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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 
 

USF Water Purification GmbH 
 Eljáró bíróság: Kronenburg, Teljesítés helye: Schwechat 

Cégjegyzékszám: FN283159k, Héa-szám: ATU62898038 

1. Az ÁSZF hatálya 
1) A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban az Eladói ÁSZF) az érvényben lévő formában az 

Eladó által teljesített mindennemű szállításra és szolgáltatásra vonatkoznak. 
Az alábbi feltételek kivétel nélkül minden szállításra és szolgáltatásra vonatkoznak, ideértve a jövőbeli 
szerződések alapján teljesítetteket is. Nem érvényesíthető semmilyen, a jelen szállítási és szolgáltatási 
ÁSZF-ben foglaltaktól - különösen a vásárlási feltételektől - eltérő tartalmú szerződési feltétel, függetlenül 
attól, hogy az ilyen feltételekről értesültünk-e, és ha igen, mikor és hogyan. Amennyiben a Megrendelő 
által támasztott szerződési, illetve vásárlási feltételekre nem válaszolunk, az nem értelmezhető úgy, hogy 
az ilyen feltételek elfogadjuk. 
Kifejezetten kizártak a beszállító jelen szerződési feltételekkel ellentétes saját általános szerződési 
feltételei. Az általános szerződési feltételekben foglaltaktól eltérő megrendelések kizárólag kifejezett 
hozzájárulásunkkal alkalmazhatók. Ilyen megrendelés teljesítése ezen eltérő vásárlási feltételek 
elfogadását jelenti. 

2) A jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérni kizárólag az Eladó jóváhagyásával lehetséges. A módosításokat a 
felek írásban rögzítik. 

3) A jelen ÁSZF új változatai a megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, kivéve, ha a Vevő írásban 
kifogást emel az új változat kézhezvételétől számított 14 napon belül. 

4) Amennyiben a jelen ÁSZF-ről vagy a megrendeléshez tartozó bármely egyéb dokumentumról, illetve 
műszaki leírásról fordítás készül, a német nyelvű változat az irányadó. 

 

2. Ár- és egyéb ajánlatok 
1) Az Eladó ajánlatai nem jelentenek semmilyen kötelezettséget. 
2) Amennyiben a megrendelő a megrendelést nem az eladónál adja le, az ajánlati és 

projektdokumentumokat, például tervrajzokat, súly- és méretadatokat stb., az eladó első felszólítására, 
haladéktalanul visszaszolgáltatja. 

 

3. A szerződés megkötése 
1) A szerződés akkor lép hatályba, amikor az Eladó a megrendelés kézhezvétele után azt írásban 

visszaigazolja. 
2) A szolgáltatás részletei a megrendelés visszaigazolásában kerülnek meghatározásra. A későbbi 

módosításokat a felek írásban rögzítik, és azok alkalmazásához az Eladó jóváhagyása szükséges. 

 

4. Árak 
1) Amennyiben a felek más pénznem alkalmazásáról nem állapodnak meg, a feltüntetett árak EURÓBAN 

értendők, továbbá a megadott árak nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. 
2) Az árak gyárból történő szállításra vonatkoznak; azokra az INCOTERMS 2010 nemzetközi szokvány 

vonatkozik, és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, csomagolási, szállítási, szétszerelési 
költségeket, a visszaváltást, továbbá az elektromos és elektronikus berendezéseknek az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU-rendelet szerinti, megfelelő, kereskedelmi célú 
újrahasznosítását és ártalmatlanítását. A belső csomagolást az Eladó nem veszi vissza, annak árát 
felszámítja. 

3) A Vevő visel a szállítással kapcsolatos minden díjat, adót és egyéb költséget, az Eladót bármilyen 
követelés esetén mentesíti és kártalanítja. 

4) A megrendelés minimális értéke: készleten lévő eszköz esetén 100,00 euró. Az ezen összeghatárt el nem 
érő értékű megrendelések esetén 15,00 euró pótlék fizetendő. 

5) Adott termékek esetében előfordulhat, hogy a kiszállított mennyiség a megrendeltnél 5%-kal 
kisebb/nagyobb; az ilyen mértékben eltérő mennyiségben kiszállított terméket a Vevő átveszi és kifizeti. 

6) Az Eladó bármikor kérheti a Vevőt, hogy egy elsőrangú osztrák bank által kiadott, visszavonhatatlan, 
azonnal megújítható, legalább hat hónapig érvényes bankgaranciát biztosítson a teljes vételár meglétének 
biztosítékaként. Amennyiben a Vevő ennek a kérésnek nem tesz eleget, 

7) az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 
8) Amennyiben a megrendelés és az ajánlat között eltérés van, az Eladó kifejezetten fenntartja az 

árváltoztatás jogát. 
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9) Az ajánlatban szereplő árak az ajánlat megtételének időpontjában érvényes nyersanyagárak alapján 
kerülnek meghatározásra. A nyersanyagárak időközbeni változása esetén az Eladó bármikor jogosult az 
árakat módosítani. 

10) A karbantartási, összeszerelési és javítási ajánlatok és becslések készítésének költségét az Eladó a 
Vevőnek kiszámlázza. A karbantartási, összeszerelési és javítási megrendeléseket az Eladó a 
ténylegesen elvégzett szolgáltatások alapján számlázza ki. 
 

 

5. Teljesítés 
1) A teljesítési időszak a Vevőt terhelő műszaki, kereskedelmi és egyéb követelmények maradéktalan 

teljesítését követően kezdődik. 
2) Az Eladó jogosult részteljesítésre és az ilyen részteljesítés kiszámlázására. 
3) A teljesítési határidő meghosszabbítható azzal az időtartammal, amellyel a Vevő késedelembe esik az 

Eladó felé fennálló kötelezettségeinek teljesítésével. 
4) A kiszállítandó termék gyártóhelyről történő kibocsátásának, valamint Vevő kiszállítás lehetővé válásáról 

történő tájékoztatásának időzítése a kiszállítási határidő tartása szempontjából döntő fontosságú. 
5) Amennyiben a felek lehívásos szállításban állapodtak meg, a termékek legkésőbb a megrendelés után 

egy évvel lehívottnak tekintendők. 
6) Olyan, előre nem látható, illetve Eladótól hatáskörén kívül eső körülmények – ideértve a vis major 

események – esetén, amelyek megakadályozzák az elfogadott kiszállítási határidők teljesítését, ezen 
határidők legalább az akadályozó körülmények elmúltáig meghosszabbodnak; ilyen körülmények például 
többek között a természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok, hatósági beavatkozások és tiltások, a 
szállítás és vámeljárás során fellépő késedelem, a szállítás során bekövetkező károk, energia- és 
nyersanyaghiány, munkaügyi viták, valamint olyan, a kiszállítás teljesítése szempontjából döntő 
fontosságú alvállalkozó kiesése, akit nehéz pótolni. A fent említett körülmények akkor is indokolják a 
kiszállítási határidő elhalasztását, ha azok nem Eladót, hanem annak alvállalkozóit érintik. Az ilyen 
körülményekből adódó halasztásra hivatkozva Vevő nem jogosult a rendelést lemondani, illetve bármilyen 
kárigényt benyújtani. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a határidő meghosszabbítása helyett a rendelést 
lemondja. 

7) Amennyiben a Vevő nem hajlandó a szállítmányt átvenni, a Eladó jogosult a szerződéstől elállni, a Vevő 
pedig vállalja, hogy a megrendelés vételárán felül kötbért fizet, amelynek összege bírósági végzéssel nem 
csökkenthető. 

8) Amennyiben a kiszállítás teljesítése a Vevőnek felróható okokból szenved késedelmet, az Eladó jogosult 
a megrendelt termékek késedelem időtartamára történő tárolásának díját a Vevőre hárítani, illetve a 
késedelem minden megkezdett hónapjára a Vevőnek a kiszámlázott összeg 1%-át felszámítani; a 
Vevőnek adott határidő letelte után az Eladó jogosult a megrendelésben szereplő termékeket más módon 
felhasználni, és a Vevőnek új határidőt meghatározni. 

9) Megrendelt és kiszállított terméket az Eladó nem vesz vissza. 

 

6. Kockázat átszállása, teljesítés helye 
1) A kockázat és a tulajdonjog az INCOTERMS 2010 ex-works nemzetközi szokvány a Vevőre száll át 

függetlenül attól, hogy a felek a kiszállításra vagy szolgáltatásra vonatkozóan milyen árban állapodtak 
meg. Ez alkalmazandó akkor is, ha a kiszállítás vagy szolgáltatás egy összeszerelési megrendelés 
részét képzi, vagy ha a szállítást az Eladó szervezi, irányítja vagy végzi. 

2) Amennyiben a kiszállítás teljesítése az Eladó felelősségi körén kívül eső okból (lásd az 5.6. pontot) 
késik, a kockázat azon a napon száll a Vevőre, amelyen a megrendelt termékek szállításra készen 
állnak. 

3) Az Eladó jogosult a szállítási kockázatokra biztosítást kötni. Amennyiben a megrendelt termékekben a 
szállítás során egyértelmű és látható kár keletkezik, a Vevő azt átvételkor a fuvarozónak jelzi, és arról 
az Eladót a szállítmányozó írásbeli igazolását mellékelve értesíti. Amennyiben ez az igazolás 5 naptári 
napon belül nem érkezik meg, a Vevő kártalanítási igénye nem érvényesíthető. 

 

7. Fizetés 
1) A fizetésnek időben és nettó összegben történik. 

a) a 111,00 euró alatti értékű megrendeléseket a Vevő a szállítmány átvételekor, készpénzben egyenlíti 
ki. 
b) a számla kiállítását követő 14 napon belül. 
c) 14 000,00 eurót meghaladó számlaösszeg esetén az összeg 1/3 részét a megrendelés 
visszaigazolásának kézhez vételekor, 1/3 részét a kiszállítási határidőről szóló értesítéskor, a fennmaradó 
részt pedig a számla kiállítását követő 14 napon belül egyenlíti ki a Vevő. 
d) a tartalék alkatrészek, karbantartási szolgáltatások, és összeszerelési munkák ellenértékét a Vevő az 
azokról kiállított számla kézhezvételekor haladéktalanul kiegyenlíti. 



2015/06. változat Oldalszám: 3 / 
5 

 

 

USF Water Purification GmbH. Tel.: +43 (0)1 890 50 99 
Concorde Business Park Fax: +43 (0)1 890 50 99 100 

Concorde Business Park 1/B3/5 E-mail: office@USF-Water.com 

A – 2320 Schwechat Web: www.USF-Water.com 

Ausztria 

2) Váltó és csekk kizárólag a fizetési szándék kifejezéseként fogadható el. Az Eladó saját belátása szerint 
dönt arról, hogy elfogadja-e ezeket. Mindennemű költséget és banki díjat a Vevő visel. 

3) A kifizetés azon a napon tekinthető megtörténtnek, amikor az összeg korlátozás nélkül az Eladó 
rendelkezésére áll. 

4) Amennyiben a Vevő bármilyen fizetési, illetve ezen vagy más tranzakcióhoz köthető kötelezettségének 
teljesítésével késedelembe esik, az Eladó, egyéb jogainak sérelme nélkül, jogosult 
a) saját, a Vevő felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését a kifizetés, illetve egyéb kötelezettség Vevő 
általi, maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, valamint a kiszállítási határidőt a Vevő késedelmére 
hivatkozva meghosszabbítani. 
b) minden, a Vevő felé fennálló, az adott vagy bármely más tranzakcióhoz kapcsolódóan fennálló 
követelésének azonnali kiegyenlítését kérni, és a követelt összegekre az esedékesség napjától havi 1,5% 
késedelmi kamatot, plusz forgalmi adót felszámítani, bármely más igénytől függetlenül. 
c) a szerződéstől a biztosított türelmi idő lejártával elállni. 

5) Az Eladó mindenképpen jogosult a peres eljárás előkészítésével kapcsolatosan felmerült költséget, 
különösen a felszólítási és ügyvédi díjakat kiszámlázni, a Vevő pedig vállalja, hogy azokat kifizeti. 

6) A kiszállított termékek azok ellenértékének teljes mértékű kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képzik. A 
Vevő a tulajdonjog fenntartásának hatálya alá eső termék továbbértékesítéséből keletkező minden 
bevételt az Eladóra ruház annak vételár-követelésének teljesítése érdekében, abban az esetben is, ha az 
adott termék feldolgozásra vagy átalakításra került vagy más termékekkel együtt került 
továbbértékesítésre; az Eladó ilyen esetekben társtulajdonjogot szerez, amit a Vevő üzleti könyveiben, 
illetve az általa kiállított számlákon rögzít. Az Eladó kérésére a Vevő tájékoztatja az Eladót az 
engedményezett követelésről és az adós kilétéről, a követelés behajtásához szükséges minden 
információt és dokumentumot az Eladó rendelkezésére bocsát, és a követelésről az adóst, mint harmadik 
felet is tájékoztatja. Bárminemű lefoglalás, csőd és egyéb követelés esetén a Vevő felhívja a figyelmet az 
Eladó tulajdonjog fenntartását érintő jogára, és az Eladót erről haladéktalanul tájékoztatja. Az Eladót 
megilleti a választás joga. A kötelezettség nem teljesítése, illetve a tulajdonjog át nem ruházása esetén a 
Vevő vállalja, hogy az eladási árnak megfelelő kötbért fizet, amelynek értéke bírósági végzéssel nem 
csökkenthető. 

7) A Vevő nem jogosult kifizetés garanciára, kompenzációra és egyéb igényre hivatkozva történő 
visszatartására, illetve az Eladó követeléseivel szembeni beszámításra. 

 

8. Garancia 
1) A garancia kizárólag a megrendelés visszaigazolásában részletesen meghatározott szolgáltatásra 

érvényes (lásd 3.2. pont) A garancia nem vonatkozik olyan nyilvánvaló hibákra, melyeket a Vevő a 
telepítést vagy feldolgozást megelőzően észre vehetett volna, valamilyen meghibásodás által okozott kár 
vagy következményi kár. A részleges szállításra vonatkozó panaszok nem jogosítják fel a Vevőt a 
fennmaradó kiszállítás átvételének megtagadására. 

2) A garancia érvényességének időtartama 12 hónap. Ez épülethez vagy földhöz rögzített termékekre 
vonatkozó kiszállításokra és szolgáltatásokra is érvényes. A szavatossági idő a kockázat jelen ÁSZF 6. 
pontjában meghatározottak szerinti átszállásának időpontjában kezdődik. 

3) A Vevő az általa észlelt hiányosságokról és hibákról haladéktalanul, írásban és teljes körűen, megfelelően, 
érthetően megfogalmazott, világos adatokat tartalmazó jelentést küld az Eladónak. A Vevő közreműködik 
a hibák, illetve károk okainak feltárásában és azok orvoslásában; kérésre az összes jegyzőkönyvet, mérési 
adatot stb. rendelkezésre bocsátja. Az elküldött dokumentumokat, jegyzőkönyveket stb. az Eladó ésszerű 
határidőn belül áttekinti. A 8.1 szerinti garanciális hiba esetén az Eladó a hibás terméket vagy alkatrészt 
a Vevő saját belátása szerint telephelyén kicseréli vagy megjavítja, vagy javításra elszállíttathatja, vagy 
árengedményt kínálhat föl. 

4) A hibák megállapítása és orvoslása közben felmerülő járulékos költségeket (pl. a szét- és összeszerelés, 
szállítás, ártalmatlanítás, utazás és útidő) a Vevő viseli. Amennyiben a garanciális munkát a Vevő 
telephelyén végzik el, a szükséges kiegészítő munkaerőt, emelő berendezéseket, állványzatot és 
egyebeket a Vevő díjmentesen biztosítja. A kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek, azokat 
kérésre a Vevő visszaszolgáltatja. 

5) A Vevőtől származó adatok teljességéért és pontosságáért a Vevő felel, és a Vevő kártalanítja és mentesíti 
az Eladót a kereskedelmi védelem és szerzői jog megsértésének esetén. 

6) A garancia nem terjed ki azon alkatrészek cseréjére, amelyek természetes elhasználódásnak vannak 
kitéve. A garancia nem terjed ki használt termékekre. 

7) Olyan termék, illetve alkatrész esetén, amelyen a Vevő vagy egy külső fél, az Eladó írásbeli hozzájárulása 
nélkül végzett módosítást, javítást stb. a szavatossági követelés kizárt. 

8) Az Eladó nem felel a kiszállítás összetételéből közvetlenül vagy közvetve adódó és a Vevőt vagy külső 
felet érintő személyi sérülésekért, üzletmenet fennakadásáért vagy hasonló eseményekért. 

9) Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan, általa biztosított alkatrészkért, amelyek anyagösszetételükből, 
illetve használatuk módjából adódóan idő előtti elhasználódásnak vannak kitéve. A hibabejelentésben 
nem tüntethető fel okként a rendeltetésszerű használat; nem jelenthetők olyan károsodások, amelyek 
helytelen telepítésből, elégtelen karbantartásból vagy nem megfelelő működési környezetből adódnak. 

10) Az Eladó kifejezett írásbeli visszaigazolása szükséges annak biztosítására, hogy a leszállított termék 
megfelel a Vevő céljainak. Műszaki tanácsot mindig legjobb tudásunk és képességeink szerint, 
tapasztalataink és kísérleteink alapján adunk. Tanácsainkért felelősségre vonhatóak nem vagyunk. 
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11) A Vevő javítás és karbantartás esetén felmerülő garanciaigénye - a 8.2 pont rendelkezéseinek 
megfelelően - kizárólag a megbízásban szereplő szolgáltatásokra, illetve a cserealkatrészekre terjedhet 
ki. 

12) A Vevő kártalanítja és mentesíti az Eladót minden jogsértés és kár tekintetében, ideértve a jogszabályi 
rendelkezések megsértését. 

 

9. Elállás a szerződéstől 
1) A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben 

a) a szolgáltatás teljesítése, elfogadása, megkezdése, illetve zavartalan működése a Vevőnek felróható 
körülmények miatt nem vagy csak késve lehetséges, vagy amennyiben a szolgáltatás teljesítése az 
ésszerű türelmi idő lejárta után további késedelmet szenved. 
b) a Vevő személyi vagy pénzügyi körülményeiben változások – pl. kifizetés leállítása, csődeljárás, 
fizetésképtelenségi eljárás, pontatlan információ stb. – következnek be; a Vevő ilyen esetekben jogosult 
a szerződéstől elállni vagy új feltételeket (előzetes kifizetés, kiszállítás előtti kifizetés) szabni, amennyiben 
a Vevő fizetőképességét illetően kétségek merülnek föl, a Vevő előzetesen nem fizet, és a kiszállítás előtt 
nem nyújt megfelelő biztosítékot. 
c) a kiszállítási idő az 5.4 pontban meghatározott körülmények miatt legalább 6 hónappal 
meghosszabbodik. 

2) A Vevő jogosult a fenti okokra hivatkozva a szerződéstől a kiszállítás vagy szolgáltatás még nem teljesített 
részre vonatkozóan is elállni (lásd a 7.4 pont c) alpontját). 

3) A teljesített kiszállításokra, illetve részben megtörtént teljesítésekre vonatkozó kifizetések közvetlenül a 
szerződéstől történő elállás után válnak esedékessé és fizetendővé (lásd a 7.4 pontot). A szerződéstől a 
Vevőnek felróható okból történő elállás esetén a Vevő vállalja, hogy bármilyen további követeléstől 
függetlenül kötbért fizet, amelynek összege legalább a szerződéses összeg 20%-a, de legalább 1000,00 
euró, és amely összeg bírósági végzéssel nem csökkenthető. Ez vonatkozik minden olyan kiszállításra, 
szolgáltatásra vagy részleges kiszállításra, amit a Vevő nem vett át, továbbá az Eladó előkészítő munkáira 
is. 

4) Amennyiben az Eladó a szerződéstől indokoltan áll el, a Vevő ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem 
nyújthat be. 

 

10. Eladó felelőssége 
1) Az Eladó felelőssége kizárólag akkor áll fenn, ha a Vevő maradéktalanul eleget tesz szerződéses 

kötelezettségeinek. 
2) Az Eladó a termékfelelősségi törvény hatályán kívül eső károkért a jogszabályi rendelkezések szerinti 

korlátozásokkal kizárólag akkor felel, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott kárt az Eladó szándékos 
magatartása okozta, illetve a kár az Eladó súlyos gondatlanságának következménye. Kevésbé súlyos 
gondatlanság esetén az Eladó / a Megbízott nem tartozik kártérítési felelősséggel a következményi 
károkért, pénzügyi veszteségekért, elmaradt megtakarításért, kamatvesztéségért, adatvesztésért, 
valamint harmadik fél kárigényéért. 

3) Az Eladó / a Megbízott felelőssége az alábbi esetekben kizárt: 
a) a Vevő nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit vagy nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 
b) a telepítési és kezelési utasítások betartásának elmulasztása. 
c) a tanúsításra vonatkozó helyi előírások megsértése. 
d) a vonatkozó EU-szabványok betartására vonatkozó nemzeti előírások megsértése. 
e) nem vagyoni károk, közvetett károkozás, illetve elmaradt haszon. 
f) adat- és programvesztésből, valamint az ezek helyreállításából származó károk. Az adatok biztonsági 
másolatának készítéséért a Vevő felel. 

4) Ezenfelül a Vevő kiszállítással és szolgáltatással kapcsolatosan az Eladóval szemben felmerülő, személyi 
sérülésre és vagyoni kárra vonatkozó igénye esetén az Eladó felelősség az üzleti felelősségbiztosítás 
összegére korlátozódik, amely a jelen ÁSZF időpontjában 5,0 millió euró. Ez a 10.1 és 10.2 pontokban 
meghatározott vétkes károkozásra is vonatkozik, a kevésbé súlyos gondatlanságból bekövetkező 
károkozás kivételével, mivel az erre vonatkozó kárigények kifejezetten kizártak. A korlátozás a nem 
megfelelő tanácsadással és/vagy képviselettel vagy átruházással kapcsolatos igényekre is kiterjed. Az 
Eladó abban az esetben felel a megállapodás tárgyát képző szolgáltatással kapcsolatban bevont harmadik 
felek által nyújtott szolgáltatásért, amennyiben az adott harmadik felet nem megfelelően választotta meg. 

 

11. Ipari tulajdonjog és szerzői jog 
1) Ha az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott tervadatok, rajzok, modellek vagy egyéb specifikációk 

alapján gyártja a terméket, a Vevő kártalanítja és mentesíti az Eladót a védett jogok megsértésén alapuló 
minden igény tekintetében. 
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2) Az Eladó kifejezetten fenntartja a rajzokhoz, vázlatokhoz, költségbecslésekhez, illetve az ajánlatokhoz és 
megrendelés-visszaigazolásokhoz csatolt egyéb dokumentumokhoz fűződő tulajdonjogát. A Vevő ezeket 
kizárólag olyan célra használhatja, amiben az Eladóval megállapodtak; és az Eladó hozzájárulása nélkül 
azokról másolatot nem készít, és azokat harmadik feleknek nem adja ki. Ezen dokumentumokat, valamint 
azok másolatait az Eladónak - első felszólítására - visszaszolgáltatja. Amennyiben ezen dokumentumokat 
szerzői jog védelme alatt vannak, az Eladó fenntartja az ezen dokumentumokhoz fűződő szerzői jogokat. 

 

12. Titoktartás 
1) A Vevő ezennel visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy bizalmasan kezel és titokban tart a 

felek jogviszonyával kapcsolatban vagy annak eredményeként a Vevő rendelkezésére bocsátott, illetve 
harmadik felekkel fennálló jogviszonya eredményeként a Vevő tudomására jutott üzleti és kereskedelmi 
titkokat, és azokat az Eladó jóváhagyása nélkül harmadik feleknek nem adja ki. Ezenfelül, a Vevő vállalja, 
hogy ezen információkat szigorúan csak a „szükséges ismeret elve” alapján és kizárólag a megkötött 
szerződéssel összefüggésben használja fel. 

2) Ezen titoktartási kötelezettség a két fél közötti üzleti kapcsolat felbomlása után is érvényben marad. 
Amennyiben a Vevő a titoktartási kötelezettségét megszegi, az Eladónak kötbért fizet, melynek összege 
legalább szerződéses összeg 20 %-a, de legalább 5000,00 euró, azzal, hogy ez az összeg bírósági 
végzéssel nem csökkenthető. 

3) A Vevő az Eladó ajánlatait nem hirdetheti és teheti közzé, továbbá az Eladót a Vevő referencialistájában 
nem szerepeltetheti az Eladó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 

13. Részleges érvényesség 
Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben 
érvénytelenné válik, ez a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja. A szerződő felek a jogilag 
érvénytelen vagy nem végrehajtható rendelkezéseket olyan érvényes és végrehajtható rendelkezésekkel 
helyettesítik, amelyek célja és szándéka a lehető legközelebb áll az eredeti, érvénytelen és nem 
végrehajtható rendelkezésekéhez. 

 

14. Joghatóság és alkalmazandó jog 
A szerződéssel kapcsolatos minden jogvita – ideértve annak létezéséről / nem-létezéséről szóló vitákat is 
– az Eladó székhelye szerinti illetékes bíróság: a kronenburgi kerületi bíróság kizárólagos joghatósága alá 
tartozik. A szerződésre az osztrák jogszabályok az irányadók, kizárva az ENSZ adásvételről szóló 
egyezményének alkalmazását. A Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRAL) által kiadott az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezménye nem 
alkalmazható. 

 

Általános szerződési feltételek USF Water Purification GmbH 
2015. júniusi változat, amely 2015.07.01. napjától érvényes 


