
GCE HUNGÁRIA KFT.
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

GCE HUNGÁRIA KFT.



4-2

GCE HUNGÁRIA KFT.
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
1. MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉS 
 
E Feltételekben (hacsak a szövegösszefüggés másként 
nem kívánja) a következő szavak    és    kifejezések    az    
alább    megadott    jelentésben értendők: 
 
„Szabályzat” alatt ez az Általános értékesítési feltételeket 
tartalmazó üzletszabályzat értendő. „Szerződés” alatt 
azok a szerződések értendők, melyeket Áruk és/vagy 
Szolgáltatások értékesítésére köt az GCE csoport adott 
vállalata vagy nevében más („mi” és „nekünk”) azzal a fél-
lel, melynek mi Árukat és/vagy Szolgáltatásokat szállítunk 
(„ön”) a Szerződés szerint, melyre akkor kerülhet sor, ha 
a Megrendelést elfogadtuk. „Áruk” alatt azok a gépek, 
berendezések, hegesztési hozaganyagok és kapcsolódó 
szolgáltatások    értendők, melyeket    a    Szerződés    
szerint szállítunk. 
 
„Incoterm(s)” alatt a Nemzetközi Kereskedelmi Kama-
ra áruk nemzetközi szállítására vonatkozó feltételei 
értendők (2000). „Rendelés” alatt azok a rendelések 
értendők, melyeket öntől kapunk Áruk és/vagy Szol-
gáltatások szállítására. „Szolgáltatások” alatt azok a 
szolgáltatások értendők, melyeket a Szerződés szerint 
szállítunk. „Munkanap” alatt értendő a hétfőtől péntekig 
(bezárólag) terjedő napok bármelyike, ha az nem állami 
munkaszüneti nap az ön székhelye szerinti országban. 

2. ALKALMAZÁS 
 
Ez a Szabályzat irányadó minden olyan Szerződésre, 
melyet általunk szállított vagy értékesített Árukra és/
vagy Szolgáltatásokra kötünk. Egyéb olyan, általunk 
aláírt írásos megállapodás hiányában, mely kifejezet-
ten hatálytalanítja e Szabályzat egészét vagy bármelyik 
részletét: 
 
2.1 a Szerződésekre nem lehet irányadó, vagy nem 
vonatkozhat semmilyen egyéb feltétel, legyen az akár 
kifejezett, akár hallgatólagos, vagy bármelyik Rendelés 
része, illetve szokásból, gyakorlatból vagy ügymenetből 
egyéb módon fakadó; 
 
2.2 amennyiben ön átveszi a leszállított Árukat és/vagy 
Szolgáltatásokat (a Szabályzat 2.3 bekezdésének vagy 
bármilyen egyéb módszer, mellyel e Szabályzat elfogadá-
sa tanúsítható, sérelme nélkül), az e Szabályzat fenntartás 
nélküli elfogadásának minősül; 
 
2.3 árajánlataink nem minősülnek végleges ajánlatnak, 
és fenntartjuk a jogot arra, hogy az árajánlatot bármikor 
visszavonjuk vagy módosítsuk, mielőtt a Rendelést 
összhangban a Szabályzat 3.1 bekezdésével elfogadjuk. 
A Rendelés csak akkor tekinthető részünkről elfogado-

ttnak, ha az elfogadás írásban történt, és felhatalmazott 
képviselőnk aláírta; és  
 
2.4 nem köteleznek bennünket, vagy nem válnak bár-
melyik Szerződés részévé az Árukra és/vagy Szolgál-
tatásokra vonatkozó vagy az azokkal kapcsolatos olyan 
tényállítások, melyeket nekünk vagy nevünkben nyilat-
kozónak tulajdonítanak, és ezek vonatkozásában sem-
milyen felelősségünk nem keletkezik önnel szemben. Ha 
ön támaszkodni kíván bármilyen általunk vagy nevünkben 
tett tényállításra, erről kifejezett írásos megállapodást kell 
kötnie velünk.

3. ÁRAK ÉS KIFIZETÉS 
 
3.1 Az Áruk és/vagy Szolgáltatások áraként önnek azt 
az árat kell kifizetnie, mely érvényes árajánlatunkban 
szerepel, vagy, érvényes árajánlat hiányában, az Árukra 
és/vagy Szolgáltatásokra közölt aktuális listaárat, levonva 
az általunk írásos megállapodásban nyújtott árenged-
ményeket. Árajánlataink a közlés után 30 napig marad-
nak érvényben, hacsak írásban nem állapodunk meg más 
tartamban. Az aktuális árlistánkat kérésre elküldjük. Fenn-
tartjuk a jogot arra, hogy árainkat bármikor módosítsuk. 
 
3.2 Az Áruk és/vagy Szolgáltatások ön által fizetendő 
árához hozzáadhatjuk azoknak a forgalmazási adóknak 
vagy illetékeknek az összegét, ha vannak ilyenek, me-
lyeket időről időre kivethetnek az Áruk és/vagy Szolgál-
tatások értékesítésére vagy szállítására. 
 
3.3 Az összes nekünk fizetendő összeg vonatkozásában 
alapvető a kifizetés időpontja, és hacsak írásban kife-
jezetten nem egyezünk bele más feltételekbe, fizetési 
feltételeink: a számla kézhezvételekor történő előre 
fizetés.  Árengedmény, beszámítás vagy leírás csak akkor 
lehetséges, ha abba írásban kifejezetten beleegyezünk. 
Ha az Áruk és/vagy Szolgáltatások szállítása részletek-
ben vagy különböző időpontokban történik, akkor ezek 
külön számlázhatók, függetlenül attól, hogy volt-e megál-
lapodás az arányos árról. 
 
3.4 Ha ön nem teljesíti fizetési feltételeinket, egyéb 
jogaink sérelme nélkül, fenntartjuk a jogot arra, hogy 
azonnal beszüntessük önnek mindazon Áruk és/vagy 
Szolgáltatások további szállítását, melyeket bármilyen, 
akkor köztünk hatályban lévő Szerződés előír, anélkül, 
hogy bármilyen felelősség merülne fel részünkről. A 
szállítás leállítása után és a Szerződés megtagadásának 
elfogadása előtt jogunkban áll felszámítani azonnali ki-
fizetést kérve a költségek azon részét, melyek bármilyen 
Szerződés teljesítése során már részünkre felmerültek, 
valamint a teljes hasznot, melyet realizálható lett volna, 
levonva a visszatartott áruk maradványértékét. 



4-3

3.5 Jogunkban áll, hogy kizárólag saját belátásunk szer-
int kamatot számítsunk fel minden olyan összegre, melyet 
az esedékesség napjáig nem fizetnek ki, a Lloyds Bank 
hitelezési alapkamatlábát évi 5%-kal meg nem haladó 
mértékben, napi elszámolással havi kamatlábak alapján.

4. A SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSA 
 
A folyamatos termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a 
jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk az 
Áruink bármelyikének konstrukcióját vagy specifikációját. 
Azok a dokumentumok, melyek rajzokat, specifikációkat, 
tömegre, méretekre vonatkozó adatokat vagy illusz-
trációkat tartalmaznak, nem alkotják vagy képezik a Sze-
rződés egyetlen részletét sem, hacsak írásban kifejezet-
ten nem járulunk hozzá.

5. AZ ÁRUK VIZSGÁLATA 
 
5.1 A gépeket és berendezéseket típusvizsgálatokkal 
ellenőrizzük annak érdekében, hogy mindazon vizs-
gálati feltételek mellett, melyeket a hatóság bármilyen 
vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban előír, 
teljesüljenek a hatóság teljesítmény kritériumai. 
 
5.2 Amennyiben gépeket és berendezéseket az ön 
igényei szerint állítunk össze vagy módosítunk, vizsgála-
tokat végzünk annak biztosítására, hogy a gépek és ber-
endezések megfeleljenek a 6.2. bekezdésben rögzített 
kötelezettségeinknek. 
 
5.3 Az általunk gyártott hegesztési hozaganyagokat, ha 
megvalósítható, gyárunkban mintavétellel történő el-
lenőrzésnek vetjük alá. 
 
5.4 Amennyiben a gépek, berendezések, és hegesz-
tési hozaganyagok vizsgálatainál (nem az általunk előírt 
teszteknél) vagy más vizsgálatoknál szükség van az 
ön képviselőjének jelenlétére, ezért ésszerű összeget 
számítunk fel. Ha az ön részéről késve jelennek meg 
az említett vizsgálaton, vagy késve végzik el az ön által 
kért ellenőrzést, a vizsgálatot hét nappal az után, hogy 
felkészültségünket jeleztük, elvégezzük, és az ered-
ményeket hitelesnek kell tartani, függetlenül attól, hogy 
ön részt vett-e.

6. AZ ÁRUK TELJESÍTMÉNYE 
 
6.1 Amennyiben gépeket és berendezéseket az ön 
igényei szerint állítunk össze vagy módosítunk, fele-
lősségünk arra korlátozódik, hogy az említett össze-
állítás vagy módosítás során megfeleljünk azoknak az 
elvárásoknak, melyek alapját kizárólag azok a méretek, 
szerelési tűrésértékek, és részegység- és anyagadatok 
képezik, melyeket ön átadott, vagy melyek megálla-
podással módosítva lettek. Semmilyen feltételt vagy 

garanciát nem vállalunk arra, hogy az összeállított vagy 
módosított gépek vagy berendezések bármilyen egyéb 
előírásnak megfelelnek, beleértve bármilyen jogszabályi 
előírást. 
 
6.2 Az összes műszaki adat, specifikáció és teljesít-
ménymutató, melyet átadunk, az általunk jelzett nemzeti 
vagy nemzetközi szabványokon alapul, vagy egyéb-
ként a jelenleg gyártott cikkek részletes adatain, saját 
működési tapasztalatunkon, és azokon a vizsgálatokon, 
melyeket mi vagy szállítóink végeztek szokásos vizs-
gálati körülmények között. Nem vállalunk semmilyen 
felelősséget az Áruk és/vagy Szolgáltatások megfele-
lőségére vagy használatra való alkalmasságára.

7. VIS MAIOR 
 
A Szerződések bármelyik kikötésének általunk történő 
teljesítése és különösen (az előzők általánosságának 
sérelme nélkül) bármilyen szállításra adott bármilyen 
garancia velünk írásban megkötött megállapodással 
módosítható. Bármilyen szerződést megszüntethetünk, 
ha bármilyen olyan esemény történik, melyre észsze-
rűen elvárható befolyásunk nincs, beleértve (az előzők 
általánossága nélkül) a következőket: bármilyen ter-
mészeti csapás, háború, felkelés, sztrájk, elbocsátás, ko-
rmányok rendeletei vagy rendelkezései, országos vagy 
helyi szükségállapot, tűz, árvíz, földrengés, aszály, vihar, 
köd, baleset, sztrájkok vagy bérkonfliktusok vagy alapan-
yagok, munkaerő vagy szállítás hiánya.

8. SZÁLLÍTÁS 
 
8.1 Az Árukat/Szolgáltatásokat a rendelés-visszaigazolás 
űrlapján közölt feltételekkel szállítjuk önnek, melyeknek 
export szállítás esetén összhangban kell lenniük az ab-
ban meghatározott, vonatkozó Incoterm előírásokkal. 
 
8.2 Hacsak nem kezeskedtünk írásban a leszállítás 
dátumáért és idejéért, önnek nem keletkezett kára 
késedelmes szállításunk miatt, és nincs írásos megálla-
podás arról, hogy anyagi felelőséget vállalunk a köt-
bérért, ezennel kifejezetten kizárunk részünkről minden-
féle felelősséget a késedelmes szállításért mindenféle 
esetre. Ha bármelyik általunk végzendő szolgáltatás 
teljesítését ön, alkalmazottai vagy ügynökei közvetlenül 
vagy közvetve akadályozzák vagy késleltetik, ön köteles 
megtéríteni az emiatt nekünk okozott kárt vagy vesz-
teséget, és a szerződéses ár emelését vonja magával. 
 
8.3 Jogunkban áll az Árukat és/vagy Szolgáltatásokat 
részletekben szállítani és számlázni, és az ilyen Árukat 
és/vagy Szolgáltatásokat egy leválasztott és különálló 
Szerződés tárgyának kell tekinteni. 
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8.4 Ha a mi feladatunk az Áruk szállítmányozása, ak-
kor más írásos megállapodás hiányában jogunkban áll 
megválasztani a szállítmányozás módját, és ez általában 
a leggazdaságosabb fuvarozási módot jelenti. Ha ön 
bármilyen más fuvarozási móddal igényli a szállítást, 
fizetnie kell az esetleges további költségeket, amikor azt 
kiszámlázzuk. 
 
8.5 Ha 14 nappal az értesítés után, melyben közöljük, 
hogy az Áru szállításra kész, nem kapunk elégséges 
szállítási utasítást az Áru elszállításához, önnek abban a 
raktárban kell átvennie az Árut, melyben azt szállításra 
tárolják, vagy gondoskodnia kell a tárolásról. Ha erről 
nem gondoskodik, a leszállítást megtörténtnek kell tekin-
teni, és mi jogosultak vagyunk gondoskodni a tárolásról, 
ahol azt megfelelőnek tartjuk, és felszámítani annak 
költségét az ön képviselőjeként és kockázatára, és ön 
köteles fizetni az összes költséget, tárolást, biztosítást és 
fekbért, amikor azt kiszámlázzuk. Minden kifizetés úgy 
esedékes, mintha a leszállítás megtörtént volna, és amíg 
nem kapjuk meg hiánytalanul az ön által fizetendő össze-
geket, általános visszatartási jogot terhelünk az Árura.

9. CSOMAGOLÁS 
 
z összes csomagolóanyagot olyan módon kell kezelni, 
mely összhangban van az összes környezetvédelmi 
előírással (akár törvényben szabályozott, akár másként). 
Jogunkban áll kiszámlázni, és önnek ki kell fizetnie az 
összes csomagolóanyag költségét, hacsak nincs feltün-
tetve rajtuk, hogy visszaküldhetők, és nem küldik vissza 
hozzánk jó állapotban az átvételüket követő 10 Munkan-
apon belül, fizetve a fuvardíjat.

10. ENGEDÉLYEK ÉS BELEEGYEZÉSEK 
 
Ha ahhoz, hogy ön az Árut szállítsa, fuvarozza vagy 
használja bármilyen kormány- vagy egyéb hatóság 
engedélye vagy beleegyezése szükséges, az ilyen 
engedélyt vagy beleegyezést meg kell szereznie (saját 
költségén), és kérésre ennek igazolását be kell mutatnia 
nekünk. Ön nem jogosult arra, hogy az árat visszatartsa 
vagy késve fizesse ki, ha bármilyen engedélyt vagy be-
leegyezést nem szerez meg, és fizetnie kell az esetleg-
es egyéb költségeket, melyek az ilyen mulasztás miatt 
felmerülnek.

11. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA ÉS A 
KOCKÁZAT ÁTHÁRÍTÁSA 
 
11.1 Az általunk szállított Áruk kockázatát önnek a 
leszállítás vagy az ön nevében történt letéti elhelyezés 
időpontjától kell viselnie, és ennek megfelelően kell 
biztosítást kötnie. 
 

11.2 Az e Szabályzat szerint szállított Áruk tulajdonjo-
ga akkor száll át önre, amikor ön megfizeti nekünk az 
Áruk és Szolgáltatások megállapodás szerinti árát (az 
esetleg fizetendő kamatokkal), és mindazokat az egyéb 
összegeket, melyekkel ön nekünk tartozik áruk és szol-
gáltatások szállításáért bármilyen egyéb, köztünk lévő 
megállapodás szerint. Az Áruk leszállításától a tulajdon-
jog önre történő átengedéséig, ön köteles biztosítást 
kötni az Áruk teljes újrabeszerzési értékére egy elismert 
biztosítónál, és részünkre letétként megőrizni az ilyen biz-
tosítás alapján káreseményekre kifizetett összegeket. 
 
11.3 Amíg az Áruk ellenértékét hiánytalanul meg nem 
kaptuk, önnek olyan módon kell tárolnia azokat, mely 
lehetővé teszi a mi Áruinkként történő azonosításukat. 
Az Árukat ön nem teheti ingatlan tartozékává, és azonnal 
vissza kell szállítania az Árukat hozzánk, ha felhatalmazott 
képviselőnk azt kéri. 
 
11.4 Az ön joga, hogy az Árukat a mi nevünkben bir-
tokában tartsa, megszűnik, ha olyan cselekedetet hajt 
végre, vagy olyan mulasztást követ el, mely alapján 
vagyongondnokot, felszámolót vagy csődgondnokot 
nevezhetnek ki üzleti tevékenységére, hogy birtokba 
vegyék bármelyik vagyontárgyát, vagy mely alapján bárki 
felszámolási indítványt nyújthat be. 
 
11.5 Ön visszavonhatatlan engedélyt ad nekünk arra, 
hogy bármikor bejussunk az ön tulajdonában vagy 
használatában (vagy birtokában) lévő járművekbe vagy 
helyiségekbe, abból a célból, hogy eltávolítsuk minda-
zokat az Árukat, melyek tulajdonjoga még nem szállt át 
önre. Nem leszünk felelősek, és ön kártalanít bennünket 
az olyan esetleges követelések miatt, melyeket azért 
nyújtanak be, mert az említett járművekben és vagy 
helyiségekben az Áruk eltávolítása során kár keletkezett, 
amennyiben észszerűen nem volt megvalósítható az 
ilyen kár elkerülése. 
 
11.6 Önnek gondoskodnia kell arról, hogy ha az Árukat 
bármilyen telekhez vagy épülethez kapcsolják, el le-
hessen távolítani azokat az említett telek vagy épület 
lényeges károsodása nélkül, és meg kell tennie minden 
szükséges lépést, mellyel meggátolható, hogy az Áruk tu-
lajdonjoga az ilyen telek vagy épület tulajdonosára vagy 
bérlőjére szálljon át. Ön kezeskedik azért, hogy kijavítja 
és megtéríti mindazt a károsodást, melyet Áruknak a tele-
khez vagy épülethez történő kapcsolása vagy eltávolítá-
sa okozott, és kártalanít bennünket minden olyan vesz-
teségért, kárért vagy felelősségért, melyet elszenvedünk, 
vagy mely bennünket terhel az említett összekapcsolás 
vagy eltávolítás miatt. 
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12. FELELŐSSÉGÜNK 
 
12.1 A jelen 12. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, az 
olyan Áruk tekintetében, melyeket nem mi gyártunk, akár 
részét képezik vagy alkotják az általunk szállított Áruknak, 
akár nem, részünkről ezennel kifejezetten kizárunk 
mindenféle felelősséget, kivéve az olyan, haláleset vagy 
személyi sérülés miatt felmerülő felelősséget, melyet 
gondatlanságunk okozott, és az előzők általánosságának 
sérelme nélkül, az veszteség és károkozás miatt vise-
lendő összes említett felelősséget ezennel kizárjuk, akár 
közvetlenül, akár közvetett módon keletkezett, de mind-
en észszerűen elvárható erőfeszítést megteszünk, hogy 
a nekünk szállított Árukból származó előnyöket önnek 
átadjuk. Kivéve az e Szabályzatban megfogalmazottakat, 
a jog által biztosított legteljesebb mértékig kizárt mind-
en kifejezett vagy hallgatólagos, jogszabályban, jogban 
vagy más módon rögzített feltétel, garancia és tényállítás, 
mely az áruk/szolgáltatások szállítására vagy szállítási 
késedelmére vonatkozik. 
 
12.2 Amennyiben az Árukat saját magunk gyártjuk, 
az olyan hibákat, melyek az általunk közösen írásban 
megállapított szavatossági idő alatt, ha van ilyen, ren-
deltetésszerű használat mellett jelentkeznek az Áruknál 
(saját döntésünk alapján), kijavítással vagy kicseréléssel 
kiküszöböljük. Ez a szavatosság az olyan hibákra van 
korlátozva, melyek oka kizárólag a nekünk felróható 
hibás konstrukció, anyagok vagy kidolgozás, feltéve, 
minden esetben, hogy ön saját költségén haladékta-
lanul visszaküldi gyárunkba a hibás Árukat vagy azok 
részegységeit, hacsak nincs más írásos megállapodás. 
Ha önnel megállapodva egyik alkalmazottunkat vagy 
ügynökünket arra kérjük meg, hogy a kijavítást vagy 
kicserélést az ön helyiségeiben végezze el, jogunk-
ban áll az ilyen kiegészítő szolgáltatás költségét és a 
rezsiköltségeket részben vagy teljesen önre terhelni, me-
lynek kifizetése a számla kézhezvétele után esedékes. 
 
12.3 Nem leszünk felelősek sem részlegesen, sem teljes 
egészében, semmiféle olyan igényért, melyet azért 
támasztanak, mert termékek vagy gyártmányok nem fe-
lelnek meg bármilyen formájú vagy típusú specifikációnak 
vagy teljesítmény kritériumnak. Az ön felelőssége annak 
megállapítása, hogy az általunk szállított Áruk megfelel-
nek-e annak a célnak, melyre ön felhasználja őket. 
 
12.4 Semmilyen formában nem leszünk felelősek önnel 
szemben bármilyen elmaradt nyereségért, piac vagy 
szerződés elvesztéséért, vagy bármilyen közvetett kárért, 
melyet ön ténylegesen vagy állítólag elszenvedett. 
 
12.5 Nem leszünk felelősek az olyan hegesztőanyag 
eltávolításának és/vagy kicserélésének költségeiért, mely 
igazoltan vagy vélhetően nem felelt meg annak a célnak, 
melyre Ön használta, akár annak tudható be az ilyen, 

igazoltan vagy vélhetően, hogy Áruink nem feleltek meg 
azoknak a specifikációknak vagy teljesítmény kritérium-
nak, melyeket ön igényelt. 
 
12.6 Ha az ajánlatban közölt ár tartalmazza a szállítást is, 
díjtalanul kijavítjuk vagy kicseréljük azokat az Árukat, me-
lyek a szállítás során elvesztek vagy megsérültek, feltéve, 
hogy mind a szállítmányozó, mind mi értesítést kapunk 
az ilyen veszteségről vagy sérülésről az Áruk leszállítása 
vagy várható leszállítási dátuma után három Munkanapon 
belül, majd írásos megerősítést hét napon belül. 
 
12.7 Ha a szállítmány hiányát nem a fuvarozás alatti 
veszteség vagy sérülés okozza, semmiféle felelősség 
nem terhel bennünket, hacsak nem kapunk értesítést 
az összes lényeges részletről az Áruk és/vagy Szolgál-
tatások leszállítása után három napon belül, majd írásos 
megerősítést leszállítása után hét napon belül. 
 
12.8 Ha az ön alkalmazottai vagy ügynökei bármily-
en megállapodás teljesítése céljából telephelyünkön 
tartózkodnak, saját választásunk szerint kijavítjuk vagy 
kártalanítjuk önt az olyan kár vagy sérülés miatt, mely 
alkalmazottaiban, ügynökeiben vagy vagyontárgyaib-
an közvetlenül a mi alkalmazottaink vagy ügynökeink 
gondatlansága miatt keletkezett, miközben a mi telephe-
lyünkön dolgoztak, de nem másként, feltéve, hogy: 
 
 12.8.1 teljes felelősségünk önnel vagy   
 e Szabályzat szerinti harmadik féllel szembe  
 (függetlenül attól, hogy kapcsolatos   
 e szerződésszegéssel vagy törvénysértéssel)  
 nem haladhatja meg azt az árat, melyet ön az  
 Árukért vagy Szolgáltatásokért kifizetett; 
 
 12.8.2 nem leszünk felelősek önnel szemben  
 bármilyen elmaradt nyereségért vagy   
 szerződésért vagy bármilyen közvetett vagy  
 következményes kárért bárhogyan merül is fel,  
 és 
 
 12.8.3 kivéve a 12.1. bekezdésében   
 meghatározott eseteket, nem leszünk felelősek  
 bármilyen olyan kárért vagy sérülésért, mely  
 az után következik, miután az ön alkalmazottai  
 vagy ügynökei elhagyták a telephelyet. 
 
12.9 Felelősségünk semmilyen esetben nem haladhatja 
meg az eladott Áruk és/vagy Szolgáltatások árát. 

13. SZELLEMI TULAJDONJOGOK 
 
13.1 Nem tartozunk felelősséggel önnel szemben azért, 
ha az Áruk megsértik vagy állítólagosan megsértik bár-
mely harmadik fél jogait abban az esetben, ha ezen Áruk 
nemzetközi szállítási szerződés szerint lettek leszállítva. 
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13.2 Ha bármikor azt állítják, hogy az Áruk valamely har-
madik fél jogait megsértik, vagy ha ésszerű megfontolás 
alapján feltételezhetjük, hogy az ilyen állítás valószínű, a 
következő lehetőségek közül választhatunk: 
 
 13.2.1 módosítjuk vagy kicseréljük az Árut a  
 jogsértés elkerülése érdekében, anélkül,  
  hogy csökkentenénk azok általános   
 teljesítményét; vagy 
 
 13.2.2 megszerezzük az Ön számára a jogot,  
 hogy folytathassa az Áruk használatát; vagy 
 
 13.2.3 visszavásároljuk az Árukat az Ön által  
 fizetett áron, olyan arányú értékcsökkenést  
 levonva, melyet a saját berendezéseinkre  
 is alkalmazunk. 
 
13.3 Ha bármilyen igény támasztanak, vagy keresetet 
indítanak vagy helyeznek kilátásba, amelyben bármely 
harmadik fél jogainak megsértését állítják:

13.3.1 amint tudomására jut bármely ilyen igény, önnek 
értesítenie kell bennünket;

13.3.2 a mi irányításunk alá tartozik bármely ilyen 
eljárás, és azokat az általunk meghatározott módon 
folytatjuk le; és

     13.3.3 önnek minden segítséget meg kell adnia, mely  
 részünkről észszerűen elvárható. 
 
13.4 Kártalanítania kell bennünket mindazokért a 
veszteségekért, kiadásokért és költségekért, melyek 
számunkra felmerülnek olyan, az árun vagy az áruval 
végzett munka során, melyet az ön követelményei vagy 
kikötései szerint végzünk, és mely követelmények vagy 
kikötések bármely harmadik fél jogainak megsértését 
vagy állítólagos megsértését idézik elő. 

14. MEGSZÜNTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  
 JOGOK 
 
14.1 Egyéb jogaink és jogorvoslataink sérelme nélkül, 
jogunkban áll haladéktalanul felbontani bármely önnel 
kötött Szerződést, beszüntetni a további szállítást önnek, 
és a szállítás alatt lévő Árukat megállítani a következő 
események bármelyikének bekövetkezése esetén: 
 
 14.1.1 Ha ön elmulaszt kifizetni bármely nekünk  
 járó összeget az esedékes időpontban bármely  
 szerződés tekintetében; 
 
 14.1.2 ha ön megszegi e Szabályzat feltételeit  
 vagy bármely velünk kötött Szerződést; 
 
 14.1.3 ha önt csődgondnok, kinevezett   
 vagyongondnok vagy felszámoló irányítása  
 alá helyezik, vagy ha bármilyen felszámolási 
 eljárás alá kerül, vagy egyezségre lép a   

 hitelezőivel, vagy csődbe jut, vagy követelések  
 tárgyát képezi, vagy végrehajtási eljárást   
 eszközölnek ön ellen, vagy bármilyen más,  
 hasonló, önt érintő eljárás történik bármely  
 joghatóság alapján; 
 
 14.1.4 A szerződés felmondása esetén egyéb  
 jogaink és jogorvoslataink sérelme nélkül,  
 jogosultak vagyunk arra, hogy: 
 
14.2 A szerződés felmondása esetén egyéb jogaink és 
jogorvoslataink sérelme nélkül, jogosultak vagyunk arra, 
hogy: 
 
 14.2.1 belépjünk az ön birtokában, használatában  
 vagy ellenőrzése alatt lévő helyiségekbe, vagy  
 melyekbe önnek belépési joga van, és  
 visszavegyük mindazokat az Árukat, melyek a mi  
 tulajdonunkban vannak; 
 
 14.2.2 ön kifizesse nekünk az összes, akkor  
 esedékes tartozást az összes Árura és/vagy  
 Szolgáltatásra, melyet mi szállítottunk önnek; és 
 
 14.2.3 a számla kézhezvétele után azonnal  
 megfizesse részünkre a félkész Áruk és/vagy  
 Szolgáltatások miatti nyereségkiesést és a  
 tényleges gyártási, szolgáltatási és   
 anyagköltséget, az esetleges eladásból befolyó  
 nettó összegnek megfelelő értéken számolva,  
 és a számla kézhezvétele után azonnal követel 
 jük a legyártott Áruk és/vagy Szolgáltatások  
 Szerződés szerinti árát, akár leszállítottuk,  
 akár nem, az alacsonyabb értéket levonva a  
 következők közül: eladásuk bevételét vagy a  
 bennük felhasznált anyagok értékét.

15. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 
15.1 Ön köteles bizalmasként kezelni minden olyan, 
termékre és üzleti tevékenységre vonatkozó információt, 
rajzot, ipari formatervet és specifikációt, melyet mi bizal-
mas anyagként adtunk át önnek, és nem közölheti ezeket 
harmadik felekkel előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül, 
vagy nem használhatja azokat más célra, kivéve, ha erre 
tőlünk felhatalmazást kapott. Ez a nem vonatkozik azokra 
az információkra: 
 
 15.1.1 melyek a közlés időpontjában nyilvánosan  
 hozzáférhetőek, vagy ezen időpont után   
 bármikor azzá válnak, de nem azáltal, hogy ön  
 megszegi e cikk rendelkezéseit; 
 
 15.1.2 melyekről ön számunkra kielégítően  
 igazolni tudja, hogy már az előtt ismertek voltak,  
 mielőtt mi önnel közöltük; 
 
 15.1.3 melyek rajtunk kívüli forrásból válnak ön  
 számára hozzáférhetővé, és használatukra vagy  
 közlésükre semmiféle korlátozás nem   
 vonatkozik; vagy 
 
 15.1.4 melyek közlését jogszabály írja elő.



4-7

16. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
16.1 Ha e Szabályzat bármelyik részét bármilyen, 
hatáskörrel rendelkező bíróság vagy közigazgatási szerv 
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, 
az ilyen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem 
érinti a többi Feltételt, melyek továbbra is teljes egészé-
ben hatályban maradnak. Ha e Szabályzat bármelyik 
részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyil-
vánítják, de megszűnne érvénytelensége vagy végreha-
jthatatlansága, ha a rendelkezés bizonyos részét töröl-
nék, a kérdéses rendelkezés olyan mértékű módosítással 
alkalmazandó, mely szükséges ahhoz, hogy érvényes és 
végrehajtható legyen. 
 
16.2 Ön sem részlegesen, sem teljes egészében nem 
ruházhatja át a Szerződésben biztosított előnyöket és az 
ön Szerződés szerinti jogait vagy előnyeit, és nem köthet 
üzletet azokra előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül 
(mely jóváhagyást észszerűtlen okból nem tagadunk meg 
vagy késleltetünk). 
 
16.3 Az összes olyan értesítést, melyet önnek e Szabá-
lyzat szerint nekünk küldenie kell, írásban kell megten-
ni, és személyesen vagy nyilvántartott küldeményként 
továbbítható. Az értesítéseket szokásos székhelyünkre 
kell továbbítani vagy küldeni, és egy példányát meg kell 
küldeni az GCE nemzetközi jogi igazgatójának, az GCE 
Holdings Ltd címére: 50 Curzon Street, London, W1J 7UW, 
United Kingdom. 
 
16.4 Azok a személyek, akik nem felei a Szerződés-
nek, nem jogosultak arra, hogy bármilyen törvény vagy 
rendelkezés alapján érvényesítsék az olyan Szerződés 
bármelyik feltételét, melynek nem szerződő felei. Ez a 
rendelkezés nem korlátozza bármilyen személy olyan 
jogát vagy jogorvoslatát, mely nem jogszabály alapján 
létezik vagy áll rendelkezésre. 
 
16.5 Az a haladék, nem cselekvés, méltányosság, melyet 
mi, alkalmazottaink vagy ügynökeink adnak önnek, alkal-
mazottainak vagy ügynökeinek, nem befolyásolja vagy 
érinti jogainkat, és nem jelenti azok feladását. 
 
16.6 E Szabályzat és összes esetleges módosításai, 
melyeket az GCE meghatalmazott képviselője írásban 
jóváhagyott, képezik a teljes megállapodást a felek 
között. 
 
16.7 Az összes Szerződésre és azok értelmezésére a 
magyar jog az irányadó, és mindkét fel aláveti magát a 
magyar bíróságok nem kizárólagos illetékességének, 
bármilyen olyan igény vagy úgy eldöntésére, mely 
bármelyik Szerződésből ered, feltéve, hogy bármilyen 
olyan vita, mely köztünk export eladással/vétellel kapcso-
latosan felmerül, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Állandó Választott Bíróság elé utalható, 
melynek döntése végleges és kötelező érvényű mind-
két félre nézve. A választott bírósági eljárást az Állandó 
Választott Bíróság saját eljárási szabályai szerint kell 
lefolytatni.
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