteljesítéséért, amennyiben az ilyen kötelezettségek teljesítését közvetlenül vagy 
közvetve az érintett Fél észszerű ellenőrzésén kívül eső okok késleltetik vagy akadályozzák, beleértve, de nem kizárólagosan: a) 
a természeti vagy ember okozta katasztrófákat, Isten cselekedeteit, kormányzati hatóságok cselekedeteit vagy mulasztásait, 
tüzet, szélsőséges időjárási körülményeket, földrengést, sztrájkokat vagy egyéb munkabeszüntetési zavarokat, árvizet, 
emberrablás súlyos kockázatát, (bejelentett vagy be nem jelentett) háborút , fegyveres konfliktust, terrorcselekményeket vagy -
fenyegetéseket, világjárványokat, járványokat, karanténokat, regionális, nemzeti vagy nemzetközi csapásokat, polgári 
zavargásokat, lázadást, súlyos szállítási késedelmet vagy a szükséges anyagok vagy nyersanyagok, alkatrészek vagy 
szolgáltatások beszerzésének lehetetlenségét (a továbbiakban:Vis maior); b) az Eladó esetében a Vevő tevékenységét vagy 
mulasztásait, beleértve a hozzáférés, információk, eszközök, anyagok és nyersanyagok és a szükséges tevékenységek Eladó 
csoportja általi teljesítéséhez szükséges engedélyek biztosítása, korlátozás nélkül beleértve a Megállapodásban meghatározott 



 

 

munka jellegét tekintve ismeretlen fizikai körülményeket az ismeretlen természetű munkaterületen és a szokásosan használttól 
és elismerttől eltérő anyagokat, szintén  Vis maior eseménynek minősül az Eladó javára. Az érintett Fél haladéktalanul értesíti a 
másik Felet az e pont szerinti késedelem esetén. A szállítási vagy teljesítési határidőket meg kell hosszabbítani az ilyen 
késedelem miatt kieső időnek megfelelő időtartammal, valamint a késedelem hatásának leküzdéséhez észszerűen szükséges 
további időtartammal. Ha az Eladó a Vevő tevékenységei vagy mulasztásai, vagy a Vevő más vállalkozóinak előfeltételei miatt 
késik, az Eladó szintén jogosult a méltányos árkiigazításra. A Vevő fizetési kötelezettsége semmilyen körülmények között nem 
tekinthető a jelen pont alapján mentesíthetőnek. A Vevő kijelenti és tudomásul veszi továbbá, hogy tapasztalata és/vagy 
képességei olyanok, hogy Vis maior esetén is a lehető legnagyobb mértékben és az Alkalmazandó Jog által megengedett 
mértékben teljesíti kötelezettségeit. 
 
14.2 Megszüntetési jog. Ha a jelen 14. pontban meghatározott körülményekből eredő késedelem több mint 90 (kilencven) napig 
tart, és a Felek nem állapodtak meg a munka folytatásának felülvizsgált alapjában, amely magában foglalhatja a méltányos 
árkiigazítást, akkor bármelyik Fél (kivéve, ha az ilyen késedelmet a Vevő okozza, amely esetben kizárólag az Eladó) 30 (harminc) 
napos felmondási idővel felmondhatja a Megállapodást. Ilyen jellegű késedelem esetén a Vevő köteles megfizetni az Eladónak a 
felmondás hatálybalépése előtt elvégzett minden munka és vállalkozás ellenértékét. 
 
15. Környezetvédelem, egészségügy és biztonság (EHS) 
 
15.1 A Vevőnek biztonságos munkakörnyezetet kell biztosítania. A Vevő minden szükséges intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy az Eladó személyzete számára biztonságos, egészséges és veszélytelen munkakörnyezetet biztosítson, 
beleértve adott esetben a szállítást és az elszállásolást is. AVevő tájékoztatja az Eladót minden ismert kockázatról, veszélyről 
vagy megváltozott körülményről, amely hatással van a munkavállalók egészségére, biztonságára vagy a környezetre, beleértve 
a veszélyes anyagok jelenlétét vagy potenciális jelenlétét, és biztosítja a vonatkozó információkat, beleértve a biztonsági 
adatlapokat, a helyszín biztonsági terveit, a kockázatértékeléseket és a munkahelyi veszélyelemzést. 
 
15.2 A Vevőnek biztosítania kell az Eladó részére a Telephelyhez való hozzáférést és az Alkalmazandó Jogról szóló 
értesítést. A szolgáltatások nyújtásával és a Megállapodás szerinti teljesítéssel kapcsolatos kockázatok értékelése érdekében a 
Vevő észszerű hozzáférést biztosít az Eladónak a telephely és a kapcsolódó berendezések felülvizsgálatához. Ha az Eladó 
telephelyen végzett munkájára olyan helyi, állami vagy nemzeti környezeti, egészségügyi vagy biztonsági jellegű jogi 
követelmények vonatkoznak, amelyek észszerűen nem állnak rendelkezésre, akkor a Vevő köteles erről értesíteni az Eladót, és 
annak másolatait átadni az Eladónak. 
 
16. Felelősségkorlátozások 
 
16.1 KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGEK. A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN BIZTOSÍTOTT 
JOGORVOSLATOK A VEVŐ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATAI (BELEÉRTVE A HARMADIK FELEK 
IGÉNYEIT). AZ ELADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A VEVŐVEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES 
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, MINT PÉLDÁUL (DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN), KÉSEDELMES KÁRÉRT, ÜZLETI 
FENNAKADÁSBÓL EREDŐ KÁRÉRT, ELMARADT NYERESÉGÉRT, ELMARADT BEVÉTELÉRT, ELMARADT 
LEHETŐSÉGÉRT, JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, JÓ HÍRNÉVVEL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT, VAGY 
ELMARADT BÜNTETÉSEKÉRT VAGY BÍRSÁGOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK SZERZŐDÉSEN 
KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPULNAK-E 
VAGY SEM.   
 
16.2 TELJES FELELŐSSÉG. AZ ELADÓ TELJES FELELŐSSÉGE A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN VAGY AZZAL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN BÁRMILYEN KÁRIGÉNYÉRT (BELEÉRTVE A HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYEIT), FÜGGETLENÜL 
ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBŐL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGBŐL, VAGY A 
MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSÉBŐL/NEM TELJESÍTÉSÉBŐL VAGY MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE A 
MEGÁLLAPODÁS SZERINTI BÁRMILYEN MÁS KOMPENZÁCIÓT, VAGY BÁRMILYEN TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS 
NYÚJTÁSÁT, NEM HALADHATJA MEG AZ ADOTT TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETETT VAGY FIZETENDŐ 
ÖSSZEGET, AMELY A KÁRIGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁL.   
 
16.3 SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉS. A JELEN PONTBAN MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK 
CSAK AZ ALKALMAZANDÓ KÖTELEZŐ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK, ÉS NEM 
ALKALMAZANDÓK AZ ELADÓ VAGY VEZETŐSÉGE DIREKT VAGY SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSE ESETÉN.  
 
17. Kártérítés 
 
A Vevő mentesíti, megvédi, kártalanítja és mentesíti az Eladót, az Eladó kapcsolt vállalkozásait és azok minden tisztségviselőjét, 
igazgatóját, vezetőjét, alkalmazottját, képviselőjét és tanácsadóját (az „Eladó Kártalanítottjai”) bármilyen felelősség, veszteség, 
kár, követelés, bírság, büntetés, ítélet, egyezség, költség és kiadás alól (beleértve a jogi költségeket és kiadásokat), beleértve a 
Vevő alkalmazottainak személyi sérülését vagy halálát, vagy vagy vagyoni kárt, ami a Megállapodásból és a Vevőnek a 
Megállapodással kapcsolatos tevékenységéből ered vagy azzal kapcsolatos, beleértve (a) a Termékek vagy Szolgáltatások 
kezelését, tárolását, marketingjét, viszonteladását, forgalmazását, használatát vagy ártalmatlanítását (akár önmagában, akár más 
anyagokkal kombinálva használják) a Vevő vagy bármely harmadik fél által a Vevő létesítményeiben vagy bármely helyszínen 
vagy (b) a Vevő bármely biztonsági előírásának vagy előírásainak vagy Alkalmazandó Jognak be nem tartása miatt (termék vagy 
termékkel kapcsolatos utasítások). Ez a pont a Megállapodás lejárta, megszűnése vagy felmondása után is érvényben marad. 
 
18. Az Eladó szellemi tulajdonjogai 
 
Az Eladó szellemi tulajdonhoz fűződő jogai közé tartozik korlátozás nélkül minden védjegy, kereskedelmi név, logó, 
formatervezési minta, szimbólum, embléma, megkülönböztető jelzés, szlogen, szolgáltatási védjegy, szerzői jog, szabadalom, 
modell, rajz, szakértelem, információ és az Eladó, az Eladói Csoport és az Orbia Csoport minden egyéb megkülönböztető anyaga, 
függetlenül attól, hogy nyilvántartásba vételi vagy bejelentési kötelezettség alá esik-e, beleértve a fenti tételek bármelyikének 
nyilvántartásba vételére vonatkozó valamennyi bejegyzést vagy kérelmet; továbbá minden, a fentiek jellegéből adódó jog, 
valamint minden olyan jog, amely a jelen meghatározásban említett jogokkal azonos vagy azokhoz hasonló hatású, és bármely 
joghatóságban az ilyen jogok kérelmezésének joga (a továbbiakban:szellemi tulajdonjogok). Az Eladó fenntart a Termékekkel 



 

 

és Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjogot, és a jelen Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az Eladó 
szellemi tulajdonjogaival kapcsolatban kifejezett vagy hallgatólagos jogot vagy licencet biztosítana a Vevőnek. A Vevő különösen 
nem használhatja az Eladó nevét, logóját vagy más szellemi tulajdonjogát az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
Továbbá, a Vevő nem tesz semmit, vagy nem követ el olyan mulasztást, ami sértheti, károsíthatja, veszélyeztetheti vagy 
csorbíthatja az Eladó szellemi tulajdonjogait. A Vevő különösen nem: (a) módosítja, távolítja el vagy torzítja el az Eladó által 
szállított Termékek vagy Szolgáltatások bármely jelölését vagy egyéb azonosítóját; (b) használja az Eladó szellemi tulajdonjogait 
oly módon, hogy az befolyásolja azok megkülönböztető képességét vagy érvényességét; (c) használja az Eladó védjegyeitől 
eltérő védjegyeket az Eladó által szállított Termékek vagy Szolgáltatások tekintetében az Eladó előzetes kifejezett írásbeli 
hozzájárulása nélkül, vagy (d) használ az Eladó védjegyeihez vagy kereskedelmi neveihez hasonló védjegyeket vagy 
kereskedelmi neveket, amelyek félreértést vagy megtévesztést okozhatnak. A jelen Megállapodás alkalmazásában az „Eladói 
Csoport” a Wavin B.V. leányvállalatait és vállalatcsoportját jelenti, az Orbia Csoport pedig az Orbia Advance Corporationt, az 
S.A.B. de C.V.-t és annak leányvállalatait és vállalatcsoportját.  
 
19. Adatvédelem 
 
Mindegyik Fél köteles betartani minden alkalmazandó adatvédelmi törvényt. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, 
az Eladó (vagy alvállalkozói) nem dolgozzák fel az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó 
információkat („Személyes Adatok”) a Vevő részére vagy a Vevő nevében. Abban az esetben, ha az Eladó a Személyes Adatokat 
saját jogszerű üzleti céljai részeként dolgozza fel, azt az Eladó az itt elérhető Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően teszi:  
https://www.wavin.com/hu-hu/wavin-adatvedelmi-nyilatkozat 
 
 
 
20. Titoktartás 
 
„Bizalmas Információ:” a Megállapodás feltételei és minden nem nyilvános információ, műszaki adat vagy szakértelem bármilyen 
formában és anyagban (beleértve a mintákat), ami az Eladó és/vagy annak leányvállalatainak a Megállapodással kapcsolatban 
nyilvánosságra hozott vagy a Vevő rendelkezésére bocsátott, akár szóban, akár írásban, elektronikus vagy más formában, és 
függetlenül attól, hogy védettként vagy bizalmasként jelölték-e meg; feltéve, hogy a Bizalmas Információ nem tartalmaz olyan 
információt, (i) amit a Vevő a nyilvánosságra hozatal időpontjában ismer, vagy amit a Vevő jogosan szerzett harmadik féltől nem 
bizalmas alapon; (ii) amit most vagy a a jövőben a nyilvánosság számára általánosan elérhetővé válik a Vevő cselekedeitől vagy 
mulasztásaitól függetlenül; vagy (iii) amit a Vevő függetlenül fejlesztett ki a Bizalmas Információra való támaszkodás nélkül, ahogy 
azt az egyes egyidejű esetek mutatják okirati bizonyíték. A Vevő a Bizalmas Információt kizárólag a Megállapodásból eredő 
jogainak gyakorlása vagy kötelezettségei teljesítése céljából („Cél”) használhatja fel.  A Vevő nem közölheti a Bizalmas 
Információt semmilyen harmadik féllel, kivéve annak alkalmazottait és ügynökeit, akiknek ismerniük kell az ilyen információkat a 
Cél elérése érdekében, és akiket legalább olyan szigorú írásbeli titoktartási kötelezettségek kötnek, mint amilyenek a 
Megállapodásban szerepelnek. A Vevő az Eladó engedélye nélkül nem fejtheti vissza a Bizalmas Információt, beleértve a mintákat 
is. A Vevő köteles ésszerű és körültekintő óvintézkedéseket tenni annak érdekében, hogy megakadályozza a Bizalmas 
Információk olyan jellegű felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát a jelen Megállapodás megsértését jelentené. A Vevő 
felelős az alkalmazottainak és ügynökeinek a Megállapodás szerinti kötelezettségeiért, és a Vevő felelősséget vállal a jelen 
Megállapodásnak az alkalmazottai és ügynökei általi megszegéséből eredő károkért, amelyek a jelen Megállapodás megszegését 
jelentenék abban az esetben, ha azokat közvetlenül a Vevő követné el, beleértve korlátozás nélkül a Bizalmas Információk 
jogosulatlan felhasználását. Az Eladó kérésére a Vevő köteles haladéktalanul visszajuttatni az ilyen Bizalmas Információk minden 
másolatát, legyen az írott, elektronikus vagy más formátumú, vagy biztonságos módon törölni és megsemmisíteni a Bizalmas 
Információkat. A fentiek ellenére a Vevő a Bizalmas Információ egy példányát iratkezelési célból, vagy a vállalati szintű archiválási 
biztonsági mentési rendszerekben másolatokat őrizhet meg. A Bizalmas Információk megsemmisítése vagy megőrzése ellenére 
a Vevőt továbbra is kötik a jelen Megállapodás szerinti titoktartási kötelezettségei. Abban az esetben, ha a Vevő köteles bármilyen 
Bizalmas Információt bírósági vagy bármely kormányzati szerv végzésével, törvény, rendelet, bírósági vagy közigazgatási eljárás 
útján nyilvánosságra hozni, a Vevő köteles: (a) az ilyen nyilvánosságra hozatalról előzetes írásbeli értesítést küldeni az Eladónak, 
ha az jogilag megengedett; (b) észszerűen együttműködni az Eladóval az Eladó kérésére és költségére, hogy ellenálljon az ilyen 
nyilvánosságra hozatalnak vagy korlátozza azt, vagy hogy védelmi rendeletet szerezzen be; és (c) védelmi rendelet vagy egyéb 
jogorvoslat hiányában a Bizalmas Információnak csak azt a részét nyilvánosságra hozni, amelyet az ügyvéd véleménye szerint 
jogilag kötelező nyilvánosságra hozni, és biztosítani, hogy a nyilvánosságra hozott információ bizalmas kezelésben részesüljön. 
A megszűnést követően a Vevő a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei a Bizalmas Információ tekintetében teljes mértékben 
érvényben és hatályban maradnak a következők szerint: (i) bármilyen Bizalmas Információ esetében, amely az Alkalmazandó 
Jog értelmében üzleti titoknak minősül, mindaddig, amíg az ilyen információ üzleti titok marad; vagy (ii) bármilyen más Bizalmas 
Információ vagy anyag esetében a közléstől számított öt (5) évig. Az Eladó jogosult a jelen rendelkezés megszegése vagy annak 
veszélye miatt óvadék vagy a károk bizonyításának kötelezettsége nélkül is jogorvoslatra. 
 
21. Ügyféladatok 
 
21.1 Az Ügyféladatok és az Eladó által adott Licenc tulajdonosa a Vevő. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Eladó és a Vevő 
között a Vevő tulajdonában áll minden, az Ügyféladatokkal kapcsolatos jog, jogcím és érdekeltség, beleértve minden szellemi 
tulajdonjogot (az alábbiakban meghatározottak szerint). A Vevő ezennel az Eladónak (i) egy nem kizárólagos, örökös, 
visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes mértékben befizetett, világszintű licencet ad az Ügyféladatok belső kutatási és termék-
/szolgáltatásfejlesztési célokra történő reprodukálására, terjesztésére, módosítására és egyéb módon történő használatára és 
megjelenítésére, valamint Termékek és Szolgáltatások Vevő részére történő biztosítására és nyújtására, és (ii) nem kizárólagos, 
örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes mértékben befizetett, világszintű licencet ad az Összesített Statisztikákba beépített 
Ügyféladatok reprodukálására, terjesztésére, módosítására és egyéb módon történő felhasználására és megjelenítésére. 
„Ügyféladatok”: az összesített statisztikáktól, információktól, adatoktól és egyéb tartalomtól eltérő bármilyen formában vagy 
adathordozón, amelyet a Vevő, vagy a Vevő Termékének vagy Szolgáltatásainak a Megállapodás termékét vagy szolgáltatását 
magában foglaló felhasználója nyújt be, tesz közzé vagy más módon továbbít vagy tesz elérhetővé az Eladó számára, és amelyet 
a Termék vagy Szolgáltatás, vagy a Termék vagy Szolgáltatás használata generál, feltéve, hogy az Ügyféladatok kizárnak 
bármilyen Személyes adatot.  A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Vevő által az Eladónak bármely más 
megállapodásban biztosított jogokat. 
 



 

 

21.2 A Vevő visszajelzése Ha a Vevő vagy annak alkalmazottai vagy vállalkozói a Termék vagy a Szolgáltatások módosítását 
javasolják vagy tanácsolják, beleértve korlátozás nélkül az azokhoz kapcsolódó új funkciókat vagy funkcionalitást, vagy 
megosztanak bármilyen megjegyzést, kérdést, javaslatot vagy hasonlót („Visszajelzés”), az Eladó szabadon felhasználhatja az 
ilyen Visszajelzést, függetlenül a Felek között az ilyen Visszajelzést szabályozó bármely más kötelezettségtől vagy korlátozástól. 
A Vevő ezennel átruházza az Eladóra a Vevő nevében és annak alkalmazottai, vállalkozói és/vagy ügynökei nevében a 
Visszajelzéssel kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, és az Eladó szabadon felhasználhat bármilyen, a 
Visszajelzésben szereplő ötletet, szakértelmet, koncepciót, technikát vagy más szellemi tulajdonjogot anélkül, hogy azt bármelyik 
Félhez hozzárendelné, bármilyen célra, bár az Eladó nem köteles semmilyen Visszajelzést felhasználni. 
 
22. Összesített statisztika 
 
A Megállapodásban vagy a Felek közötti bármely más titoktartási megállapodásban foglalt ellenkező értelmű rendelkezés ellenére 
az Eladó figyelemmel kísérheti, hogy a Vevő hogyan használja a Terméket vagy a Szolgáltatásokat, és (az alábbiakban 
meghatározott) összesített statisztikákat gyűjthet és állíthat össze. Az Eladó és a Vevő között az összesített statisztikákra 
vonatkozó minden jog, jogcím és érdekeltség, valamint az abban foglalt minden szellemi tulajdonjog az Eladó tulajdonát képezi, 
és azokat kizárólag az Eladó őrzi meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vevő (vagy a Vevő ügyfelei) által a Termék 
vagy a Szolgáltatások használata során gyűjtött Ügyféladatok alapján állíthat össze összesített statisztikákat. A Vevő vállalja, 
hogy az Eladó (i) az Összesített Statisztikát nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az Alkalmazandó Jognak megfelelően, és (ii) az 
Alkalmazandó Jog által megengedett mértékben és módon használja az Összesített Statisztikát, feltéve, hogy az ilyen Összesített 
Statisztikák nem azonosítják kifejezetten a Vevőt. „Összesített Statisztika”: a Termék vagy Szolgáltatások Vevő (vagy a Vevő 
ügyfelei) általi használatával kapcsolatos adatok és információk, amelyeket az Eladó összesítve használ, és amelyek nem 
azonosítják közvetlenül a Vevőt, beleértve az Eladó Termékének és Szolgáltatásainak nyújtásával és működtetésével kapcsolatos 
statisztikai és teljesítményinformációk összeállítását. 
 
23. Az Alkalmazandó Jognak való megfelelés 
 
23.1 Iparági szabványok A Megállapodás az Eladó tervezésén, gyártásán, tesztelésén és a Termékek és Szolgáltatások 
leszállításán alapul a következőkkel összhangban: (i) saját tervezési kritériumai, gyártási eljárásai, folyamatai és 
minőségbiztosítási programja; (ii) az iparági specifikációk, kódok és szabványok azon részei, amelyek a Megállapodás 
megkötésének napján hatályosak az Eladó számára; (iii) az Alkalmazandó Jog; és (iv) a Megállapodásban meghatározott, 
kölcsönösen elfogadott, írásos feltételek és előírások. Ha a fentiek bármelyike megváltozik, az Eladó egyoldalúan módosíthatja a 
Termékeket és Szolgáltatásokat a fentiek bármelyikének való megfelelés biztosítása érdekében. Ezen túlmenően az Eladó 
jogosult a Megállapodás szerinti árat, szállítási/teljesítési dátumot vagy garanciákat egyoldalúan módosítani. Abban az esetben, 
ha az ilyen változás akadályozza az Eladót abban, hogy az Alkalmazandó Jog megsértése nélkül teljesítse kötelezettségeit, vagy 
indokolatlanul megterhelővé vagy kiegyensúlyozatlanná teszi az Eladó kötelezettségeinek teljesítését, az Eladónak jogában áll a 
Megállapodást felelősség nélkül felmondani. 
 
23.2 Az Alkalmazandó Jognak való megfelelés A Megállapodás bármely más rendelkezésétől függetlenül a Felek a 
Megállapodás teljesítése során mindenkor kötelesek betartani az Alkalmazandó Jogot. 
 
23.3 Megvesztegetés és korrupció elleni küzdelem. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy saját maga, igazgatói, 
alkalmazottai vagy alvállalkozói ne kínáljanak, ígérjenek vagy adjanak semmilyen jogosulatlan vagyoni vagy egyéb előnyt az 
Eladó alkalmazottainak vagy harmadik feleknek (beleértve a köztisztviselőket is) annak érdekében, hogy a Megállapodással 
kapcsolatban üzleti vagy egyéb jogosulatlan előnyt szerezzenek vagy tartsanak meg. A Vevő betartja az összes vonatkozó 
megvesztegetésellenes jogszabályt (beleértve, de nem kizárólagosan az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló 
törvényét és az Egyesült Királyság megvesztegetésről szóló törvényét), és megfelelő megelőző intézkedéseket vezetett be annak 
biztosítása érdekében, hogy az alkalmazottak és az alvállalkozók betartsák a vonatkozó jogszabályokat.   
 
24. Átruházás, megújítás és alvállalkozok 
 
24.1 A Vevő nem ruházhatja át vagy újíthatja meg a Megállapodást részben vagy egészben, beleértve a Vevő belső 
szerkezetének vagy tulajdonosának megváltoztatását az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amely hozzájárulás 
indokolatlanul nem késleltethető vagy tagadható meg, feltéve, hogy az Eladó jogosult megtagadni az ilyen hozzájárulást minden 
esetben, ha az átruházás célszemélye/megújító nem rendelkezik megfelelő pénzügyi kapacitással, az Eladó vagy 
leányvállalatainak versenytársa vagy potenciális versenytársa, az Eladó csoportot az alkalmazandó jog megsértésére készteti 
és/vagy nem felel meg az Eladó etikai kódexének. Az Eladó a Megállapodást részben vagy egészben átruházhatja vagy 
megújíthatja harmadik személyek részére, és az Eladó ilyen esetben erről írásban értesíti a Vevőt. A Felek megállapodnak abban, 
hogy aláírják azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy érvényesítsék a jelen pontban 
meghatározott megengedett átruházásokat vagy megújításokat. A Vevő általi megújítás vagy átruházás esetén a Vevő az Eladó 
indokolt kérésére további fizetési biztosíték nyújtására kötelezi a megújítót/az átruházás célszemélyét. A fentieket sértő átruházás 
vagy megújítás a Felekre nézve érvénytelen és hatálytalan.  
 
25. Alvállalkozók 
 
Az Eladó jogosult alvállalkozásba adni a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeit. Az alvállalkozó igénybevétele nem 
mentesíti az Eladót a jelen Megállapodás szerinti felelősség alól az alvállalkozói kötelezettségek teljesítéséért. 
 
26. Módosítások 
 
Bármelyik Fél bármikor javasolhatja a Megállapodás módosítását változtatás-tervezet formájában. Egyik Fél sem köteles a 
hatályosnak tenkinteni a változtatási kérelmet addig , amíg mindkét Fél írásban meg nem állapodik a változásról. Amennyiben a 
Felek másként nem állapodnak meg, az ilyen változásokból eredő többletmunkák ára az Eladó a változtatás időpontjában 
érvényben lévő anyagdíjai szerint kerül meghatározásra. 
 
27. Irányadó jog 
 



 

 

A Megállapodásra és annak értelmezésére annak a joghatóságnak a joga az irányadó, amelyben az Eladó székhelye található, 
kivéve a kollíziós szabályokat. A Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 
ENSZ-egyezmény (amelyre gyakran adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezményként hivatkoznak) alkalmazhatósága 
kifejezetten kizárt. 
 
28. Vitarendezés 
 
A Megállapodás vagy annak tárgyából vagy formációjából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen vita vagy követelés (beleértve 
a nem szerződéses vitákat vagy követeléseket) az Eladó székhelye és kerülete szerinti illetékes bíróságok kizárólagos 
joghatósága alá tartozik, és a Felek ezennel visszavonhatatlanul alávetik magukat e bíróságok kizárólagos joghatóságának e 
célból.  
 
29. Általános feltételek 
 
29.1 A teljes Megállapodás. A jelen Megállapodás a Felek közötti teljes megállapodást jelenti, és hatályon kívül helyez és 
megszűntet minden korábbi, a tárgyával kapcsolatos, a Felek között létrejött korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást, ígéretet, 
garanciát, szavatosságot, nyilatkozatot és megegyezést. A Felek között létrejött bármely korábbi megállapodás helyébe a jelen 
Megállapodás lép.  
 
29.2 Szóbeli módosítás kizárása. A módosítás, kiegészítés, visszavonás, jogról való lemondás vagy egyéb változás nem 
kötelező egyik Félre sem, kivéve abban az esetben, ha a Felek meghatalmazott képviselő erről írásban megállapodnak. Mindkét 
Fél vállalja, hogy nem támaszkodott a másik Fél jelen Megállapodásban nem szereplő nyilatkozataira, illetve nem ösztönözte 
azokat.  
 
29.3 Elválaszthatóság. A Megállapodás bármely részének vagy egészének érvénytelensége nem érinti a Megállapodás 
fennmaradó részének érvényességét. Abban az esetben, ha a Megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek vagy 
végrehajthatatlannak nyilvánítják, csak a rendelkezés érvénytelen vagy végrehajthatatlan részét kell elválasztani, érintetlenül 
hagyva és teljes mértékben érvényesítve a mondat, a záradék és a rendelkezés fennmaradó részét olyan mértékben, amely nem 
minősül érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak. 
 
29.4 Címsorok. A pontok és bekezdések címsorai csak a hivatkozás kényelmét szolgálják, és nem befolyásolják a Megállapodás 
bármely rendelkezésének jelentését vagy értelmezését. 
 
1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK 
 
Az alábbi országspecifikus rendelkezések helyettesítik vagy kiegészítik a Feltételek megfelelő rendelkezéseit. Ezen 
országspecifikus rendelkezések és a Feltételek közötti ellentmondás esetén ezek az országspecifikus rendelkezések az 
irányadók. 
 
 
1. MAGYARORSZÁG 
 
A Feltételek mellett vagy azoktól eltérve az alábbiak vonatkoznak a magyarországi Vevőkre. 
 
A Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazása kizárt. (A Ptk. 6:63. § (5) bekezdése értelmében a feleket a szerződés alapján köti 
minden olyan szokás, amelyben korábbi üzleti kapcsolatukban megállapodtak, és minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között 
alakítottak ki. Továbbá a feleket köti az a szokás, amelyet a hasonló szerződéseket kötő felek az adott ágazatban általánosan 
alkalmazandónak és széles körben ismertnek tekintenek, kivéve, ha ez a szokás valószínűleg ellentétes a felek között korábban 
megtárgyalt szerződési feltételekkel.) 

 

A Vevő figyelmét felhívták erre, és kifejezetten elfogadja a 3.1., 13.2., 16. és 23.1. pontok rendelkezéseit.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

General Terms and Conditions of Sale 
 

Any supply or provision of Products and/or Services (each as defined below) by the member of the Wavin group specified 
in a Purchase Order (as defined below) (“Seller”) to the person, firm or company who purchases the Products and/or 
Services from Seller (“Customer”) (each of them also referred to as a “Party”, and collectively as the “Parties”) shall be 
subject to these general terms and conditions of sale (the “Terms and Conditions”) and shall constitute the entire and 
exclusive agreement between the Seller and the Customer. Any previous agreements entered into by and between the 
Parties are hereby replaced by the Agreement (as defined below) and any additional or different terms proposed by 
Customer (including any general terms and condition of purchase by Customer) that the Customer seeks to impose or 
incorporate are expressly rejected, regardless of whether the Customer refers to those terms in a request for a quotation, 
other communication addressed to Seller or otherwise, and shall not be binding upon Seller unless expressly accepted 
in writing by Seller’s authorized representative with specific reference to those terms.  
1. Definitions 
1.1 In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall have the following meanings: 
 
Agreement: means a Purchase Order, together with these Terms and Conditions. 
 
Applicable Law: means any law, statute, order, decree, rule, injunction, license, permit, consent, approval, agreement, regulation, 
interpretation, treaty, judgment, or legislative or administrative action of a competent governmental authority, which applies to the 
supply or provision of Products and/or Services. 
 
Customer: has the meaning given to it in the introduction. 
 
Pre-Fabricated Products means any Products pre-fabricated or assembled in accordance with a specification supplied by the 
Customer. 
 
Products: means goods, materials and other physical items Seller has agreed to supply to Customer under the Agreement. 
 
Purchase Order: means the Customer’s order for the Products or Services submitted in accordance with clause 2. 
 
Seller: has the meaning given to it in the introduction.  
 
Services: means the services (including digital services) Seller has agreed to perform for Customer under the Agreement. 
 
Terms and Conditions: has the meaning given to it in the introduction. 
 
1.2 In the Agreement, 
(a) A reference to a person includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal 
personality). 
(b) A reference to a party includes its successors and permitted assigns. 
(c) A reference to legislation or a legislative provision is a reference to it as amended or re-enacted. A reference to legislation or 
a legislative provision includes all subordinate legislation made under that legislation or legislative provision. 
(d) Any words following the terms including, include, in particular, for example or any similar expression shall be construed as 
illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms. 
(e) A reference to writing or written includes fax and email. 
(f) The introduction and appendix shall form part of these Terms and Conditions. 
 
1.3 The country-specific provisions set forth in Appendix 1 are hereby incorporated into these Terms and Conditions. In the event 
of a conflict between a term in a Purchase Order, the country-specific provisions and these Terms and Conditions, the term in the 
document first mentioned shall prevail. 
 
2. Purchase Orders 
 
2.1 These Terms and Conditions apply to each Purchase Order. Any additional or different terms proposed by Customer (including 
any general terms and condition of purchase by Customer) that the Customer seeks to impose or incorporate are expressly 
rejected, regardless of whether the Customer refers to those terms in a request for a quotation, other communication addressed 
to Seller or otherwise, and shall not be binding upon Seller unless expressly accepted in writing by Seller’s authorized 
representative with specific reference to this clause. 
 
2.2 Customer may submit Purchase Orders for Products and Services to the Seller. Each Purchase Order shall be deemed to be 
a separate offer by Customer to purchase Products or Services on the terms of this Agreement, which Seller shall be entitled to 
accept or reject at its discretion – also if a quotation from Seller is followed by a Purchase Order from Customer. A Purchase 
Order shall only be agreed, and an Agreement shall only be formed, upon the occurrence of the earlier of (a) Seller confirming a 
Purchase Order issued by the Customer in writing, or (b) Seller starting the execution of such Purchase Order. Without prejudice 
to the foregoing, the Seller may require the Customer to order a minimum quantity or order value of Products per Purchase Order. 
 
2.3 Purchase Orders may not be amended, cancelled or rescheduled without Seller’s prior written consent. All Purchase Orders 
must be given in writing and must identify the Products and Services, unit quantities, part numbers, applicable prices and 
requested delivery dates of the Products or Services being purchased. Seller may designate certain Products and Services as 
non-cancelable and non- returnable (“NCNR”) at its discretion, and the sale of such Products shall be subject to any special terms 
and conditions contained in Seller’s confirmation to a Purchase Order or an NCNR letter (as applicable), which shall prevail and 
supersede any inconsistent terms and conditions contained herein or elsewhere. Unless Customer promptly rejects any such 



 

 

special terms and conditions, these shall be deemed accepted. Pre-Fabricated Products are non-cancelable and non-returnable 
in any event. 
 
3. Prices 
 
3.1 The price of the Products and/or Services are those prices stated in the Agreement or, if no price is set out in the Agreement, 
the price set out in Seller’s published price list in force as at the date of the Purchase Order. The Customer shall in addition pay 
the amounts as set out in the Agreement (including those referred to under clause 5.1 and 11 of these Terms and Conditions). If, 
following the conclusion of the Agreement, a change occurs in raw material prices, labor or manufacturing costs, foreign exchange 
fluctuations, increases in taxes, wages, levies, premiums of any kind, whether or not imposed by the government, Seller shall be 
entitled to amend the agreed price unilaterally. If this right is exercised and Seller wishes to increase the agreed price within three 
months of the conclusion of the Agreement, the Customer shall have two (2) weeks to terminate the Agreement. The Customer 
shall not be entitled to claim any compensation from Seller on that account. Price quotations shall automatically expire in thirty 
(30) days from the date issued, or as otherwise stated in the quotation. The Customer agrees that the Seller may charge a handling 
fee for Purchase Orders below a minimum quantity or order value, which shall be included in the Purchase Order. Seller reserves 
the right to assess an expedite fee for Purchase Orders requested to be shipped prior to published or agreed lead times. 
 
3.2 The price in an Agreement assumes and is contingent upon the understanding that Seller’s supply of any Products and/or 
Services under that Agreement to Customer are not subject to any direct or indirect obligations imposed on Seller and/or any 
offset mechanism or industrial participation or any other event that would directly or indirectly result in an increase of the cost price 
of the Products and/or Services (“Additional Price Obligations”). In the event that Additional Price Obligations are imposed, the 
prices, terms and conditions in the Agreement are subject to revision and Seller reserves the right to renegotiate the prices, terms 
and conditions in the Agreement with the Customer. Seller has no obligations to supply any Products and/or Services under an 
Agreement to Customer if Parties are unable to reach further agreement on revised prices, terms, and conditions due to Additional 
Price Obligations imposed. 
 
4. Payment Terms 
 
4.1 Payment due date. The Seller may invoice the Customer for the Products and Services prior to, on or at any time after the 
completion of the delivery. Payment will be due no later than 30 (thirty) calendar days from the date of the invoice unless a different 
time period is specified on the invoice or otherwise communicated to Customer in writing. Partial shipments may be invoiced 
separately. Seller may submit invoices electronically and is not required to provide a hard copy of the invoice. 
 
4.2 Invoice Currency, Correction and Payment Payments must be in the currency specified in the invoice or as set out in the 
Agreement,  and must be made in full and in cleared funds via electronic fund transfer to a bank account nominated in writing by 
the Seller. Unless otherwise agreed to by Seller in writing, payment by credit card is not permitted. If Seller establishes a payment 
portal, Customer shall pay Seller through such portal if so directed by Seller. Disputes as to invoices must be bona fide and 
accompanied by detailed supporting information and are deemed waived 15 (fifteen) calendar days following the invoice date. 
Seller reserves the right to correct any inaccurate invoices. Any corrected invoice must be paid by the original invoice payment 
due date or the payment term included in the corrected invoice, whichever is later. Customer must pay the undisputed amount of 
the invoice within the original invoice payment due date or the payment term included in the corrected invoice, whichever is later. 
In the event that there is an overpayment, the overpaid amount shall be offset against future invoices issued by the Seller or 
otherwise refunded on terms determined by the Seller. All amounts due under the Agreement shall be paid in full without any set-
off, counterclaim, deduction or withholding (other than any deduction or withholding of tax as required by Applicable Law). 
 
4.3 Late Payment If Customer fails to timely fulfill its payment obligations towards Seller or any of Seller’s affiliates for any 
undisputed amount regardless whether under the Agreement or any other contract with Seller or any of Seller’s affiliates, Seller 
may, at Seller’s sole option and until all outstanding amounts and late charges, if any, are paid: (1) be relieved of its obligations 
with respect to guarantees, including without limitation, turnaround times, support for provision of spare parts and lead-times under 
any contract (including the Agreement); (2) refuse to process any credit to which Customer may be entitled under any contract 
(including the Agreement); (3) set off any credit or sum owed by Seller or any of Seller’s affiliates to Customer against any 
undisputed amount owed by Customer to Seller or any of Seller’s affiliates including but not limited to amounts owed under any 
contract (including the Agreement) between the Parties or with Seller’s affiliates; (4) withhold performance and future shipments 
to Customer to which Seller or any of Seller’s affiliates is obliged under any contract (including the Agreement); (5) declare 
Customer’s performance in breach and terminate the Agreement and any or all other contracts with Seller or any of Seller’s 
affiliates; (6) repossess Products for which payment has not been made; (7) deliver future shipments under any contract (including 
the Agreement) on a cash-with-order or cash-in-advance basis; (8) include late payment charges on outstanding amounts at a 
rate of 2% per month or the maximum rate permitted by Applicable Law, if lower, for each month or part thereof; (9) charge storage 
or inventory carrying fees on Products; (10) recover all costs of collection including, without limitation, reasonable attorneys’ fees; 
(11) if Customer fails to fulfill payment based on a payment schedule, accelerate all remaining payments and declare the total 
outstanding balance then due and owing; (12) implement that any turnover bonus or discount scheme is only due and payable 
after the Customer has fulfilled all its obligations towards Seller; (13) require the Customer to pay any judicial and extrajudicial 
costs which the Seller incurs, which shall amount to no less than the equivalent of 15% of the outstanding sum, subject to a 
minimum amount of EUR 250, or the maximum rate permitted Applicable Law, if lower; and (14) combine any of the above rights 
and remedies as may be permitted by Applicable Law. The above remedies are in addition to all other remedies available at law 
or in equity.  
 
5. Delivery 
 
5.1 Delivery terms. Parties will agree in the Purchase Order the delivery terms, including method of delivery. Unless otherwise 
agreed upon in the Purchase Order, delivery terms are EX Works (Incoterms 2020), to Seller’s designated facility. Unless 
otherwise agreed in writing by the Parties, Customer is responsible for the costs of and arranging all insurance, transport, carriage, 
loading and offloading of the Products at the delivery location, duties, taxes, and completing all export clearance documents. 
Customer is responsible for all carriage, duties, taxes and other charges to enable import clearance. Customer will pay all 
transportation costs (including insurance, taxes, and customs duties) and will bear the cost of any claims to be filed with the 
carrier. When Customer arranges the export shipment, Customer will provide Seller evidence of exportation acceptable to the 



 

 

relevant tax and custom authorities. The costs for disposable packaging shall be deemed included in the price. The cost for 
reusable packaging is not included in the price and shall be charged separately. 
 
5.2 Shipment. Unless Seller agrees in writing to a different delivery date, Seller will schedule delivery in accordance with its 
published lead-time. All shipping and delivery dates are approximate and are based upon the then-current availability of 
material including raw material, existing production schedules, and prompt receipt of all necessary information. Time 
for delivery shall not be of the essence. Seller will not be liable for any damage, loss, fault, or expenses arising out of delays 
in shipment, including when caused by Force Majeure or the Customer's failure to provide the Seller with adequate delivery 
instructions or any other instructions that are relevant to the supply of the Products or Services.  Orders will be considered 
completed upon shipment of the amount specified in the Purchase Order. Unless otherwise agreed, all Products will be shipped 
no later than one year from the date that Seller accepts the Purchase Order. Seller may in its sole discretion partially fulfil a 
Purchase Order and allocate Products among its customers. The Seller effect delivery of the quantities of Products ordered within 
the limits of standard pack quantities as used by Seller from time to time. If the Parties have agreed in writing that the Seller shall 
delivery the Products on a site of works, then the Customer ensure that the Products can be delivered at a point on a good hard 
ground nearest to the site and the Seller may refuse to unload the Products to sites considered in the discretion of the driver to 
be unsuitable (provided that such refusal shall still constitute delivery of the Products in accordance with the Agreement). 
 
5.3 Completion of Delivery. Unless otherwise agreed in writing by the Parties, the Customer shall collect the Products from the 
Seller's premises at Seller’s designated facility or such other location as may be advised by the Seller prior to delivery within three 
business days of the Seller notifying the Customer that the Products are ready. Delivery is completed when the Products are 
delivered in accordance with the agreed Incoterm or Customer has provided Seller with a duly executed proof of delivery, 
whichever is earlier. Seller shall not be required to tender delivery of any quantities of Products for which Customer has not 
provided timely shipping instructions. If Customer fails to fulfil an obligation towards Seller, including providing proof of delivery, 
or gives Seller good cause to assume that the Customer will fail to fulfil those obligations, Seller shall be entitled to repossess the 
Products supplied subject to retention of title, or arrange for this to be done, even if these are to be detached from other items, or 
calculate whatever additional tax may be applicable to the specific transaction. The costs of the repossession shall be borne by 
the Customer, without prejudice to any other rights which Seller may invoke. Furthermore, if the Customer fails to take or make 
arrangements to accept delivery of the Products or if delivery is delayed by the Customer or the Seller is unable to deliver because 
of inadequate access or instructions or failure of the Customer to obtain necessary instructions, consents or licenses, delivery 
shall be deemed to have occurred and the Seller may do any one or more of the following (without prejudice to any other right or 
remedy the Seller may have): (a) make additional charges for failed delivery; (b) allocate new delivery dates; (c) store the Products 
in accordance with clause 9; (d) invoice the Customer for the Products; (e) terminate the Agreement without liability on the Seller’s 
part; and (f) recover from the Customer all costs and losses incurred by the Seller. 
 
5.4. Title and Risk of Loss. Title to the Products shall not pass to the Customer until the Seller receives payment in full (in cash 
or cleared funds) for the Products and any other products that the Seller has supplied to the Customer in respect of which payment 
has become due. Until title to the Products has passed to the Customer, the Customer shall (i) store the Products separately from 
all other goods held by the Customer so that they remain readily identifiable as the Seller's property; (ii) maintain the Products in 
satisfactory condition and keep them insured against all risks for their full price from the date of delivery. 
 
The Customer may resell or use the Products in the ordinary course of its business (but not otherwise) before the Seller receives 
payment for the Products. However, if the Customer resells the Products before that time, it does so as principal and not as the 
Seller’s agent; and title to the Products shall pass from the Seller to the Customer immediately before the time at which resale by 
the Customer occurs. 
 
Risk of loss shall pass to Customer upon delivery pursuant to clause 5.1, except that for export shipments, risk of loss shall 
transfer to Customer upon title passage.  
 
6. Return, Refunds and Exchanges 
 
6.1 Returns. Only Products originally shipped from Seller or from an authorized supplier (drop-ship) will be considered for return 
to Seller. Returns must be requested within 30 days of ship date, unless a longer period is agreed by the Seller in writing. Where 
a Customer requests return of Products to Seller, the Customer certifies that the Products were purchased from Seller and there 
has been no substitution of the Product by another supplier, distributor or other source of the Product. Any return must be in the 
original packaging, unused and in a condition no worse than that delivered to the Customer, except if approved for failure 
analysis/warranty evaluation by a Seller’s sales representative via a Return Material Authorization (RMA) or equivalent applicable 
process. Pre-Fabricated Products cannot be returned or exchanged. The Customer shall return all reusable packaging to the 
Seller in accordance with Seller’s instructions from time to time, at the Customer’s expense. 
 
6.2 Exchanges. Any item for exchange must be in the original packaging, unused and in a condition no worse than that delivered 
to the Customer. Exchanges must be requested within 30 days of ship date, unless a longer period is agreed by the Seller in 
writing. Defective item(s) may be exchanged for the same item. Items purchased from Seller that have been used or altered and 
any items that have been sold as NC/NR will not be accepted for exchange, which shall include Pre-Fabricated Products. 
 
6.3 Return Freight / Restocking Fee. Seller reserves the right to charge cancellation and restocking fees, at a minimum rate of 
15% to be deducted from the Customer refund. Seller does not refund the (costs for the) original shipping and handling. Customer 
is responsible for all return freight charges. Seller does not accept cash on delivery shipments. 
 
7. Products, Services and Warranty 
 
7.1 Products and Services. Seller's Products are described in Seller’s product catalogue (as amended from time to time). Seller 
shall be entitled to terminate the manufacturing or offering of any Products or Services or amend the specification of the Products 
or Services at any time and at its discretion, provided that Seller shall continue to supply provide any Products or Services as 
agreed upon in a Purchase Order. 
 
7.2 Warranty. Seller's Products are warranted to be free from defects in material and workmanship, for the period of 12 (twelve) 
months from the date of shipment. 



 

 

 
7.3 Defects. If Customer identifies a Visible Defect (as defined in clause 8.1) in a Product and informs Seller of that Visible Defect 
no later than seventy-two (72) hours from delivery and during the applicable warranty period set out in clause 7.2, and such 
Product is found by Seller to be defective at Seller's sole discretion, then Seller as the sole remedy shall repair or replace, at its 
sole discretion, either the Product or the defective part. Seller in no event will be responsible for seeking and finding the defective 
Products (e.g. opening walls to find a defective Product) and/or excavation and removal of defective Products or for restoring 
items in which the Products were installed. 
 
7.4 Products Manufactured by Third Party. Products which may be manufactured by a third party and sold by Seller under the 
Agreement shall not be subject to the warranties set out in this Agreement. To the extent the third party grants any warranty 
conditions to Seller, Seller shall pass the same warranties onwards to Customer, if any.  
 
7.5 Exclusion. Subject to clause 7.9, the warranty as mentioned in clause 7.2 shall not apply to any defects that the Seller 
determines results from:  

xi. Loss or damage in transit;  
xii. External causes such as accident, abuse, misuse, or problems with electrical power, or damage from animals;  
xiii. Unreasonable or inadequate storage, maintenance, handling or installation, including installation other than as 

recommended by or on behalf of Seller;  
xiv. Any alterations or repairs (or attempts to make alterations or repairs) made by a Party other than an authorized party;  
xv. Customer's acts or omissions which expose the installation area where Products or Services are utilized (“System”)  to 

any environment not suitable for it, with the respective specifications, including without limitation, Customer’s use of 
toxic, corrosive, or caustic liquids and/or gases, exposure to severe weather conditions and water;  

xvi. Any defect or problems caused by any defect in any third-party hardware or software used in combination with the 
System;  

xvii. Any usage that is not in accordance with the documentation provided by Seller; 
xviii. The defect arising as a result of the Seller following any drawing, design or specification supplied by the Customer; 
xix. Fair wear and tear; and 
xx. The Products differing from their description as a result of changes made to ensure they comply with Applicable Law. 

 
7.6 Disclaimer. Seller excludes all other warranties, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose and/ or warranty of non-infringement. Seller will not be liable to any party in strict liability, tort, contract, or any 
other manner for damages caused or claimed to be caused as a result of any design or defect in Seller's Products. Repair, 
replacement, partial or whole refund is the sole and exclusive form of remedy available to Customer in case of defective Products 
and the consequences that may arise from it. 
 
7.7 The Services provided by Seller are without any obligation to achieve a result and Seller's liability for the Services and any 
inaccuracies or omissions concerning the designs, advice, given dimensions, technical data, samples, inspections, drawings, 
calculations, calculation advice and/or other documentation provided by Seller in the context of the Service are entirely excluded 
if no corresponding Purchase Order has been entered into with the Customer in respect of the Service concerned or if the Services 
concerned have been provided free of charge. 
 
7.8 The Customer can no longer invoke a defect in the Services if it has not protested to Seller in this respect in writing within 
seven (7) days after the Service has been performed by Seller, or if the Customer could not reasonably have discovered the 
defect in the Service within this period, the Customer has not protested to Seller in writing in this respect within seven days after 
discovery of the defect in the Service. 
 
7.9 Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement, all rights and claims of the Customer in respect of Products and 
Services, for whatever reason, will lapse if (a) Customer is late in notifying the Seller pursuant to this clause 7; (b) Seller has not 
been given the opportunity to investigate the merits of the complaint or have them investigated immediately on the location; and/or 
(c) in respect of Services, twelve (12) months have passed after Seller has provided the Service. 
 
7.10 The Customer shall indemnify the Seller against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any direct, 
indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal and other professional costs 
and expenses) suffered or incurred by the Seller in connection with any claim made against the Seller or a member of its group 
for actual or alleged infringement of a third party's intellectual property rights arising out of or in connection with the Seller's use 
of materials or specifications provided by the Customer to the Seller, in particular in connection with the pre-fabrication or assembly 
of Pre-Fabricated Products. 
 
8. Complaints & Inspection 
 
8.1 Upon delivery, the Customer must inspect the Products, or arrange for this to be done, in terms of volume, numbers and 
defects that may be established during a normal careful inspection (hereinafter “Visible Defects”). In this context, the Customer 
shall bear the risk of carrying out a random (and not full) inspection. 
 
8.2 Any complaints with regard to volume, numbers or Visible Defects must be reported in writing to Seller immediately after 
delivery and in all cases no later than 72 hours after delivery. The Customer must report defects other than Visible Defects in 
writing to Seller within seven days of their detection. The report must carefully describe the nature of and grounds for the complaint. 
 
8.3 If Seller delivers the Products on submission of a quality statement or regulations on the CE hallmark or its equivalent under 
Applicable Law and regulations, these Products shall be deemed to be good and sound, except where the Customer provides 
(technical) proof to the contrary. 
 
8.4 Where applicable, Seller shall make endeavors to have the delivered Products comply with the requirements of the Reach 
regulation (as amended from time to time) as published at www.echa.europe.eu and all obligations arising out of this Reach 
regulation. Seller shall however not be liable to the Customer for any failure of Seller or of any other party to comply with the 
requirements and all obligations arising out of this Reach regulation. 
 



 

 

8.5 All Customer’s rights and claims regarding the payment of a sum of money and/or the repair or redelivery of the relevant 
Products and/or the supplementation of a deficit, on whatever grounds, as well as any right of the Customer to terminate the 
Agreement, shall lapse a) in the event of a late report pursuant to clause 8.2 herein, b) if Seller has not been given the opportunity 
immediately to check the validity of the complaint on location, or arrange for this to be done, and/or c) if 12 (twelve) months have 
passed since the delivery date. 
 
9. Storage 
 
If Customer fails to accept delivery of the Products, then, without prejudice to clause 5.2, and except where such failure or delay 
is caused by an event of Force Majeure (as defined in clause 14), Seller may store the Products until delivery takes place and 
charge Customer for all related costs and expenses (including insurance). 
 
10. Design and Engineering Services 
 
10.1 Seller will provide the Services in accordance with the requirements of good and sound workmanship. The Services shall be 
based on the information provided by the Customer, whereby the Customer guarantees the accuracy and completeness thereof. 
All consequences of inaccuracy and/or incompleteness of such information are entirely at the Customer’s expense and risk. 
 
10.2 The Services are always project specific and based on the purchase and application of the Products produced and/or 
delivered by or on behalf of Seller. The Customer is not permitted to use the Services provided by Seller with the application of 
third-party materials, at any rate the consequences of such a course of action are entirely at the Customer’s expense and risk. 
 
10.3 IP rights (as defined in clause 18) relating to the Services, including associated methodologies, techniques, documents and 
other information or knowledge are and continue to be vested in Seller. To the extent necessary for this purpose, the Customer 
will obtain a non-transferable, non-exclusive and free licence for the agreed use of these rights for the duration of the Agreement. 
 
11. Taxes 
 
11.1 Price excludes taxes. Except as specified in the invoice issued by Seller, Seller’s pricing excludes all taxes (including but 
not limited to, sales, use, excise, value-added, and other similar taxes), tariffs and duties (including but not limited to, amounts 
imposed upon the Product(s) or bill of material thereof under any Applicable Law (collectively, “Taxes”).  
 
11.2 Customer pays Taxes. Customer will pay all Taxes resulting from the Agreement or Seller’s performance under the 
Agreement, whether imposed, levied, collected, withheld, or assessed now or later. If Seller is required to impose, levy, collect, 
withhold, or assess any Taxes on any transaction under the Agreement, then in addition to the purchase price, Seller will invoice 
Customer for such Taxes unless at the time of order placement, Customer furnishes Seller with an exemption certificate or other 
documentation sufficient to verify exemption from the Taxes.   
 
11.3 Withholding. If any Taxes are required to be withheld from amounts paid or payable to Seller under the Agreement, (a) such 
withholding amount will not be deducted from the amounts due to Seller as originally priced, (b) Customer will pay the Taxes on 
behalf of Seller to the relevant taxing authority in accordance with Applicable Law, and (c) Customer will forward to Seller, within 
60 (sixty) days of payment, proof of Taxes paid sufficient to establish the withholding amount and the recipient. 
 
11.4 Seller not Liable. In no event will Seller be liable for Taxes paid or payable by Customer. This clause will survive expiration 
or any termination of the Agreement. 
 
12. Export Control 
 
Customer agrees to comply with all applicable export laws and regulations, including those of the United States and of the United 
Kingdom, to ensure Products, parts, and technology provided by Seller under the Agreement are not used, sold, disclosed, 
released, transferred, or re-exported in violation of such laws and regulations. Customer shall not directly or indirectly export, 
reexport, or transfer any items or technology provided by Seller under the Agreement to: (a) any country designated under 
Applicable Law as a “State Sponsor of Terrorism” howsoever described; (b) any person or entity listed on a blocked, embargoed 
or prohibited list maintained by a competent authority under Applicable Laws; or (c) an end-user engaged in any nuclear, chemical, 
or biological weapons activities. If Products or Services to be exported outside the U.S. and/or EU, or other jurisdictions where 
laws require “dual use” statements, are considered or likely to be considered as “dual use”, Customer shall (or shall cause the 
end user of the Products/Service) provide to Seller, promptly upon its request, an “End User Statement” in accordance with the 
applicable legal requirements. Seller shall not be liable to Customer for any delay and shall not be in breach of its obligations in 
the event of Customer’s failure or delay in providing such statement. 
 
13. Termination 
 
13.1 Notice of Termination. Either Party may immediately terminate the Agreement, by giving written notice to the other Party if:         

iv. the other Party commits a material breach of any term under the Agreement and (if such breach is capable of remedy), 
fails to remedy that breach within 30 (thirty) calendar days of written notice requiring it to do so; 

v. The other Party fails to make any payment required to be made under the Agreement when due, and fails to remedy 
the breach within 3 calendar days after receipt of written notice of non-payment; or  

vi. Any insolvency or suspension of the other Party's operations or any petition filed or proceeding made by or against the 
other Party under any state, federal or other Applicable Law relating to bankruptcy, arrangement, reorganization, 
receivership, or assignment for the benefit of creditors or other similar proceedings. 

 
13.2. Change of Control. In the event of a direct or indirect change in the senior management or the power to direct or cause the 
direction of the management and policies of the Customer (whether through the ownership of voting shares, by contract or 
otherwise), Seller may terminate the Agreement immediately by giving written notice. 
 
13.3 Effect. Termination does not affect any of the Parties’ rights and remedies that have accrued before the termination. The 
rights of termination provided in this clause 13 shall be without limiting a party’s other rights and remedies as may be permitted 



 

 

by Applicable Law or in equity. Upon termination of the Agreement, Customer shall at the election of the Seller either return to 
Seller or destroy all Seller’s confidential information in its possession, and provide a certificate by an officer of Customer as to the 
destruction of all Seller´s confidential information within 15 (fifteen) calendar days. The Customer shall have no rights to use any 
Seller´s confidential information after the termination of the Agreement. 
 
13.4 Survival. Any provision of the Agreement that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or 
after termination or expiry of the Agreement shall remain in full force and effect, including in any event clauses 1, 7.10, 13.3, 13.4, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 and 29. 
 
14.  Force Majeure/Excusable Delay and No Hardship 
 
14.1 Force Majeure and other Exclusions of Liability. Neither Party shall be liable to the other for, nor considered in breach or 
default of its obligations under the Agreement to the extent performance of such obligations is delayed or prevented, directly or 
indirectly, due to causes beyond the impacted Party’s reasonable control, including but not limited to: (a) natural or man-made 
disasters, acts of God, acts or omissions of governmental authorities, fire, severe weather conditions, earthquake, strikes or other 
labor disturbances, flood, serious risk of kidnapping, war (declared or undeclared), armed conflict, acts or threats of terrorism, 
pandemics, epidemics, quarantines, regional, national or international calamities, civil unrest, riot, severe delay in transportation, 
or inability to obtain necessary materials or raw materials, components or services (all the foregoing defined as “Force Majeure”); 
(b) in the case of Seller, acts or omissions of Customer, including failure to timely provide Seller with any access, information, 
tools, material including raw materials, and approvals necessary to permit Seller group to timely perform the required activities, 
and including, without limitation, unknown physical conditions at the site of an unusual nature and differing materially from those 
ordinarily encountered and generally recognized as occurring in the work of the character provided for in the Agreement, shall 
also qualify as Force Majeure in favor of the Seller. The impacted Party shall promptly notify the other Party in the event of a delay 
under this clause. The delivery or performance dates shall be extended for a period equal to the time lost by reason of such delay, 
plus such additional time as may be reasonably necessary to overcome the effect of such delay. If Seller is delayed by acts or 
omissions of Customer, or by the prerequisite work of Customer’s other contractors, Seller shall also be entitled to an equitable 
price adjustment. Under no circumstances shall Customer’s payment obligation be deemed excusable under this clause. 
Customer also represents and acknowledges that its experience and/or abilities are such, that it will meet its obligations even in 
cases of Force Majeure to the maximum extent possible and as permissible under Applicable Law. 
 
14.2 Right to Terminate. If a delay arising through circumstances set out in this clause 14 extends for more than 90 (ninety) days 
and the Parties have not agreed upon a revised basis for resuming work, which may include an equitable price adjustment, then 
either Party (except where such delay is caused by Customer, in which event only Seller), upon 30 (thirty) days' written notice 
may terminate the Agreement. In such event of a delay, Customer shall pay Seller the pro-rated price for all work and undertakings 
performed before the effective date of termination. 
 
15. Environmental Health and Safety (EHS) 
 
15.1 Customer to provide safe work environment. Customer shall take all actions necessary to provide a safe, healthy, and 
secure work environment, including transportation and accommodation, if applicable, for Seller’s personnel. Customer shall inform 
Seller of any known risks, hazards, or changed conditions impacting worker health, safety, or the environment, including the 
presence or potential presence of hazardous materials, and provide relevant information, including safety data sheets, site security 
plans, risk assessments, and job hazard analysis. 
 
15.2 Customer to Provide Seller Site Access and Notification of Applicable Laws. To evaluate risks associated with the 
rendering of services and performance under the Agreement, Customer shall provide Seller with reasonable access to review the 
site and related equipment. If Seller's work at the site is subject to local, state, or national EHS legal requirements that are not 
reasonably available, Customer shall notify and provide copies of the same to Seller. 
 
16. Limitations of Liability 
 
16.1 SPECIAL OR CONSEQUENTIAL LOSSES. THE REMEDIES PROVIDED IN THIS AGREEMENT SHALL BE THE SOLE 
AND EXCLUSIVE REMEDIES OF CUSTOMER (INCLUDING THIRD PARTY CLAIMS). SELLER SHALL NOT BE LIABLE TO 
CUSTOMER FOR ANY INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE SUCH AS (BUT NOT 
LIMITED TO), DELAY DAMAGE, DAMAGE DUE TO BUSINESS INTERRUPTION, LOST PROFITS, LOST SAVINGS, LOST 
REVENUE, MISSED OPPORTUNITIES, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF DATA, REPUTATIONAL DAMAGES OR FORFEITED 
PENALTIES OR FINES, WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES ARE BASED ON TORT, WARRANTY, CONTRACT OR ANY 
OTHER LEGAL THEORY.   
 
16.2 TOTAL LIABILITY. SELLER’S TOTAL LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THE AGREEMENT FOR CLAIMS 
OF ANY KIND (INCLUDING THIRD PARTY CLAIMS) WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE 
ARISING OUT OF THE PERFORMANCE/NON-PERFORMANCE OR BREACH OF THE AGREEMENT, INCLUDING ANY 
OTHER COMPENSATION UNDER THE AGREEMENT, OR THE PROVISION OF ANY PRODUCTS OR SERVICES SHALL 
NOT EXCEED THE AMOUNT PAID OR PAYABLE FOR THE SPECIFIC PRODUCT OR SERVICE THAT GIVES RISE TO THE 
CLAIM.   
 
16.3 WILLFUL MISCONDUCT. THE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS SET FORTH ABOVE IN THIS CLAUSE SHALL ONLY 
APPLY TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE MANDATORY LAW AND SHALL NOT APPLY IN CASE OF INTENT 
OR WILLFUL MISCONDUCT OF SELLER OR ITS MANAGEMENT.  
 
17. Indemnity 
 
The Customer shall release, defend, indemnify and hold harmless the Seller, the Seller’s affiliates, and each of their respective 
officers, directors, managers, employees, representatives, and advisors (the “Seller’s Indemnitees”) from and against any 
liability, loss, damage, claim, fine, penalty, judgment, settlement, cost and expense (including legal fees and expenses), including 
personal injury to or death of the Customer’s employees or property damage, arising out of or in connection with the Agreement 
and the Customer’s activities in connection with the Agreement, including (a) the handling, storage, marketing, sale, resale, 



 

 

distribution, use, or disposal of the Products or Services (whether used alone or in combination with other substances) by the 
Customer or by any third party at the Customer’s facilities or by any third party at any location or (b) the failure of the Customer 
to comply with any instructions or regulations relating to (product) safety or Applicable Law. This clause shall survive the expiration, 
termination, or cancellation of the Agreement. 
 
18. Seller’s IP Rights 
 
Seller’s intellectual property rights include, without limitation, all trademarks, trade names, logos, designs, symbols, emblems, 
distinguishing marks, slogans, service marks, copyrights, patents, models, drawings, know-how, information, and any other 
distinguishing material of Seller, the Seller Group and Orbia Group, whether or not subject to registration or filing, including all 
registrations or applications to register any of the foregoing items; and all rights in the nature of any of the foregoing items, and 
all rights having equivalent or similar effect to, and the right to apply for any of, the rights referred to in this definition in any 
jurisdiction (hereinafter “IP rights”). Seller retains all IP rights in the Products and Services, and nothing herein shall be construed 
to grant Customer any right or license, express or implied, in the Seller’s IP rights. In particular, Customer shall not use Seller’s 
name, logo or other IP rights without Seller’s prior written consent. Further, Customer will not do or fail to do anything that could 
infringe, damage, endanger or impair Seller’s IP rights. In particular, Customer will not: (a) modify, remove or disfigure any 
markings or other means of identification of Products or Services delivered by Seller; (b) use Seller’s IP rights in such a way that 
their distinctive character or validity may be affected; (c) use trademarks other than Seller’s trademarks with regard to Products 
or Services delivered by Seller without Seller’s prior express written consent, or (d) use trademarks or trade names similar to 
Seller’s trademarks or trade names that may cause confusion or deception. For the purposes herein “Seller Group” shall refer to 
Wavin B.V. its subsidiaries and group of companies, and Orbia Group shall refer to Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 
and its subsidiaries and group of Companies.  
 
19. Data Privacy 
 
Each Party shall comply with all applicable data protection laws. Unless agreed otherwise by the Parties, Seller (or its 
subcontractors) will not process information relating to any identified or identifiable natural persons (“Personal Data”) for 
Customer or on Customer’s behalf. In the event that Seller processes Personal Data as part of its own legitimate business 

purposes, it will do so in accordance with the Seller’s Privacy Notice which is available on https://www.wavin.com/hu-
hu/wavin-adatvedelmi-nyilatkozat 
 
 
20. Confidentiality 
 
“Confidential Information” means the terms of the Agreement and all non-public information, technical data or know-how in 
whatever form and materials (including samples) concerning the business, Products, Services and/or activities of Seller and/or its 
affiliates disclosed or made available to Customer in relation to the Agreement, whether orally or in writing, in electronic or other 
form, and whether or not marked as proprietary or confidential, and any information derived from the Confidential Information; 
provided that Confidential Information does not include information (i) known to Customer at the time of disclosure or rightfully 
obtained by Customer on a non-confidential basis from a third party; (ii) that is now, or hereafter becomes, through no act or failure 
to act on the part of Customer, generally known in the public; or (iii) that is independently developed by Customer without reliance 
on the Confidential Information, in each case as shown by contemporaneous documentary evidence. Customer shall not use the 
Confidential Information except for the purpose of exercising its rights or performing its obligations under the Agreement (the 
“Purpose”).  Customer shall not disclose the Confidential Information to any third party except its employees and agents who 
have a need to know such information for the Purpose and who are bound by written nondisclosure obligations at least as stringent 
as those contained in the Agreement. Customer shall not reverse engineer any Confidential Information, including any samples, 
without permission of Seller. Customer shall take reasonable, prudent safeguards to prevent the use or disclosure of Confidential 
Information in violation hereof. Customer shall be responsible for the obligations of its employees and agents under the Agreement 
and Customer assumes liability for damages arising from any breach of this Agreement by its employees and agents, that would 
be a breach of this Agreement if committed directly by Customer, including without limitation, unauthorized use of Confidential 
Information. Upon Seller’s request, Customer shall promptly return all copies, whether written, electronic, or other form, of any 
such Confidential Information, or delete and destroy Confidential Information in a secure manner. Notwithstanding the foregoing, 
Customer may retain one copy of the Confidential Information for records management purposes, or copies in enterprise-wide 
archival back-up systems. Notwithstanding the destruction or retention of the Confidential Information, Customer shall continue 
to be bound by its obligations of confidentiality hereunder. In the event Customer is required to disclose any Confidential 
Information by order of a court or any government agency, by law, regulation, judicial or administrative process, Customer shall: 
(a) give prior written notice of such disclosure to Seller, if legally permitted; (b) reasonably cooperate with Seller, at Seller’s request 
and expense, to resist or limit such disclosure or to obtain a protective order; and (c) in the absence of a protective order or other 
remedy, disclose only that portion of the Confidential Information that is legally required to be disclosed in the opinion of counsel 
and assure that confidential treatment will be accorded the disclosed information. Following termination, the obligations of 
Customer under this Agreement with respect to the Confidential Information will continue in full force and effect as follows: (i) in 
the case of any Confidential Information that constitutes a trade secret within the meaning of Applicable Law, for as long as such 
information remains a trade secret; or (ii) in the case of any other Confidential Information or materials, for a term of five (5) years 
from the date of disclosure. Seller shall be entitled to injunctive relief for any breach or threatened breach of this provision without 
the requirement of posting bond or proving damages. 
 
21. Customer Data 
 
21.1 Customer owns Customer Data and Seller Granted License. Seller acknowledges that, as between Seller and Customer, 
Customer owns all right, title, and interest, including all intellectual property rights, in and to the Customer Data (as defined below). 
Customer hereby grants to Seller (i) a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully paid-up, worldwide license to 
reproduce, distribute, modify, and otherwise use and display the Customer Data for internal research and product/service 
development purposes and to provide Products and Services to Customer, and (ii) a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-
free, fully paid-up, worldwide license to reproduce, distribute, modify, and otherwise use and display Customer Data incorporated 
within the Aggregated Statistics. “Customer Data” means, other than aggregated statistics, information, data, and other content, 
in any form or medium, that is submitted, posted, or otherwise transmitted or made available by or on behalf of Customer, or a 



 

 

user of Customer’s Product or Services incorporating the product or services object of the Agreement, to Seller that is generated 
by the Product or Service or use of the Product or Service, provided that Customer Data excludes any Personal Data.  Nothing in 
the Agreement shall be deemed to limit any rights granted from Customer to Seller in any other agreement. 
 
21.2 Customer Feedback If Customer or any of its employees or contractors suggests or recommends changes to the Product 
or Services, including without limitation, new features or functionality relating thereto, or shares any comments, questions, 
suggestions, or the like (“Feedback”), Seller is free to use such Feedback irrespective of any other obligation or limitation between 
the Parties governing such Feedback. Customer hereby assigns to Seller on Customer’s behalf, and on behalf of its employees, 
contractors and/or agents, all rights, title, and interests in and to, the Feedback and Seller is free to use, without any attribution or 
compensation to any Party, any ideas, know-how, concepts, techniques, or other intellectual property rights contained in the 
Feedback, for any purpose whatsoever, although Seller is not required to use any Feedback. 
 
22. Aggregated Statistics 
 
Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement or any other non-disclosure agreement between the Parties, Seller 
may monitor Customer’s use of the Product or Services and collect and compile Aggregated Statistics (as defined below). As 
between Seller and Customer, all right, title, and interest in Aggregated Statistics, and all intellectual property rights therein, belong 
to and are retained solely by Seller. Customer acknowledges that Seller may compile Aggregated Statistics based on Customer 
Data collected from Customer’s (or its customers’) use of the Product or Services. Customer agrees that Seller may (i) make 
Aggregated Statistics publicly available in compliance with Applicable Law, and (ii) use Aggregated Statistics to the extent and in 
the manner permitted under Applicable Law, provided that such Aggregated Statistics do not expressly identify Customer. 
“Aggregated Statistics” means data and information related to Customer’s (or its customers’) use of the Product or Services that 
is used by Seller in the aggregate and not directly identifying Customer, including to compile statistical and performance 
information related to the provision and operation of the Product and Services of Seller. 
 
23. Compliance with Applicable Law 
 
23.1 Industry Standards  The Agreement is based on Seller's design, manufacture, testing, and delivery of the Products and 
Services pursuant to: (i) its own design criteria, manufacturing processes, and procedures and quality assurance program; (ii) 
those portions of industry specifications, codes, and standards in effect as of the date of entering into the Agreement as are 
specified to Seller; (iii) the Applicable Law; and (iv) any mutually agreed upon written terms and specifications set forth in the 
Agreement. If any of the foregoing changes, Seller may unilaterally change the Products and Services to ensure compliance with 
any of the foregoing. In addition, Seller shall be entitled to amend the agreed price, delivery/performance date or guarantees 
unilaterally. In the event any such change prevents Seller from executing its obligations without breaching Applicable Law or 
makes Seller’s execution of its obligations unreasonably burdensome or unbalanced, Seller shall also have the right to terminate 
the Agreement without any liability. 
 
23.2 Compliance with Applicable Laws Notwithstanding any other provision of the Agreement, the Parties shall at all times 
comply with all Applicable Law in the performance of the Agreement. 
 
23.3 Anti-Bribery and Corruption. The Customer shall ensure that it, its directors, employees or subcontractors will not offer, 
promise, or give any undue pecuniary or other advantage of any kind to employees of the Seller or third parties (including civil 
servants) in order to obtain or retain a business or other improper advantage, in connection with the Agreement. The Customer 
will comply with all applicable anti-bribery legislation (including, but not limited to the US Foreign Corrupt Practices Act and the 
UK Bribery Act) and have put into place adequate preventative measures to ensure that employees and subcontractors comply 
with the applicable legislation.   
 
24. Assignment, Novation & Subcontracting 
 
24.1 Customer may not assign or novate the Agreement, in full or in part, including through change of structure or ownership of 
the Customer, without the prior written consent of Seller, which consent shall not be unreasonably delayed or withheld, provided 
that Seller shall be entitled to withhold such consent in any event if the assignee/novatee lacks adequate financial capability, is a 
competitor or potential competitor of Seller or its affiliates, causes Seller group to be in breach of Applicable Law, and/or does not 
meet Seller’s code of ethics. Seller may assign or novate to third parties the Agreement, in full or in part, and the Seller will give 
written notice to Customer in such event. The Parties agree to execute such documents as may be necessary to give effect to the 
permitted assignments or novations set forth in this clause. In the event of a novation or assignment by Customer, Customer shall 
cause the novatee/assignee to provide additional payment security at Seller’s reasonable request. Any assignment or novation in 
violation of the above shall be void and without effect for the Parties.  
 
25. Subcontractors 
 
Seller has the right to subcontract its obligations under this Agreement. Use of a subcontractor will not release Seller from liability 
under this Agreement for performance of the subcontracted obligations. 
 
26. Changes 
 
Each Party may at any time propose changes in the Agreement in the form of a draft change order. Neither Party is obligated to 
proceed with the change order until both Parties agree to such change in writing. Unless otherwise agreed by the Parties, pricing 
for additional work arising from such changes shall be at Seller’s then-current time and material rates. 
 
27. Governing Law 
 
The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the jurisdiction in which the Seller is 
incorporated, excluding in any case conflict of law rules. The Parties acknowledge and agree that the applicability of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (often referred to as the Vienna Sales Convention) is 
expressly excluded. 



 

 

 
28. Dispute Resolution 
 
Any dispute or claim arising out of or in connection with the Agreement or its subject matter or formation (including non-contractual 
disputes or claims) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the competent courts in the jurisdiction and district where the 
Seller is incorporated and the Parties hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of those courts for these purposes.  
 
29. General Clauses 
 
29.1 Entire Agreement. This Agreement represents the entire agreement between the Parties and supersedes and extinguishes 
all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written 
or oral, relating to its subject matter. Any previous agreements entered into by and between the Parties are hereby replaced by 
this Agreement.  
 
29.2 No Oral Modification. No modification, amendment, rescission, waiver, or other change shall be binding on either Party 
unless agreed to in writing by their authorized representatives. Each Party agrees that it has not relied on or been induced by any 
representations of the other Party not contained in this Agreement.  
 
29.3 Severability. The invalidity in whole or in part of any part of the Agreement shall not affect the validity of the remainder of 
the Agreement. In the event any provision of the Agreement is held invalid or unenforceable, only the invalid or unenforceable 
part of the provision shall be severed, leaving intact and in full force and effect the remainder of the sentence, clause, and provision 
to the extent not held invalid or unenforceable. 
 
29.4 Headings. Headings of clauses and paragraphs herein are for convenience of reference only and shall not control the 
meaning or interpretation of any provision of the Agreement. 
APPENDIX 1: COUNTRY-SPECIFIC PROVISIONS 
 
The country-specific provisions below will replace or supplement the equivalent provisions in the Terms and Conditions as noted. 
In the event of a conflict between these country-specific provisions and the Terms and Conditions, these country-specific 
provisions will govern. 
 
 
2. HUNGARY 
 
In addition to or in derogation of the Terms and Conditions, the following applies to Customers in Hungary. 
 
The application of § 6:63 (5) of the Hungarian Civil Code is excluded. (According to § 6:63 (5) of the Hungarian Civil Code under 
the contract the parties shall be bound by any custom which they have agreed on in their prior business dealings and by any 
practice they have established between themselves. Furthermore, the parties shall be bound by the custom which would be 
considered generally applicable and widely known in the given sector by parties to similar contracts, unless such custom is likely 
to conflict with contract terms which have been previously negotiated between the parties.) 

 

Customer has been notified and expressly accepts the provisions of clauses 3.1, 13.2, 16 and 23.1.  

 

 

 
 


