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TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
- 

BONTEXGEO 
 

 

1. Meghatározások és Értelmezés 

1.1. Jelen Feltételek alkalmazásában a következő kifejezések - kivéve, ha a szövegkörnyezetből más 
következik - az alábbi jelentéssel bírnak: 

1.1.1. „Elfogadás” a Bontexgeo részére az ügyfél által leadott megrendelés írásbeli elfogadása;  

1.1.2. „Feltételek” a termékek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételek jelen 
dokumentumban meghatározottak szerint, időszakonként módosítva; 

1.1.3. „Szerződés” a jelen Feltételek hatálya alá tartozó szerződés a Bontexgeo és az Ügyfél között Termékek 
adásvétele érdekében, amely csak a Bontexgeo által a Megrendelőre válaszként adott Elfogadás 
esetén bír kötelező erővel, és amely magában foglalja a jelen Feltételeket, az Elfogadást, a 
Specifikációkat és adott esetben a Szavatossági dokumentumot is; 

1.1.4. „Ügyfél” az a személy vagy szervezet, aki vagy amely Szerződésben beleegyezik a Bontexgeo 
Termékeinek megvásárlásába és aki vagy amely nem minősül fogyasztónak az alkalmazandó 
jogszabályok szerint; 

1.1.5. „Vis major esemény” a fél észszerű hatókörén kívüli esemény vagy körülmény, ideértve, de nem 
kizárólagosan a háborút, a lázadást, a tüzet, az árvizet, a társadalmi konfliktusokat, a készletek vagy 
nyersanyagok elérhetetlenségét vagy hiányát, a gépek meghibásodását, a szállítás elérhetetlenségét, 
az elektromos, informatikai, internetes vagy más távközlési zavarokat, a kormányzati döntéseket vagy 
beavatkozásokat (ideértve az engedélyek visszautasítását vagy elvesztését), valamint a harmadik felek 
cselekményeit vagy mulasztásait; 

ÖSSZEFOGLALÓ: a feltételek e rövid összefoglalóját azért bocsátjuk a rendelkezésére, hogy segítsük annak megértését.  

 Javasoljuk, hogy olvassa el az árajánlatainkra vagy a megrendelések megerősítésére vonatkozó feltételeket, ahol bizonyos 

kulcsfontosságú kifejezések találhatók. 

 Javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza át a kiemelt kifejezéseket, amelyek alapvetően eltérnek a vonatkozó jogszabályoktól 

vagy a megszokott szerződéses gyakorlattól, vagy az ugyanazon felek által korábban alkalmazott kikötésektől. 

 A szerződésére ezen feltételek vonatkoznak, kizárva minden mást. Az általános vásárlási feltételek nem alkalmazandók. 

 Az Önnel szembeni felelősségünk korlátozott bizonyos vonatkozásokban. A további információkért kérjük, tekintse át a 4 és 9 

fejezeteket. 

 Az Ön számára nyújtott termékeink megfelelnek a specifikációinknak. A szavatosság vonatkozásában történő igénybejelentés 

időtartamát jelen feltételek határozzák meg. Amennyiben a termékek hibásak, Önnek alapvető joga, hogy azok vételárát visszakapja 

vagy azokat kicseréltesse. Lásd: 5 fejezet. 

 Addig nem kerülnek a termékek az Ön tulajdonába, amíg azok vételárát teljesen nem fizette meg. Lásd: 6 fejezet. 

 A fizetési feltételeket a lenti 7 fejezet tartalmazza, vagy ha azok eltérőek, az Elfogadás határozza meg. Kamat kerül felszámításra, 

amennyiben nem fizet időben. 

 A feltételekben használt bizonyos kulcsfontosságú kifejezések meghatározását az 1 fejezet tartalmazza. 
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1.1.6. „Termékek” az Elfogadásban feltüntetett Bontexgeo termékek (vagy azok bármely része), amelyeket 
az Ügyfeleknek a jelen Feltételek alapján értékesítenek; 

1.1.7. „Szellemi Tulajdonjogok” bármely szellemi vagy iparjogvédelmi jog, ideértve, de nem kizárólagosan a 
szerzői, személyhez fűződő és szomszédos jogokat, valamennyi jogot az olyan találmányok (ideértve 
a szabadalmi jogot és a használati mintaoltalmi jogot), védjegyek, áruvédjegyek, szolgáltatási 
védjegyek, ábrás védjegyek, nem lajstromozott védjegyek és más kereskedelmi nevek, bizalmas 
információk (ideértve az üzleti titkokat és a know-how-t), rajzok, prototípusok, algoritmusok, 
szoftverek és más jogok vonatkozásában, amelyek szellemi tevékenység eredményei az ipari, 
tudományos, irodalmi vagy művészeti területen, és amelyeket a jogszabály bárhol a világon 
megenged, tekintet nélkül azok bejegyzésére, bejegyzetlenségére vagy bejegyzésre történő 
alkalmasságára, valamint azok valamennyi alkalmazására; 

1.1.8. „Bontexgeo” a Bontexgeo tagja, amely az Elfogadást kibocsátja; 

1.1.9.  „Megrendelés” a Bontexgeo részére az Ügyfél által benyújtott megrendelő, szóban vagy írásban, az 
Ügyfél által a Bontexgeo Termékeinek megvételére vonatkozóan, és amely alkalmas arra, hogy azt a 
Bontexgeo elfogadja az Elfogadás kibocsátásával; 

1.1.10. „Specifikációk” a Bontexgeo által kiadott írásbeli specifikáció a vonatkozó Termék tekintetében, 
amely részletezi annak jellemzőit és teljesítményét, és amelyet specifikációként jelöltek meg vagy 
azonosítottak. A Specifikációk adott esetben adatlapokat, termékalkalmazási lapokat, teljesítményre 
vonatkozó nyilatkozatokat és Szavatossági Dokumentumokat tartalmazhatnak;  

1.1.11. „Szavatossági dokumentum” a Bontexgeo által a Termékek vonatkozásában elfogadott és aláírt 
dokumentum, és amelyet olyan termékfelelősségi vagy szavatossági megállapodásként azonosítanak, 
amely a Bontexgeo által az ilyen Termékek vonatkozásában nyújtott szavatosság terjedelmére és 
időtartamára vonatkozó részleteket határozza meg; 

1.1.12. „Szavatossági Idő” a (i) a Szavatossági dokumentumban meghatározott szavatossági idő, ha 
alkalmazható; vagy (ii) ha a Szavatossági dokumentumban nincs szavatossági idő meghatározva, 12 
(tizenkét) hónap a Termékek leszállításától számítva; vagy (iii) ha az alkalmazandó jogszabályok által 
kötelezően meghatározott más minimum időtartam van, amelytől nem lehet eltérni az érintett 
Termék(ek) vonatkozásában, akkor ez a kötelező minimális időtartam.  A Termékek tervezett vagy 
elvárt tartósságára vonatkozó semmilyen teljesítési nyilatkozatot vagy adatlapot sem lehet 
szavatossági időként értelmezni. 

1.2. Jelen Feltételek alkalmazásában: 

1.2.1. jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre vonatkozó hivatkozás az ilyen jogszabály vagy rendelkezés 
módosítását vagy ismételten elfogadott szövegét is magában foglalja. A jogszabályra vagy jogszabályi 
rendelkezésre vonatkozó hivatkozás magában foglalja a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 
alapján történő alárendelt jogalkotást is, továbbá azok módosítását vagy ismételten elfogadott 
szövegét; 

1.2.2. a kifejezések által bevezetett bármely szókapcsolatot, ideértve: az ideértve, a különösen vagy más 
kifejezést illusztratívként kell értelmezni, amelyek nem korlátozhatják az e feltételeket megelőző 
szavak értelmét; továbbá 

1.2.3. az írásos vagy írásbeli szavakra vonatkozó hivatkozás magában foglalja a faxokat, emaileket vagy más 
elektronikus formátumú levelezéseket.  
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2. A Szerződés alapja 

2.1. A Megrendelő Ügyfél általi benyújtása az Ügyfél részéről a Termék jelen Feltételek szerinti megvételére 
vonatkozó ajánlatnak minősül, amely ajánlatot a Bontexgeo saját belátása szerint elfogadhat vagy 
elutasíthat.  A Bontexgeo csak akkor kötelezhető és a Bontexgeo és az Ügyfél közötti Termékek 
adásvételére vonatkozó Szerződés akkor köthető meg, ha a Bontexgeo kibocsátja az Elfogadást az Ügyfél 
által benyújtott Megrendelő vonatkozásában. 

2.2. Az Ügyfél standard vételeiben, bármely Megrendelésben, levelezésben vagy visszaigazolási formában 
található ezzel ellentétes kifejezések ellenére, az Ügyfelet kötik jelen Feltételek, amelyek minden 
Szerződésre vonatkoznak, továbbá bármely más olyan feltételt, amelyet az Ügyfél kíván alkalmazni 
vagy beépíteni (ideértve bármely vásárlási feltételeket vagy az Ügyfél más általános üzleti feltételeit), 
vagy amit a kereskedelem, a szokás, a gyakorlat vagy üzletmenet foglal magában, ezennel kifejezetten 
elutasítottnak és kizártnak kell tekinteni.  Az Ügyfél lemond minden olyan jogáról, amelyre valamely 
feltétel alapján egyébként támaszkodik, és amelyet az Ügyfél valamely dokumentuma érvényesít, azzal 
kerül szállításra vagy az tartalmazza, és amely összeférhetetlen a jelen Feltételekkel. 

2.3. A Bontexgeo és az Ügyfél közötti folyamatban lévő kereskedelmi kapcsolatok tekintetében a jelen 
Feltételek a jövőbeli vételi megrendelésekre vagy tranzakciókra vonatkoznak, a jelen Feltételekre 
való további hivatkozás nélkül is. 

2.4. Hacsak a jelen Feltételeknek megfelelően egyértelműen nem azonosítják Specifikációként, a Bontexgeo 
által gyártott minták, rajzok, leíró jellegű anyagok vagy reklámok, valamint a Bontexgeo katalógusokban 
vagy brosúrákban szereplő leírások vagy illusztrációk kizárólag azzal a céllal készülnek, hogy 
hozzávetőleges képet adjanak a bennük foglalt Termékekről és azok lehetséges felhasználásáról és 
teljesítményéről, és ezek nem képezik részét a Szerződésnek, és nem rendelkeznek kötelező erővel a 
Bontexgeo-ra. 

2.5. A Bontexgeot nem kötik az általa adott árajánlatok vagy árlisták, amelyeket időről időre közzétesz, ezek 
egyike sem minősül felhívásnak az Ügyfél számára, hogy ajánlatot tegyen a Bontexgeo számára, hogy 
Termékeket vásároljon Megrendelés formájában.  

3. Termékek 

3.1. A mennyiség, a darabszám(ok), az ár(ak), a leírás és - ha alkalmazható - a Specifikációk és minden 
Szavatossági dokumentum a Termékek vonatkozásában úgy kerül meghatározásra, ahogy az az 
Elfogadásban is szerepel. 

3.2. A Bontexgeo fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Specifikációkat. Ha az ilyen módosítások 
lényegesen megváltoztatják a Szerződés tárgyát képező Termékek Specifikációit, a Bontexgeo köteles 
értesíteni az Ügyfelet, aki a Termékek leszállítása előtt elállhat a Szerződéstől az érintett Termékek 
vonatkozásában a Bontexgeo részére küldött írásbeli értesítéssel. 

4. Kézbesítés 

4.1. A Bontexgeo megteszi az elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy:  

4.1.1. minden Termék leszállításához kézbesítési tájékoztatót csatoljon, amely tartalmazza a Megrendelés 
dátumát és valamennyi Bontexgeo referenciaszámot, a Termékek típusát és mennyiségét (ideértve a 
Termékek kódszámát, ha alkalmazható), különleges tárolási utasításokat (ha van); és ha a Bontexgeo 
kéri, hogy az Ügyfél juttasson vissza bármely csomagolóanyagot részére, ennek tényét írásban erősíti 
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meg a Bontexgeo az Ügyfél irányában. Az Ügyfél köteles lehetővé tenni az ilyen csomagolóanyagok 
begyűjtését a Bontexgeo által meghatározott észszerű időpontokban. A csomagolóanyagok 
visszajuttatása a Bontexgeo költségén történik, kivéve, ha bármely Megrendelésben másként 
állapodnak meg. 

4.2. Ha a Bontexgeo írásban másként nem állapítja meg vagy ez Elfogadás ettől eltérően nem határozza meg: 

4.2.1. minden Terméket üzemből (Incoterms 2010) kell leszállítani a Bontexgeo az Elfogadásban 
meghatározott helyiségeiben; és 

4.2.2. a Szerződésekben vagy Elfogadásokban a Termékek kézbesítése vonatkozásában jelzett dátumok 
vagy időpontok csak hozzávetőlegesek, és nem tekinthetők az értesítés lényeges feltételeinek. A 
Bontexgeo megteszi az elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy észszerű időben kézbesítsen 
és tájékoztassa az Ügyfelet a megbeszélt kézbesítési dátumoktól vagy időpontoktól való lényeges 
eltérésről.  Ha a kézbesítési dátumot nem határozták meg, a Bontexgeo a Termékeket észszerű időn 
belül szállítja le. 

4.3. A jelen Feltételekben és/vagy bármely Szerződésben foglaltak ellenére, a Bontexgeot terhelő, 
bármilyen jellegű elkésett és/vagy meghiúsult kézbesítésből eredő vagy azzal kapcsolatos felelősség 
mértéke minden esetben legfeljebb az érintett Termék árának 5 %-át (öt százalékát) teheti ki. 

4.4. A Bontexgeo nem vállal semmilyen felelősséget a Termékek késedelmes vagy meghiúsult 
kézbesítéséért, ha azt (i) vis major esemény okozta, vagy (ii) közvetlenül vagy közvetve az Ügyfél vagy 
az alkalmazandó jogszabályok szerint olyan személy cselekménye vagy mulasztása okozta, akiért az 
Ügyfél felelős, vagy (iii) a Terméket fuvarozó, szállító vagy szállítmányozó társaság okozta. 

4.5. Kivéve, ha azt vis major esemény vagy a Szerződés Bontexgeo általi súlyos megszegése okozta, 
amennyiben az Ügyfél nem veszi fel a Termékeket a Bontexgeo helyiségeiben a Termékek 
átvehetőségéről való értesítést követő 3 (három) napon belül az „üzemből” jellegű Szerződések esetén, 
vagy ha eltérő Incoterms vagy kézbesítési módot határoznak meg, az Ügyfél nem veszi át a Terméket az 
érintett fuvarozótól, az esettől függően: 

4.5.1. a Termékeket kézbesítettnek kell tekinteni és a Termékek elveszésének vagy sérülésének 
kockázatviselése az Ügyfélre száll át a fent említett 3 (három) nap leteltével az „üzemből” jellegű 
Szerződések esetén, vagy ha eltérő Incoterms vagy kézbesítési módot határoznak meg, amikor az 
érintett fuvarozó a Terméket megpróbálja kézbesíteni az ilyen Incoterms vagy meghatározott 
kézbesítési módnak megfelelően; és 

4.5.2. A Bontexgeo addig tárolhatja a Termékeket, amíg az Ügyfél kizárólagos költségére és kockázatára a 
tényleges kézbesítés meg nem történik, és felszámíthatja az összes kapcsolódó költséget és kiadást is 
(ideértve a tárolást, kezelést és biztosítást). 

4.6. Amennyiben az Ügyfél nem veszi át a Termékeket az „üzemből” jellegű Szerződések esetén, vagy ha 
eltérő Incoterms vagy kézbesítési módot határoznak meg, az Ügyfél nem fogadja el az érintett fuvarozó 
kézbesítését 14 (tizennégy) napig, a Bontexgeo jogosult továbbértékesíteni a Termékeket vagy más 
módon megszabadulni a Termékektől vagy egy részüktől, és miután levonta az észszerű tárolási, 
kezelési, biztosítási és értékesítési költségeket, kiszámlázhatja az Ügyfélnek a Termékek árát meghaladó 
költségeit vagy felszámíthatja a Termékek ára alatti hiányát az Ügyfél irányában. 

4.7. Ha a Bontexgeo bármely Szerződés feltételei szerint megrendelt Termékek mennyiségéhez képest 
legfeljebb 5%-kal többet vagy kevesebbet szállít le, az Ügyfél nem utasíthatja vissza a Termékek ilyen 
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kézbesítését.  Ha a fent említett küszöbérték feletti vagy alatti leszállítás történik, az Ügyfél köteles 
írásban értesíteni a Bontexgeot az ilyen leszállításról, meghatározva a leszállított Termékek releváns 
mennyiségét, és a többletszállítás esetén megjelölni azt, hogy az Ügyfél meg kívánja-e tartani és kifizetni 
a vonatkozó Szerződésben meghatározottat meghaladó mennyiséget, vagy pedig hogy a Termékek ilyen 
többletét vissza akarja-e juttatni a Bontexgeo részére.  Kevesebb leszállított Termék esetén, amikor az 
Ügyfél azokért előre fizetett, a Bontexgeo visszatérítést ad az Ügyfélnek (amelynek értéke megfelel az 
Ügyfél által előzetesen kifizetett összeg és a ténylegesen leszállított Termékek számla szerinti értéke 
közötti különbözetnek). Olyan kézbesítések esetén, amikor az Ügyfél a többlet Termékeket vissza 
kívánja juttatni a Bontexgeonak, az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Termékek olyan új, használatlan, 
becsomagolt állapotban legyenek, mint ahogy azokat az Ügyfélnek leszállították és azokat megfelelő 
helyen és megfelelő környezeti körülmények között kell tárolni, amelyek biztosítják, hogy semmilyen 
minőségromlás ne következzen be vagy bármi más, ami megakadályozhatja a Termékek újbóli 
értékesítését, mindaddig, amíg a Bontexgeo vagy meghatalmazott fuvarozója át nem veszi a 
Termékeket az Ügyféltől.  A Termékek átvétele és megvizsgálása után a Bontexgeo a többlet Termékek 
után jóváírást ad olyan értékben, amely megfelel a Termékek vonatkozó leszállítása szerinti kiszámlázott 
árnak. 

4.8. A 4.7 fejezet sérelme nélkül, a Bontexgeo a Termékeket részletekben is leszállíthatja, amelyeket külön 
számláz ki és amelyeket külön kell megfizetni. Egy részletet érintő késedelem vagy hiba esetén az Ügyfél 
nem jogosult bármely más részlet törlésére. 

5. Minőség 

5.1. A Bontexgeo szavatolja, hogy szállításkor a Termékek: 

5.1.1. megfelelnek a Specifikációknak és a kapcsolódó Szavatossági Dokumentumnak, valamint az 
alkalmazandó jogszabályok által meghatározott bármely kötelező előírásnak; és 

5.1.2. mentesek minden olyan lényeges anyag- és gyártási hibáktól, amelyek hátráltatnák az érintett 
Termékek működését. 

5.2. A fenti szavatosság nem terjed ki azon esetekre: (a) amelyekre az Ügyfél figyelmét kifejezetten felhívják 
a Szerződés megkötése előtt; vagy (b) amikor az Ügyfél a Terméket a Szerződés megkötése előtt 
megvizsgálta és a vizsgálatnak fel kellett volna tárnia a hiányosságot; vagy (c) amikor az Ügyfél mintát 
kapott és a minta észszerű vizsgálatából ki kellett volna derülnie a hiányosságnak; vagy (d) amikor a 
Specifikációknak való megfelelést a használati feltételek vagy a telepítés módja határozza meg, és az 
ilyen feltételek vagy a telepítés szükséges módja nem teljesült, vagy azokat az Ügyfél nem teljesítette. 

5.3. Az Ügyfél a leszállítást követően köteles a Termékeket megvizsgálni, amint az lehetséges és minden 
esetben legkésőbb 7 (hét) napon belül az után, hogy a Termékek fizikai birtokába került. 

5.4. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bontexgeot és minden esetben legkésőbb 5 (öt) napon 
belül - amelyik a hamarabbi - az után, hogy az Ügyfél az 5.3 fejezet szerint a vizsgálatot befejezte vagy a 
Termékek hibájának vagy megfelelőségi hiányának Ügyfél általi észlelésére itt megadott 7 (hét) napos 
határidő leteltével, amely értesítésben egyértelműen meg kell adni a hibák vagy megfelelőségi hiányok 
természetét és terjedelmét.  

5.5. A jelen 5 fejezet további rendelkezéseire is figyelemmel, ha: 

5.5.1. az Ügyfél betartja az 5.3 fejezet rendelkezéseit és írásban értesíti a Bontexgeot vagy (i) az 5.3 
fejezetben meghatározott határidőn belül a vizsgálat során feltárt állítólagos hibákról vagy 
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megfelelőségi hiányokról vagy (ii) 10 (tíz) napon belül azt követően, hogy bármely más hiba vagy 
megfelelőségi hiány kiderül vagy azt az Ügyfélnek ki kellett volna derítenie az érintett Termékekre 
vonatkozó Szavatossági idő alatt; és 

5.5.2. a Bontexgeo számára adott az észszerű lehetőség az érintett Termékek megvizsgálására; és 

5.5.3. az Ügyfél (ha a Bontexgeo erre kéri) visszajuttatja az érintett Termékeket a Bontexgeo üzleti 
tevékenységének helyére a Bontexgeo költségén; és 

5.5.4. az 5.5.1 fejezetben meghatározott értesítést megküldik a Szavatossági időn belül, 

a Bontexgeo köteles minden olyan Terméket (és annak részeit), amelyre elfogadja, hogy az hibás vagy 
megfelelőségi hiányban szenved, illetve nem felel meg az itt meghatározott szavatossági 
követelményeknek, saját véleménye és belátása szerint kijavítani vagy kicserélni (a Bontexgeo hasonló 
Termékeire) a Bontexgeo költségére, vagy visszatéríti az ilyen Termék árának bármely részét, amelyet 
az Ügyfél előzetesen teljes mértékben kifizetett, minden esetben a 9 fejezet rendelkezéseinek 
megfelelően. 

5.6. A Bontexgeo nem vállal felelősséget a hibákért, megfelelőségi hiányokért vagy azt itt meghatározott 
szavatossági követelményeknek be nem tartásáért a következő esetek egyikében sem: 

5.6.1. az Ügyfél elmulasztja megvizsgálni a Terméket vagy értesíteni a Bontexgeot az azon hibákról vagy 
megfelelőségi hiányokról, amelyeket felfedezett vagy fel kellett volna fedeznie az 5.3 és/vagy 5.5 
fejezetek rendelkezései szerint; 

5.6.2. az Ügyfél azt követően telepíti, dolgozza fel vagy használja bármilyen módon a Termékeket, miután 
értesítést küld az 5.4 fejezettel összhangban;  

5.6.3. a hiba azért jelentkezik, mert az Ügyfél nem követte a Bontexgeo szóbeli vagy írásbeli utasításait a 
Termékek tárolása, üzembe helyezése, telepítése, használata és a karbantartása vonatkozásában, 
vagy ha ilyen nem volt, az ezekre vonatkozó jó kereskedelmi gyakorlatot;  

5.6.4. a hiba vagy a megfelelőségi hiány azért következett be, mert a Bontexgeo az Ügyfél által biztosított 
rajzokat, terveket vagy specifikációkat követte;  

5.6.5. az Ügyfél a Bontexgeo írásbeli hozzájárulása nélkül megváltoztatja vagy megjavítja a Termékeket;  

5.6.6. a hiba szokásos elhasználódás, szándékos károkozás, gondatlanság vagy rendellenes tárolási vagy 
munkakörülmények eredménye; vagy 

5.6.7. a Termékek eltérnek a leírásuktól és/vagy a Specifikációktól azon változtatások eredményeképpen, 
amelyeket az irányadó jogszabályi vagy előírásokra vonatkozó követelmények biztosítása érdekében 
végeztek. 

5.7. A jelen 5 fejezetben leírtak kivételével és a 9 fejezet rendelkezéseinek megfelelően, a Bontexgeo nem 
felel az Ügyfél irányában és az Ügyfél nem él jogorvoslattal a Bontexgeo-ral szemben a Termékek, a 
Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag vonatkozásában 
(ideértve bármely csomagolást is) a felmerülő hibák vagy megfelelőségi hiányok miatt, vagy az itt 
meghatározott szavatossági követelmények be nem tartásáért. 

5.8. Az itt meghatározott kifejezett szavatosságok kivételével a Bontexgeo nem vállal semmilyen más 
kifejezett vagy hallgatólagos, jogszabályon vagy máson alapuló felelősséget vagy szavatosságot a 
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Termékek, a Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag (ideértve 
bármely csomagolást is), azok bármilyen célra való alkalmassága, értékesíthetősége, minősége, 
jogtisztasága vagy más jellemzője vonatkozásában. 

5.9. Az itt meghatározott szavatosság a Bontexgeo által biztosított minden kijavított vagy kicserélt 
Termékre érvényes azon Szavatossági idő fennmaradó részére, amely az eredetileg leszállított 
Termékekre vonatkozott.  

6. Jogcím és Kockázat 

6.1. A Termékek elveszésének vagy sérülésének kockázatviselése az Ügyfélre a kézbesítéssel száll át a 4 
fejezetben meghatározottak szerint. 

6.2. A Termékek tulajdonjogát a Bontexgeo mindaddig fenntartja, amíg: 

6.2.1. a Bontexgeo teljes mértékben megkapja (készpénzben vagy lehívható pénzeszközben) a Termékek 
vételárát, ideértve bármilyen díjat vagy kamatot, ha alkalmazható; és  

6.2.2. a Termékeket továbbértékesítik harmadik fél számára az Ügyfél szokásos üzletmenetében (amelyik a 
hamarabbi), amely esetben a Termékek tulajdonjoga az Ügyfélre száll át a 6.4 fejezetben 
meghatározott időpontban. 

6.3. Amíg a Termékek tulajdonjoga nem száll át az Ügyfélre, az Ügyfél: 

6.3.1. köteles a Termékeket minden más általa tartott terméktől elkülönítve tárolni, így azok a Bontexgeo 
tulajdonaként könnyen azonosíthatók maradnak;   

6.3.2. nem távolíthatja el, nem torzíthatja el és nem takarhatja el az azonosító jeleket vagy csomagolást a 
Termékeken vagy azokkal kapcsolatban;  

6.3.3. köteles a Termékeket kielégítő állapotban és általánosságban a Specifikációknak és a Bontexgeo 
időszakonként kiadott útmutatóinak megfelelően megtartani, és azokat bármilyen kockázattal 
szemben teljes áruknak megfelelően biztosítani a kézbesítés dátumától kezdve; 

6.3.4. köteles haladéktalanul értesíteni a Bontexgeot, ha a 8.1 fejezetben felsorolt bármely esemény rá 
nézve bekövetkezik; és 

6.3.5. biztosítja a Termékekre vonatkozó mindazon információkat a Bontexgeo részére, amelyet az időről 
időre igényel. 

6.4. A 6.5 fejezetre figyelemmel az Ügyfél továbbértékesítheti vagy használhatja a Termékeket a szokásos 
üzletmenete során (de másként nem), mielőtt a Bontexgeo megkapja a Termékek ellenértékét. Ha 
azonban az Ügyfél továbbértékesíti a Termékeket ezt megelőzően: 

6.4.1. ezt megbízóként és nem mint a Bontexgeo megbízottjaként teszi;  

6.4.2. a Termékek tulajdonjoga a Bontexgeo-ról azonnal az Ügyfélre száll át, mielőtt az Ügyfél általi 
továbbértékesítés megvalósul; 

6.4.3. az Ügyfél köteles megtartani a Bontexgeo számára a viszonteladásokból származó bevételt; és 
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6.4.4. az Ügyfél ezennel átruházza a Bontexgeo-ra valamennyi igényét, amely harmadik felekkel szemben áll 
fenn a Termékek Ügyfél általi, harmadik feleknek történő továbbértékesítése tekintetében, mielőtt a 
Bontexgeo az ilyen Termékek ellenértékét az Ügyféltől teljes mértékben megkapná és az Ügyfél 
ezennel hozzájárul az ilyen igények érvényesítéséhez a Bontexgeo kérésére. 

6.5. Ha a 8.1 fejezetben felsorolt bármely esemény az Ügyfélre nézve bekövetkezik, mielőtt a Termékek 
tulajdonjoga átszállna az Ügyfélre, akkor a Bontexgeot megillető bármely más jog vagy jogorvoslati 
lehetőség korlátozása nélkül: 

6.5.1. azonnal megszűnik az Ügyfél joga a Termékek szokásos üzletmenetében való továbbértékesítésére; 
és 

6.5.2. a Bontexgeo bármikor jogosult lesz arra, hogy: 

6.5.2.1. követelje az Ügyféltől, hogy a birtokában lévő minden olyan Terméket adjon át, amelyet nem 
értékesített tovább vagy nem épített visszafordíthatatlanul bele más termékbe; vagy 

6.5.2.2. ha az Ügyfél ezt nem teljesíti azonnal, bemenjen az Ügyfél vagy harmadik fél helyiségeibe, ahol a 
Termékeket tárolják, annak érdekében, hogy azokat visszaszerezhesse, amelynek költségeit 
kiszámlázhatja az Ügyfélnek. 

6.6. Amennyiben a Bontexgeo számára a jelen 6 fejezet szerint nyújtott biztosítékok bármely olyan 
jogrendszerben érvénytelenek lennének, ahol azok a Termékek találhatók, amelyek tulajdonjogát a 
Bontexgeo vissza kívánja szerezni, bármely más formátumú biztosítékot, amelyet az ilyen 
jogrendszerben elismernek és amely a Bontexgeo számára egyenértékű biztosítékokat nyújt ezen 
Termékek tekintetében, a felek által elfogadottnak kell tekinteni.  Az Ügyfél köteles a Bontexgeot 
megillető biztosítékok létrehozásához és fenntartásához szükséges minden intézkedést és lépést 
megtenni. 

7. Ár és kifizetés 

7.1. A Termékek árát az Elfogadás tartalmazza. 

7.2. A Termékek ára:  

7.2.1. nem tartalmazza a vámokat, az általános forgalmi adót („ÁFA”) vagy bármely más alkalmazandó adót, 
amelyek külön megfizetéséért az Ügyfél felel a Bontexgeo számára, az irányadó árfolyamon, az 
érvényes áfás számla kézhezvételétől függően; és 

7.2.2. ha a felek másként nem állapodnak meg és ezt ekként nem tartalmazza az Elfogadás, nem tartalmazza 
a Termékek biztosításának és szállításának költségeit és díjait, amelyek kiszámlázásra kerülnek az 
Ügyfél irányában a Termékek árán felül. 

7.3. A Bontexgeo kiszámlázhatja az Ügyfélnek a Termékek árát, a Termékek Ügyfélnek való feladásakor vagy 
azt követően bármikor, vagy ahogy a Szerződésben egyébként ez rögzítésre került.  

7.4. Ha a Szerződés tekintetében másként nem állapodnak meg, az Ügyfél teljesen és lehívható 
pénzeszközben kifizeti a számlát annak kiállítását követő 14 (tizennégy) napon belül. Az ellenértéket a 
Bontexgeo által írásban megjelölt bankszámlára kell teljesíteni. A fizetés időpontja alapvető fontosságú.  

7.5. Ha az Ügyfél a Bontexgeo számára járó bármely ellenértéket nem fizet meg a Szerződés alapján a fizetési 
határidőben, akkor az Ügyfél köteles a késedelmes összeg után kamatot fizetni, amelynek mértéke az 
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Európai Központi Bank éves referencia-kamatlábának 8%-kal (nyolc százalékkal) növelt értéke.  Az ilyen 
kamat napi szinten növekszik az esedékesség napjától a késedelmes összeg tényleges kifizetéséig, akár 
ítélet előtt, akár az után. Az Ügyfél köteles a kamatot a késedelemmel érintett összeggel együtt 
megfizetni. 

7.6. Az Ügyfél köteles a Szerződés szerinti esedékes teljes összeget bármilyen beszámítás, viszontkereset, 
levonás vagy visszatartás nélkül kifizetni (a jogszabály szerint megkövetelt levonás vagy visszatartás 
kivételével). A Bontexgeo bármikor, jogai vagy jogorvoslati lehetőségei korlátozása nélkül, beszámíthat 
bármilyen összeget, amellyel a Ügyfélnek tartozik, minden olyan összegbe, amelyet a Bontexgeo köteles 
az Ügyfélnek megfizetni. 

8. Megszüntetés  

8.1. A jelen Feltételek, a Szerződés vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogai vagy jogorvoslati 
lehetőségeinek korlátozása nélkül a Bontexgeo azonnali hatállyal megszüntetheti a Szerződést az 
Ügyfélnek küldött írásbeli értesítéssel, ha: 

8.1.1. az Ügyfél a Szerződést lényegesen megszegi és (ha az ilyen szerződésszegés alkalmas az orvoslatra) 
nem orvosolja a helyzetet tíz (10) napon belül az arra vonatkozó írásbeli értesítéstől számítva;  

8.1.2. az Ügyfél bármely lépést vagy intézkedést tesz a következők érdekében: adminisztráció, ideiglenes 
felszámolás, vagy hitelezőkkel való bármely megegyezés vagy megállapodás (kivéve a fizetőképes 
szerkezetátalakítást), felszámolás (akár önkéntesen, akár bírósági végzéssel, kivéve a fizetőképes 
szerkezetátalakítást), a vagyonának bármelyikére felszámoló kinevezése, vagy üzleti tevékenység 
megszüntetése, vagy ha a lépést vagy cselekményt egy másik joghatóság alatt teszik meg, a vonatkozó 
joghatóság bármely hasonló eljárásával kapcsolatban;  

8.1.3. az Ügyfél felfüggeszti, vagy azzal fenyeget, hogy felfüggeszti, megszünteti vagy azzal fenyeget, hogy 
megszünteti üzleti tevékenységének egészét vagy jelentős részét; vagy 

8.1.4. az Ügyfél pénzügyi helyzete olyan mértékben romlik, hogy a Bontexgeo véleménye szerint veszélybe 
kerül az Ügyfél azon képessége, hogy megfelelően teljesítse a Szerződés szerinti kötelezettségeit. 

8.2. Egyéb jogainak vagy jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül a Bontexgeo felfüggesztheti a 
Szerződés, vagy az Ügyfél és a Bontexgeo közötti bármely más szerződés szerinti bármely 
kötelezettségének teljesítését, ha a 8.1 fejezetben felsorolt bármely esemény az Ügyfélre nézve 
bekövetkezik, vagy a Bontexgeo észszerűen azt feltételezi, hogy az Ügyfélre nézve bármelyik 
bekövetkezhet, vagy ha az Ügyfél nem fizet meg a Szerződés szerint bármely esedékes összeget a lejárat 
napján. 

8.3. Egyéb jogainak vagy jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül a Bontexgeo azonnali hatállyal 
felmondhatja a Szerződést az Ügyfélnek küldött írásbeli értesítéssel, ha az Ügyfél nem fizet meg a 
Szerződés szerint bármely esedékes összeget a lejárat napján és késedelme legalább a 14 (tizennégy) 
napot meghaladja a vonatkozó írásbeli fizetési felszólítás átvételét követően. 

8.4. A Szerződés bármely okból való megszüntetése esetén az Ügyfél köteles azonnal megfizetni a Bontexgeo 
számára a Bontexgeo valamennyi fennálló, kifizetetlen számláját és minden kamatot és egyéb díjat, 
amelyek esetlegesen felmerültek. 
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8.5. A Szerződés megszüntetése nincs hatással a felek jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, amelyek a 
megszüntetés során merültek fel, ideértve a Szerződés megszegése esetén a kártérítés 
igénybevételének jogát, amely a megszüntetés időpontjában vagy azt megelőzően fennállt. 

8.6. A Szerződés minden olyan rendelkezése, amely kifejezetten vagy hallgatólagos módon a megszűnéssel 
lép hatályba vagy a megszűnést követően is hatályban marad, továbbra is teljes hatállyal érvényes 
marad. 

9. A felelősség korlátozása 

9.1. Jelen Feltételek vonatkozásában semmi sem korlátozhatja vagy zárhatja a Bontexgeo felelősségét az 
alábbiakért: 

9.1.1. halál vagy személyi sérülés, amelyet saját hanyagsága, vagy (az adott esettől függően) az 
alkalmazottjai, megbízottja vagy alvállalkozói hanyagsága okozott; 

9.1.2. csalás vagy rosszhiszemű megtévesztés;  

9.1.3. szándékos károkozás;  

9.1.4. felelősség bármely olyan alkalmazandó termékfelelősségi jogszabálynak megfelelően, amelyet 
jogszabály szerint nem lehet kizárni; vagy 

9.1.5. minden olyan eset, amely tekintetében a Bontexgeo részéről jogellenes lenne kizárni vagy korlátozni 
a felelősséget. 

9.2. Figyelemmel a 9.1 fejezetre: 

9.2.1. A Bontexgeo semmilyen körülmények között sem felel az Ügyfél irányában szerződés, szerződésen 
kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot), jogszabályon alapuló kötelezettség megszegése, vagy 
más alapján, semmilyen (a) nyereség elvesztése, (b) megtakarítás elvesztése, (c) lehetőség elvesztése, 
(d) használat elvesztése, (e) termelés elvesztése, (f) visszahívási költségek, (g) szerződés elvesztése (h) 
bírságok, megállapított károk vagy harmadik felek Ügyféllel szembeni igényei, vagy (i) az e 
Feltételekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó, illetve bármely Szerződéssel kapcsolatos bármilyen 
közvetett vagy következményes veszteség miatt; és   

9.2.2. a Bontexgeo teljes felelőssége az Ügyfél irányában e Feltételekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó, 
illetve bármely Szerződéssel kapcsolatos minden veszteségért (ideértve a 4 fejezet szerinti 
kifizetendőket, amelyekre az ott meghatározott korlátozások vonatkoznak), azok akár szerződésen, 
szerződésen kívüli károkozáson (beleértve a gondatlanságot), jogszabályon alapuló kötelezettség 
megszegésén, vagy máson alapulnak, semmilyen körülmények között sem haladhatja meg azon 
Termékek vételárát, amelyek a vonatkozó felelősségi helyzetet okozták vagy előidézték. 

9.2.3. Az Ügyfelet jelen Feltételek alapján megillető jogorvoslati lehetőségek kizárólagosak és egyedüli 
jogorvoslatként szolgálnak a Bontexgeo jelen Feltételek és/vagy bármely Szerződés megszegése 
esetére. 

10. Vis Major 

Egyik fél sem szegi meg a Szerződést vagy felel a Szerződéses kötelezettségek késedelmes teljesítéséért vagy 
a teljesítés elmaradásáért (kivéve bármely fizetési kötelezettséget), ha a késedelmet vagy a teljesítés 
elmaradását vis major esemény okozza. Amennyiben a késedelem vagy teljesítés elmaradása eléri a 3 
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(három) hónapot, a vis major esemény által nem érintett fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az 
érintett félnek megküldött írásbeli értesítéssel. 

11. Szellemi Tulajdonjogok 

11.1. A Bontexgeo a jogosultja a Termékek, a Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint 
nyújtott írásos anyag (ideértve bármely csomagolást is) vonatkozásában meglévő szellemi 
tulajdonoknak, és teljes jogcímmel bír ezen jogosultságok vonatkozásában. 

11.2. Az Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan magatartástól (és arra harmadik feleknek sem adhat 
felhatalmazást), amely sértheti vagy összeférhetetlen a Bontexgeo Termékek, a Specifikációk és 
bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag (ideértve bármely csomagolást is) 
vonatkozásában meglévő szellemi tulajdonaival vagy az azokkal kapcsolatos jó üzleti hírnevével, és 
különösen nem változtathatja meg, törölheti ki, takarhatja el vagy tehet be más jelzéseket (részben vagy 
egészben) semmilyen Termék vonatkozásában (és arra harmadik feleknek sem adhat felhatalmazást).  
Az Ügyfél nem használhatja (és arra harmadik feleknek sem adhat felhatalmazást) a Bontexgeo 
Termékek, a Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag (ideértve 
bármely csomagolást is) vonatkozásában meglévő szellemi tulajdonait olyan nyomtatott, hirdetési, 
promóciós vagy értékesítési anyagokon, amelyeket a Bontexgeo írásban időről időre nem hagy jóvá.   

11.3. Amennyiben a Termékeket az Ügyfél által megadott specifikációkkal vagy műszaki adatokkal (vagy az 
ilyen specifikációban vagy műszaki adatokban szereplő vagy hivatkozott lényeges információkkal 
és/vagy követelményekkel összhangban) gyártják, az Ügyfél köteles kártalanítani a Bontexgeot minden 
olyan felelősség, költség, kiadás, kár és veszteség esetére (beleértve a közvetlen, közvetett vagy 
következményes veszteségeket, nyereség elvesztését, jó hírnév elvesztését, valamint az összes kamatot, 
bírságot és más szakmai költséget és kiadást) amelyek a Bontexgeo oldalán merülnek fel az ellene 
fennálló bármely követelés miatt harmadik fél szellemi tulajdonjogainak tényleges vagy állítólagos 
megsértése alapján, amelyek a Ügyfél által megadott specifikációk vagy műszaki adatok (vagy az Ügyfél 
által azzal kapcsolatban megadott lényeges információk és/vagy követelmények) Bontexgeo általi 
használatából erednek vagy azzal kapcsolatosak.  Jelen 11.3 fejezet a Szerződés megszűnését követően 
is hatályban marad. 

11.4.  A Bontexgeo nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot a Termékek, a Specifikációk és 
bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag (ideértve bármely csomagolást is) 
vonatkozásában meglévő szellemi tulajdonjogok érvényességéért vagy végrehajthatóságáért, sem 
azért, ha azok sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogait. 

12. Általános 

12.1. Átruházás és egyéb jogügyletek 

12.1.1. A Bontexgeo bármikor átruházhatja, átadhatja, elzálogosíthatja, megterhelheti, alvállalkozásba 
adhatja vagy más módon is eljárhat a jelen Szerződés szerint őt megillető összes jogai és 
kötelezettségei tekintetében.  A Szerződés jelen Feltételek szerinti megkötésével az Ügyfél kifejezett 
és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a kötelezettségek ilyen jövőbeli átadásához/szerződés 
átadásához a magyar Polgári Törvénykönyv 6:203. - 6:211. szakaszaival összhangban. Amennyiben azt 
a magyar jogszabályok megkövetelik, a Bontexgeo köteles értesíteni az Ügyfelet az ilyen átruházásról 
vagy átadásról. 
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12.1.2. Az Ügyfél nem ruházhatja át, adhatja át, zálogosíthatja el, terhelheti meg, teheti letétbe vagy adhatja 
alvállalkozásba, illetve járhat el más módon a jelen Szerződés szerint őt megillető összes jogai és 
kötelezettségei tekintetében a Bontexgeo előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. 

12.2. A teljes megállapodás 

12.2.1. A Szerződés képezi a felek közötti teljes megállapodást, és hatályon kívül helyezi és megszünteti az 
összes korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást, ígéretet, biztosítékot, szavatosságot, 
felelősségvállalást és megegyezést, annak tárgyához kapcsolódóan. 

12.2.2. Minden fél vállalja, hogy nem él jogorvoslati lehetőségeivel bármely olyan (akár véletlenül, akár 
gondatlanul tett) nyilatkozat, felelősségvállalás, biztosíték vagy szavatosság tekintetében, amely nem 
szerepel a Szerződésben. A Felek vállalják, hogy semmiféle követelést nem érvényesítenek olyan 
véletlen vagy gondatlan félreértelmezés vagy téves állítás miatt, amely jelen megállapodás szerinti 
bármilyen nyilatkozaton alapul.  

12.3. Változtatás 

A Szerződés megváltoztatása addig nem bír kötő erővel, amíg azt a felek (vagy azok felhatalmazott képviselői) 
írásban el nem fogadják. 

12.4. Joglemondás 

12.4.1. Bármely jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való lemondás csak akkor hatályos, ha az írásban 
történik, és az nem tekinthető semmilyen későbbi szerződésszegésről vagy mulasztásról való 
joglemondásnak.  Jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának késedelme vagy meghiúsulása, illetve 
azok egyszeri vagy részleges gyakorlása nem jelent: 

12.4.1.1. ilyen vagy bármely más jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való joglemondást; vagy 

12.4.1.2. ilyen vagy bármely más jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának megakadályozását vagy 
korlátozását. 

12.5. Elválaszthatóság 

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése vagy részrendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy 
kikényszeríthetetlenné válna, azt az érvényesség, jogszerűség és kikényszeríthetőség legalacsonyabb 
mértékéig módosítottnak kell tekinteni. Ha az ilyen módosítás nem lehetséges, az érintett rendelkezést vagy 
részrendelkezést töröltnek kell tekinteni. Rendelkezések vagy részrendelkezések jelen fejezet szerinti bármely 
módosítása vagy törlése nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét és kikényszeríthetőségét. 

12.6. Értesítések 

12.6.1. Szerződéssel kapcsolatos valamelyik félnek szóló értesítéseket vagy más kommunikációt írásban kell 
megtenni, e fél elsődleges üzletmenete szerinti helyre, vagy a fél által esetlegesen a másik fél számára 
írásban megadott egyéb címre kell címezni jelen fejezettel összhangban, és az személyesen, előre 
kifizetett elsőosztályú postával vagy másnapi kézbesítést vállaló szolgáltatókkal, kereskedelmi 
futárszolgálattal, illetve faxon vagy emailben kell elküldeni. 

12.6.2. Az értesítés vagy más kommunikáció akkor tekinthető átvettnek: ha azt személyesen kézbesítették, 
amikor a 12.6.1 fejezetben hivatkozott címen hagyták; ha előre kifizetett elsőosztályú postával vagy 
másnapi kézbesítést vállaló szolgáltatókkal küldték meg a feladást követő második napon délelőtt 9 



 

Verziószám: 1.0, 2019. október 
 13/ 13. oldal 

órakor; ha kereskedelmi futárszolgálattal küldték, azon a napon és abban az időpontban, amikor futár 
kézbesítési bizonylatát aláírták; vagy, ha faxon vagy emailen küldték meg, a továbbítás utáni első 
napon. 

12.6.3. Jelen fejezet rendelkezései nem vonatkoznak perekkel kapcsolatos kézbesítésekre vagy bármely jogi 
eljárásban érintett dokumentumokra. 

12.7. Harmadik felek jogai 

A felek szándéka szerint a Szerződés vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezése nem kikényszeríthető olyan 
személyek által, akik nem tekinthetők azokban részes feleknek. 

13. Irányadó jog és jogrendszer 

13.1. A Szerződés vagy jelen Feltételek létezésére, érvényességére, értelmezésére, kikényszerítésére, 
teljesítésére vagy megszűnésére vonatkozó problémákat, kérdéseket és vitákat azon ország jogszabályai 
szerint kell értelmezni és ezekre azon ország jogszabályai lesznek irányadók, ahol a Bontexgeo 
bejegyzett címe található, azon jogválasztásra vagy kollíziós jogszabályokra vagy rendelkezésekre való 
tekintet nélkül, amelyek alapján más jogrendszer jogát kellene alkalmazni.  Az Egyesült Nemzeteknek az 
áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (1980) alkalmazhatósága kifejezetten 
ki van zárva. 

13.2. A joghatósággal rendelkező azon bíróságok, ahol a Bontexgeo bejegyzett címe található, kizárólagos 
illetékességgel járnak el minden olyan jogvita vagy követelés esetén, amely a jelen Feltételek alapján 
megkötött Szerződés létezésére, érvényességére, értelmezésére, kikényszerítésére, teljesítésére vagy 
megszűnésére vonatkozik vagy abból ered. Jelen 13.2 fejezetben semmi sem korlátozza a Bontexgeot 
az Ügyféllel szembeni keresetindításban bármely más joghatóság alá tartozó olyan bíróság előtt, ahol az 
Ügyfél üzletvitelének helye található, és a peres eljárások egy vagy több jogrendszerben való indítása 
nem zárja ki a bármely más jogrendszerben való keresetindítást, akár egyidejűleg, akár nem, az ilyen 
jogrendszer jogszabályai által megengedett mértékig. 

13.3. Jelen Feltételekben vagy bármely Szerződésben semmi sem gátolja a Feleket abban, hogy a megfelelő 
bírósághoz forduljanak azonnali intézkedés kérése érdekében. 

 


