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Általános Szerződési Feltételek - Európa 
(2022. december 15.) 

 
 AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TERJEDELME 

ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") a NEVEON 
Holding GmbH és/vagy európai székhelyű kapcsolt vállalkozásai 
("NEVEON") és a NEVEON szerződéses partnere ("Vevő") 
közötti minden olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amely a 
NEVEON által nyújtott áruk vagy szolgáltatások ("Termékek") 
szállítására jött létre, kivéve a Vevő által a NEVEON 
webáruházban (shop.neveon.com) leadott megrendelések 
alapján történő áruk vagy szolgáltatások szállítását, amelyekre 
kizárólag a NEVEON webáruházra vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételek az irányadók. Amennyiben a NEVEON és 
a Vevő írásban másként nem állapodnak meg, a jelen ÁSZF-től 
eltérő feltételek nem alkalmazandók a NEVEON és a Vevő 
közötti szerződésre, még akkor sem, ha a Vevő hivatkozik 
ezekre a feltételekre, és a NEVEON kifejezetten nem tiltakozik 
azok alkalmazhatósága ellen. A NEVEON nem fogadja el a Vevő 
általános szerződési feltételeit, és azok nem vonatkoznak a 
NEVEON és a Vevő közötti üzleti kapcsolatra. 

1.2 A NEVEON kereskedelmi ajánlatai (beleértve az árakat is) 
változhatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződések a NEVEON és a Vevő között csak akkor válnak 
kötelezővé, ha a NEVEON írásban elfogadja a Vevő 
megrendelését, vagy ha a NEVEON ténylegesen teljesíti a 
megrendelést ("Elfogadás"). A NEVEON által használt 
prospektus vagy reklám tartalma (különösen a méretek, súlyok, 
jellemzők, szolgáltatások vagy árak) csak akkor válnak a jelen 
ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés részévé, ha a 
NEVEON és a Vevő erről kifejezetten, írásban megállapodtak. 

 SZÁLLÍTÁSI ÉS TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK 

2.1 A teljesítés helye a termékeket szállító NEVEON gyár vagy a 
NEVEON vonatkozó értékesítési ajánlatban megjelölt teljesítési 
hely, kivéve, ha kifejezetten írásban másként állapodtak meg. 

2.2 A termékek szállítására az Incoterm EXW (Incoterms 2020) 
paritás vonatkozik, kivéve, ha a NEVEON és a Vevő írásban 
másként nem állapodik meg. Kettőnél több felet érintő ügyletek 
esetén a NEVEON és a Vevő minden esetben írásban állapodik 
meg az alkalmazandó Incoterm rendelkezésekről. 

2.3 Hacsak a NEVEON és a Vevő kifejezetten írásban másként nem 
állapodik meg: 

(a) A Vevő viseli az összes szállítási költséget, valamint a 
behozatali és kiviteli vámkezeléssel kapcsolatos 
költségeket (beleértve a vonatkozó behozatali és kiviteli 
vámokat); és 

(b) A Vevő felelős a szükséges behozatali és kiviteli 
vámkezelésekkel kapcsolatos valamennyi alaki 
követelményért (pl. a termékek nyilvántartásba vétele 
vagy koncessziók beszerzése). 

2.4 A szállítás az Elfogadás időpontjában hatályos ÁSZF-nek 
megfelelően történik (1.2 bekezdés). 

2.5 A NEVEON által a szállítási határidőkkel kapcsolatban megadott 
információk nem kötelező érvényűek. A NEVEON és a Vevő 
azonban írásban megállapodhatnak egy konkrét szállítási 
időpontban. Ebben az esetben a NEVEON úgy tekintendő, hogy 
a szállítási határidőt betartotta, ha a termékeket a szállítási 
határidőn belül vagy azt megelőzően elküldte vagy a Vevő 
rendelkezésére bocsátotta. 

2.6 Ha a NEVEON nem teljesíti a termékek szállítására vonatkozó 
kötelezettségét, a Vevő írásban ésszerű, legalább négyhetes 
pótszállítási határidőt biztosít a NEVEON számára. A Vevő csak 
akkor mondhatja fel a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződést, ha a NEVEON nem szállítja le a termékeket az 
egyedi szerződésnek megfelelően az ilyen további kijelölt 
határidőn belül. A Vevő csak akkor követelhet kártérítést a 
NEVEON szállítási késedelme miatt, ha a késedelmet a 
NEVEON szándékos vagy súlyos gondatlansága okozta. 

2.7 A NEVEON által szállított termékek átvételének megtagadása 
vagy a Vevő részéről történő késedelmes átvétel nem mentesíti 
a Vevőt a termékek vételárának időben történő megfizetésének 
kötelezettsége alól. Ilyen esetekben a NEVEON ezeket a 
termékeket a Vevő kockázatára és költségére tárolja. A Vevő 
kérésére a NEVEON biztosítja a tárolt Termékeket, de csak 
akkor, ha a Vevő előzetesen a NEVEON rendelkezésére 
bocsátja a szükséges költségek teljes összegét. 

2.8 A NEVEON bármikor jogosult részszállításokat végezni és 
részleges szolgáltatásokat nyújtani. A NEVEON jogosult továbbá 
részszámlákat kiállítani e részszállításokról és 
részszolgáltatásokról. 

2.9 A NEVEON bármikor jogosult arra, hogy a szerződés 
teljesítéséhez részben vagy egészben harmadik személyeket 
vegyen igénybe. 

2.10 A NEVEON nem köteles a szerződést teljesíteni, ha a nemzeti 
vagy nemzetközi külkereskedelmi törvények, embargók és/vagy 
egyéb szankciók megakadályozzák a szerződés teljesítését. A 
Vevő felelőssége, hogy saját költségén beszerezze a termékek 
szállításához szükséges kiviteli engedélyeket. A NEVEON a 
legjobb tudása szerint támogatja az Ügyfelet, és minden 
szükséges nyilatkozatot és dokumentumot rendelkezésre 
bocsát. Ha a Vevő nem tudja ésszerű időn belül beszerezni a 
szükséges kiviteli engedélyeket, vagy ha a kiadott kiviteli 
engedélyeket visszavonják, a Vevő és a NEVEON törekszik arra, 
hogy alternatív megoldásról állapodjanak meg. Az ilyen 
alternatív megoldásból eredő többletköltségeket a Vevő viseli. A 
Vevő nem támaszthat követeléseket a NEVEON-nal szemben a 
túl későn megszerzett vagy visszavont kiviteli engedélyek miatt. 

 KOCKÁZATÁTSZÁLLÁS 

3.1 A termékek elvesztésének, sérülésének vagy 
megsemmisülésének kockázata a NEVEON-ról a Vevőre az 
Incoterm paritásban foglalt rendelkezésekkel összhangban száll 
át (2.2 bekezdés). A Termékek elvesztése, károsodása vagy 
megsemmisülése, amely a kockázatnak a Vevőre történő 
átruházása után következik be, nem mentesíti a Vevőt a 
vonatkozó Termékek vételárának időben történő megfizetésére 
vonatkozó kötelezettsége alól. 

3.2 Ha a NEVEON a vonatkozó egyedi szerződésnek megfelelően a 
Termékeket a Vevő rendelkezésére bocsátotta, de a Vevő 
megtagadta a Termékek átvételét, vagy a Termékek átvétele a 
Vevőnek felróható okból késik, a kockázat a Vevőre száll át, 
amint a NEVEON a vonatkozó egyedi szerződésnek 
megfelelően a vonatkozó Terméket a Vevő rendelkezésére 
bocsátotta. 

 TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 

4.1 A NEVEON valamennyi Termékre fenntartja magának a 
tulajdonjogot („Fenntartott áruk") mindaddig, amíg a Vevő nem 
teljesíti teljes mértékben a Vevő és a NEVEON közötti üzleti 
kapcsolattal kapcsolatos összes jelenlegi és jövőbeli 
kötelezettségét (beleértve a folyószámla-egyenleggel 
kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettségeket is). Ez akkor is 
érvényes, ha a Vevő bizonyos kifizetéseket teljesített a NEVEON 
egyes követelései tekintetében. 

4.2 A Fenntartott áruk bármilyen feldolgozása vagy kezelése a 
NEVEON mint gyártó javára történik, de a NEVEON-nal 
szemben semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet. A 
feldolgozott vagy kezelt Fenntartott árukat úgy kell tekinteni, 
hogy a jelen 4 szakasz értelmében a tulajdonjog fenntartásával 
korlátozott árunak minősülnek. Ha a Fenntartott árut 
feldolgozzák, elválaszthatatlanul összekeverik vagy 
összekapcsolják más, nem a NEVEON tulajdonában lévő 
tárgyakkal, a NEVEON a Fenntartott áru számlán feltüntetett 
értékének és a többi feldolgozott, összekevert vagy 
összekapcsolt tárgy értékének a feldolgozás, összekeverés vagy 
összekapcsolás időpontjában fennálló arányában szerez 
társtulajdont az új dologban. Ha a Fenntartott áruk más, nem a 
NEVEON tulajdonában lévő tárgyakkal egy egységes tárgyat 
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alkotnak, vagy azokat elválaszthatatlanul összekeverik, és ez a 
tárgy a fő tárgy (Hauptsache), a Vevő minden esetben átruházza 
a NEVEON-ra e tárgy arányos résztulajdonát, amennyiben a fő 
tárgy a Vevő tulajdonában van. A Vevő köteles a NEVEON 
tulajdonát biztonságosan és ingyenesen tárolni. 

4.3 A Vevő jogosult a Fenntartott árukat rendes üzleti tevékenysége 
során értékesíteni, feldolgozni vagy átalakítani (kétség esetén ez 
vonatkozik a földbe vagy épületekhez kapcsolódó gépekbe 
történő beépítésre vagy más szerződések teljesítése során 
történő felhasználásra is); A NEVEON azonban bármikor, külön 
indoklás nélkül visszavonhatja ezt a felhatalmazást. A Vevő 
ezennel a NEVEON-ra engedményezi a vevőkkel szemben a 
vételár kifizetésére vonatkozó minden olyan követelését, amely 
a Fenntartott áruk értékesítéséből származik. Ha a Vevő a 
Fenntartott árut a Fenntartott árutól eltérő tételekkel együtt 
értékesíti, akkor az engedményezés csak a Vevő fizetési 
követelésének arra a részére vonatkozik, amely a NEVEON által 
a Vevőnek a Fenntartott áruval kapcsolatban kiállított számla 
összegének felel meg. Az előző mondatban foglalt rendelkezés 
értelemszerűen alkalmazandó azon tételek értékesítése esetén 
is, amelyeknek a NEVEON az 4.2 bekezdéssel összhangban 
társtulajdonosa lett. A jelen 4.3 bekezdés alapján a NEVEON-ra 
átruházott bármely fizetési követelés a NEVEON számára 
biztosítéknak minősül. Amennyiben az átruházott követelés a 
folyamatos szerződéses beszámítás (folyószámla) részét 
képezi, a Vevő ezennel a NEVEON-ra engedményezi a 
folyószámla egyenlegének megfelelő részét. A Vevő jogosult a 
fizetési követeléseit az 4.3 bekezdés szerinti engedményezés 
ellenére is behajtani. A NEVEON bármikor, külön indoklás nélkül 
visszavonhatja az átruházott fizetési követelések beszedéséhez 
adott hozzájárulását. A NEVEON kérésére a Vevő értesíti 
ügyfeleit az engedményezésről, átadja a NEVEON-nak ezt az 
információt és minden olyan dokumentumot, amely az 
engedményezett fizetési követelésnek a Vevő ügyfelével 
szembeni érvényesítéséhez szükséges. 

4.4 A Vevő nem jogosult a Fenntartott árukkal más módon 
rendelkezni (pl. zálogba adni vagy biztosítékként 
engedményezni), illetve az 4.3 bekezdés szerinti 
engedményezéssel érintett követeléseket engedményezni. A 
Fenntartott áru visszatartása vagy lefoglalása esetén a Vevő 
köteles tájékoztatást adni, hogy a Fenntartott áru tulajdonosa a 
NEVEON, és köteles a NEVEON-t haladéktalanul értesíteni a 
visszatartásról vagy lefoglalásról. 

4.5 A Vevő köteles a Fenntartott árukat saját költségén megfelelően 
biztosítani minden tipikus kockázat, különösen tűz, betörés és 
vízkár ellen, valamint a Fenntartott árukat gondosan kezelni és 
megfelelően tárolni. 

4.6 Ha a Vevő részben vagy egészben nem teljesíti a NEVEON-nal 
szembeni fizetési kötelezettségeit, a NEVEON jogosult a 
Fenntartott árukat visszavenni, miután a teljesítésre türelmi időt 
állapított meg. Ez akkor is érvényes, ha a NEVEON úgy dönt, 
hogy nem mondja fel a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződést. 

4.7 A tulajdonjog-fenntartás érvényesítése csak akkor minősülhet a 
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés felmondásának, 
ha a NEVEON kifejezetten nyilatkozik a felmondásról. A 
NEVEON a Termék visszavétele esetén jogosult a törvény által 
megengedett mértékben a NEVEON jogosult a Vásárlótól a 
Termékek visszavételével kapcsolatban felmerült összes 
költséget, valamint a vonatkozó vételár 10%-ának megfelelő 
kezelési költséget követelni. 

4.8 A Vevő viseli a Fenntartott árukkal kapcsolatos teljes kockázatot, 
különösen a megsemmisülés, elvesztés vagy sérülés 
kockázatát. 

 ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS 

5.1 Eltérő megállapodás hiányában minden ár és díj nettó ár és díj, 
a törvényes áfa és egyéb adók és illetékek, valamint a 
csomagolási, szállítási és kezelési költségek nélkül értendő. 

5.2 Ha a Termékek szállítása a NEVEON-tól független körülmények 
miatt (a megállapodás szerinti szállítási időpontok esetében is) 
az adott egyedi szerződés megkötése után több mint négy héttel 
történik, a NEVEON módosíthatja árait, ha és amennyiben a 
számításuk szempontjából releváns árak és költségek, 
különösen a személyzettel, nyersanyagokkal, árukkal vagy 
szolgáltatásokkal, energiával és a NEVEON-tól független, előre 
nem látható eseményekkel kapcsolatosak, az Elfogadás óta 

legalább 2%-kal megváltoztak. Ha a NEVEON a jelen 5.2 
bekezdésnek megfelelően módosítja az árakat, a NEVEON 
írásban, postai úton vagy elektronikus úton (pl. e-mailben) 
értesíti a Vevőt, az ármódosítás érthető indoklásával együtt. A 
Vevőnek joga van az értesítés kézhezvételétől számított öt 
napon belül elállni a szerződésnek az ármódosítással érintett 
részétől. Az ilyen elállást írásban kell megtenni. A Vevő ezennel 
lemond a NEVEON-nal szemben a szerződéstől való elállásból 
eredő, a jelen 5.2. bekezdés szerinti kártérítési igényéről. 

5.3 A NEVEON a számlákat postai úton vagy elektronikus úton (pl. 
e-mailben) is továbbíthatja. A Vevő kifejezetten hozzájárul a 
számlák elektronikus továbbításához azáltal, hogy a NEVEON 
rendelkezésére bocsátja e-mail címét. A Vevő köteles a 
NEVEON-t írásban értesíteni minden változásról. 

5.4 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vevő köteles a számla 
összegét a számla kézhezvételétől számított 14 naptári napon 
belül megfizetni a NEVEON által megadott számlára, levonás 
nélküli és díjmentes átutalással. 

5.5 Minden fizetés a Vevő költségére és kockázatára történik. Csak 
akkor tekinthető úgy, hogy a Vevő teljesítette a fizetési 
kötelezettségét, ha a NEVEON a kiszámlázott összegeket teljes 
egészében és visszavonhatatlanul megkapta a NEVEON által a 
Vevőnek megadott számlájára. 

5.6 A Vevő nem tarthatja vissza a fizetést a követelései alapján, és 
nem számolhatja el a követeléseit (kivéve, ha a követeléseit a 
NEVEON írásban megerősítette, vagy azok jogilag 
bizonyítottak). 

5.7 Ha a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit teljes egészében 
a fizetési határidőn belül és/vagy a Vevő hitelképessége romlott, 
a NEVEON jogosult - a NEVEON egyéb jogainak sérelme nélkül 
- (i) a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Egyedi szerződéseket 
felmondani vagy a Vevőnek történő szállítást visszatartani, (ii) 
előleget kérni, (iii) megfelelő biztosítékot kérni és (iv) évi 12%-os 
késedelmi kamatot, vagy ha az magasabb, a NEVEON 
hitelszerzési költségeit felszámítani. Ezen túlmenően a Vevő 
viseli a késedelmes számlázott követelések behajtásával 
kapcsolatos valamennyi költséget, különösen a felszólítások, a 
behajtás, a felmérések és a vizsgálatok, valamint a jogi 
segítségnyújtás és a peres eljárások költségeit. 

 ADÓZÁSI SZABÁLYOK 

6.1 Az Európai Unió más tagállamaiba történő termékszállítások 
esetén a Vevő köteles megadni a NEVEON-nak az ÁFA 
azonosító számát. 

6.2 Az Európai Unió tagállamain belüli szállítások és export esetén 
az adókedvezmény csak akkor lehetséges, ha a termékek 
szállításának időpontjában teljesülnek a törvényi feltételek. 

6.3 A Vevő köteles kérés nélkül és megfelelő formában a NEVEON 
rendelkezésére bocsátani minden olyan (fuvarozási) igazolást, 
dokumentumot és levelet, amely szükséges ahhoz, hogy a 
NEVEON az Európai Unió tagállamain belüli szállításokkal vagy 
exporttal kapcsolatban áfa-mentességet kapjon. Ha a Vevő vagy 
a Vevő meghatalmazott képviselője veszi át a termékeket, a 
vonatkozó dokumentumokat a termékek átvételekor be kell 
mutatni a NEVEON-nak. 

6.4 Ha a Vevő nem teljesíti ezt a kötelezettségét a 6.3 bekezdés 
szerint: 

(a) A NEVEON jogosult azonnal kiszámlázni a Vevőtől járó áfát; 
és 

(b) A Vevő köteles a NEVEON-t kártalanítani és mentesíteni az 
ebből eredő károkért; különösen bármely adóhatóság által 
végzett ellenőrzés és az adójóváírás későbbi megtagadása 
esetén a Vevő köteles a NEVEON által kiszámlázott áfát 
haladéktalanul, külön-külön és egymás után megfizetni.  

6.5 A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a NEVEON-t, ha a 
termékek szállításával kapcsolatban a Vevő lakóhelye szerinti 
országban forrásadót kell beszedni. Ezen információk 
kézhezvételét követően a NEVEON haladéktalanul átadja a 
Vevőnek az adó csökkentéséhez, az adójóváírás 
alkalmazásához vagy a szállított árukra vagy szolgáltatásokra 
vonatkozó nulla adókulcs alkalmazásához szükséges 
valamennyi dokumentumot. A Vevő felelős annak biztosításáért, 
hogy a Vevő lakóhelye szerinti ország adóhatóságai időben 
megkapják az összes szükséges információt annak érdekében, 
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hogy a NEVEON szolgáltatásaira vagy szállításaira ne 
vetessenek ki forrásadót vagy ne csökkentsék azt. 

6.6 A Vevő teljes mértékben kártalanítja és mentesíti a NEVEON-t a 
NEVEON-t terhelő forrásadó alól. 

6.7 A megrendelő felel minden olyan adókövetelésért, amely abból 
ered, hogy a megrendelő helytelen adatokat szolgáltatott. 

6.8 A jövőbeni adó- vagy jogszabályváltozások nem terhelik a 
NEVEON-t; az ilyen adó- vagy jogszabályváltozásokból eredő 
adók és illetékek teljes mértékben a Vevőt terhelik. A Vevő 
gondoskodik arról, hogy ezeket az adókat megfelelően bevallják 
és befizessék. 

 SZELLEMI TULAJDON 

7.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékek jogi védelem alatt 
állhatnak. A NEVEON fenntart minden jogot (i) a Termékek és 
alkotóelemeik szellemi tulajdonjogaira (beleértve a Termékek és 
a Termékek alkotóelemei szerkezetének vagy kialakításának 
minden javítását, valamint módosítását), (ii) a NEVEON 
találmányaira, ötleteire, koncepcióira, szabadalmaira, 
formatervezési mintáira, védjegyeire, know-how-jára és bármely 
más szellemi tulajdonára, valamint (iii) a folyamatban lévő 
szabadalmi bejelentésekre, még akkor is, ha azok a jelen ÁSZF 
hatálya alá tartozó egyedi szerződés alapján keletkeztek. A jelen 
ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi megállapodás értelmében a 
NEVEON szellemi tulajdonára vonatkozóan a Vevő nem kap 
licencet. A Vevő nem jogosult a termékek visszafejtésére. 

7.2 A Vevő nem jogosult a NEVEON védjegyeinek és/vagy védett 
neveinek használatára. A Vevő különösen nem helyezheti el 
azokat a (bejegyzett) nevében. 

7.3 A szellemi tulajdonjogok és a mérnöki ismeretek, dokumentációk 
vagy know-how NEVEON általi felhasználási jogai mindig és 
korlátozás nélkül a NEVEON-t illetik meg. A NEVEON által a 
Vevő rendelkezésére bocsátott dokumentáció nem 
szerkeszthető, másolható, reprodukálható, nem fordítható más 
nyelvre, nem terjeszthető és nem dolgozható fel (nyomtatás, 
fénymásolás, mikrofilm vagy más eljárás segítségével), sem 
részben, sem egészben, sem elektronikusan vagy bármilyen 
más módon, kivéve, ha a NEVEON ehhez előzetesen írásban 
hozzájárult. 

7.4 A jelen 7 szakasz által védett szellemi tulajdon nem használható 
fel pót- vagy cserealkatrészek előállítására a Vevő vagy a Vevő 
által megbízott harmadik felek által. 

7.5 A Vevő szavatolja, hogy a Vevő által a NEVEON rendelkezésére 
bocsátott vagy hozzáférhetővé tett anyagok és/vagy információk, 
valamint a Vevő által megadott specifikációknak megfelelően 
gyártott valamennyi Termék nem sérti harmadik felek jogait. A 
NEVEON ezért nem köteles ellenőrizni ezeket az anyagokat, 
információkat vagy Termékeket arra vonatkozóan, hogy azok 
nem sértik-e harmadik felek jogait. A Vevő által biztosított vagy 
rendelkezésre bocsátott anyagok és/vagy információk, illetve a 
Vevő specifikációi szerint gyártott termékek NEVEON általi 
felhasználásával kapcsolatban a Vevő vállalja, hogy teljes 
mértékben kártalanítja és mentesíti a NEVEON-t minden 
felelősség, költség, kiadás, kár és veszteség (beleértve, de nem 
kizárólagosan a közvetlen, közvetett vagy következményes 
veszteségeket), nyereségkiesés, hírnévveszteség, valamint 
minden kamat, büntetés és jogi költség (teljes kártérítés alapján 
kiszámítva), valamint minden egyéb ésszerű költség és kiadás 
(egyéb szakmai szolgáltatásokért) alól, amely a NEVEON-nál 
felmerült vagy kifizetésre került, és amely a NEVEON-nal 
szemben harmadik fél szellemi tulajdonjogainak tényleges vagy 
állítólagos megsértése miatt bármely joghatóságnak benyújtott 
követelésből ered vagy azzal kapcsolatban felmerült. 

7.6 A jelen 7 szakasz rendelkezései a NEVEON és a Vevő közötti, a 
jelen ÁSZF által szabályozott, vonatkozó egyedi szerződés 
lejárta vagy megszűnése után is alkalmazandók. 

 GARANCIA 

8.1 A NEVEON szavatolja, hogy a termékek a szállítás időpontjában 
a vonatkozó egyedi szerződésnek megfelelően kerülnek 
leszállításra, és megfelelnek a megállapodás szerinti 
specifikációnak vagy a leszállított mintának. A NEVEON nem 
vállal és ezennel kizár minden egyéb, kifejezett vagy 
hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a Termékek 
tekintetében (beleértve, de nem kizárólagosan a gyártásuk során 
felhasznált anyagokat), beleértve, de nem kizárólagosan a 

forgalomképesség, a meghatározott célra való alkalmasság és a 
műszaki teljesítőképesség hallgatólagos garanciáját, még akkor 
sem, ha a NEVEON módosításokat javasolt a Vevő által 
rendelkezésre bocsátott rajzokon és mintákon. A Megrendelő 
által megadott specifikációk szerint gyártott termékek esetében 
a Megrendelő szavatolja, hogy az ilyen termékek gyártása nem 
sérti harmadik felek iparjogvédelmi jogait. A NEVEON nem 
köteles ellenőrizni és/vagy figyelmeztetni a Vevőt a NEVEON 
által használt, de a Vevő által szolgáltatott anyagokkal és 
adatokkal kapcsolatban. 

8.2 A Vevő tudomásul veszi, hogy a habszivacs-alapanyagok 
esetében a habsűrűségben legfeljebb +- 10%-os, a méretekben 
legfeljebb +- 2%-os eltérések normálisnak tekinthetők. Kifejezett 
eltérő megállapodás hiányában az ilyen eltéréseket mutató 
termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a megállapodás 
szerinti előírásoknak, függetlenül attól, hogy az eltérések 
ugyanazon gyártási tételen belül vagy különböző, azonos 
minőségű gyártási tételeken belül fordulnak-e elő. 

8.3 A NEVEON nem vállal felelősséget a műszaki 
dokumentumokban, termékleírásokban, brosúrákban, használati 
leírásokban vagy egyéb, a Vevő által készített, illetve a Vevő által 
közölt vagy más módon a Vevő adott ügyféle vagy felhasználója 
rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumokban szereplő 
helytelen és/vagy elégtelen információkért. Ez akkor is érvényes, 
ha a NEVEON engedélyezte ezeket a dokumentumokat, vagy 
beleegyezését adta hozzájuk. 

8.4 A NEVEON jótállási kötelezettségei a NEVEON választása 
szerint kizárólag a hibás termékek javítására vagy cseréjére 
terjednek ki. A jótállási időszak a szóban forgó hibás termékek 
leszállításától számított hat hónap. Ha a Termékeket kicserélik, 
a NEVEON a csere Termékeket ugyanarra a helyre szállítja, 
ahová az eredeti terméket szállították. Ha a NEVEON a 
termékeket jótállás keretében javítja vagy cseréli, a Vevő a 
javítás vagy csere időpontjától számított hat hónapos új jótállási 
időszakra jogosult. A NEVEON valamennyi jótállási 
kötelezettsége legkésőbb az eredeti termékek leszállítását 
követő tizenkét hónap elteltével lejár. 

8.5 A NEVEON jótállási kötelezettsége csak azokra a hibás 
Termékekre vonatkozik, amelyeket normál üzemi körülmények 
között és rendeltetésüknek megfelelően használtak. A NEVEON 
jótállási kötelezettsége megszűnik a termékek nem 
rendeltetésszerű használata vagy tárolása, a termékek harmadik 
személyek vagy azok megbízottai által történő károsítása vagy 
módosítása esetén, vagy ha a Vevő vagy harmadik személyek a 
NEVEON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül módosítják vagy 
javítják a termékeket. Hiba esetén a Vevő köteles először a 
leszállított tárgyakat átvenni, megfelelően kirakodni és tárolni. 

8.6 A Vevő köteles a Termékeket a szállítást követően azonnal 
megvizsgálni vagy megvizsgáltatni, az Incoterm 
rendelkezéseinek megfelelően. A Vevő elveszíti a jótállást, ha 
indokolatlan késedelem nélkül nem értesíti a NEVEON-t a 
hibákról attól a pillanattól számítva, amikor a Termékekben lévő 
hibákat felfedezi vagy fel kellett volna fedeznie, és ennek során 
nem írja le részletesen azok jellegét. A Vevő elveszíti a jótállásra 
való jogosultságát, ha a hibákat nem jelzi a NEVEON-nak 
legkésőbb a szóban forgó Termékek leszállításától számított tíz 
naptári napon belül, vagy amennyiben a hibákat a Vevő a 
megfelelő vizsgálat ellenére sem fedezhette fel, és azokat 
ténylegesen nem fedezte fel (rejtett hibák), a termékek Vevő 
általi feldolgozása vagy értékesítése előtt. 

8.7 Miután bejelentette a hibát a NEVEON-nak, a Vevő köteles 
ésszerű, legalább négyhetes határidőt biztosítani a NEVEON 
számára a hibás Termékek kijavítására vagy kicserélésére. 

8.8 Ha a NEVEON a hibás Terméket a jelen 8 pontban foglaltaknak 
megfelelően kijavítja vagy kicseréli, vagy ha a Vevő elutasítja a 
hibás Termék javítását vagy cseréjét, a Vevő nem gyakorolhatja 
az árcsökkentés jogát vagy nem állhat el a jelen ÁSZF hatálya 
alá tartozó, vonatkozó egyedi szerződéstől. 

8.9 A Vevő viseli a bizonyítási terhet a termékekkel kapcsolatos, a 
szállítás időpontjában fennálló hibák tekintetében. 

8.10 A Vevő nem engedményezheti szavatossági igényeit. 

 FELELŐSSÉG 

9.1 A jelen ÁSZF bármely más rendelkezése ellenére a NEVEON 
csak saját szándékos és/vagy súlyos gondatlanságáért felel. 
Ezen túlmenően a NEVEON felelőssége az ezen ÁSZF hatálya 



 

F-SWO-G-061 - NEVEON - General Terms and Conditions of Sale HU - Europe 
Version 001 

4|6 

alá tartozó egyedi szerződésből eredő valamennyi követelés 
tekintetében - a jogalapra való tekintet nélkül - mindig az ezen 
ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés nettó megrendelési 
értékének 20%-ára korlátozódik. A Vevő ezen összeget 
meghaladó kártérítési igénnyel nem élhet. 

9.2 A NEVEON semmilyen körülmények között nem vállal 
felelősséget (sem szerződéses, sem kártérítési, sem más 
jogcímen) (i) a nyereségkiesésért, a termelés vagy a bevétel 
elmaradásáért, a használat elmaradásáért, az üzletmenet 
megszakításáért, a megrendelések elvesztéséért, az 
információk és adatok elvesztéséért vagy harmadik felek 
szerződéses követeléseiért a Vevővel szemben, (ii) közvetett 
vagy következményes veszteségért vagy kárért, függetlenül 
attól, hogy az ilyen veszteséget vagy kárt a másik fél és a 
NEVEON előre látta-e a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződés megkötésekor, és hogy az ilyen veszteség vagy kár a 
másik felet a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződéssel 
és/vagy annak teljesítésével összefüggésben érte-e; és iii) 
bármely vagyoni kárért. 

9.3 A 9.1 és 9.2 bekezdések szerinti felelősségkorlátozásnak nem 
alkalmazandó (i) a hatályos jogból eredő élet-, személyi sérülés 
és/vagy egészségkárosodás esetén, (ii) szándékos 
kötelezettségszegés esetén, vagy (iii) bármely más hatályos jog 
esetén, amely a NEVEON szélesebb körű felelősségét írja elő, 
amely esetben a felelősség az alkalmazandó jog által előírt 
minimumra korlátozódik.  

9.4 A Vevő kártérítési igényei hat hónappal azután évülnek el, hogy 
a Vevő először szerzett tudomást a kárról és a kár okozójáról. 

9.5 A Vevő nem engedményezhet kártérítési igényeket. 

9.6 A Vevő lemond a NEVEON-nal szemben a termékfelelősséggel 
kapcsolatos követelésekről. A Vevő köteles teljes mértékben 
kártalanítani és mentesíteni a NEVEON-t e tekintetben. 

 TERMÉKTESZTELÉS 

A termékeken elvégzendő vizsgálatokat (pl. szakítópróbák, 
elektromos vagy mechanikai vizsgálatok, műszaki vizsgálatok 
stb.) kizárólag a NEVEON végzi el a NEVEON és a Vevő közötti 
kifejezett és írásban kötött szerződés alapján. A NEVEON és a 
Vevő közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vevő 
viseli a NEVEON minden, az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatos 
költségét. 

 SZERSZÁMOK ÉS FELSZERELÉSEK 

11.1 Ha a NEVEON-nak a termékek szállításához szerszámokra és 
berendezésekre van szüksége, és a Vevő nem biztosítja azokat, 
a NEVEON maga állítja elő ezeket a szerszámokat és 
berendezéseket, vagy harmadik féllel állíttatja elő. A NEVEON 
által vagy a NEVEON számára gyártott ilyen eszközökkel és 
berendezésekkel kapcsolatos összes költséget a Vevő viseli. A 
NEVEON ezért az ilyen eszközök és berendezések gyártásával, 
karbantartásával és javításával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget külön kiszámlázza a Vevőnek. 

11.2 Ha a Vevő maga biztosítja a termékek szállításához szükséges 
szerszámokat és berendezéseket, a Vevő viseli a NEVEON-nál 
ezen szerszámok és berendezések karbantartásával és 
javításával kapcsolatban felmerülő összes költséget. A NEVEON 
az ilyen költségeket külön kiszámlázza a Vevőnek. 

11.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy a NEVEON csak teljesen 
működőképes szerszámokkal és berendezésekkel tudja 
szállítani a termékeket. Ha a Vevő megtagadja a költségek 
megfizetését a 11.1 és 11.2 bekezdések szerint, a NEVEON 
mentesül a szerződéses kötelezettségei alól, ha ennek 
következtében a NEVEON nem fér hozzá (vagy elveszíti a 
hozzáférést) a termékek szállításához szükséges teljesen 
működőképes eszközökhöz és berendezésekhez. 

11.4 A 11.1 - 11.3 bekezdések értelemszerűen alkalmazandók a 
szerszámok és berendezések módosítására is (függetlenül attól, 
hogy azokat a Vevő biztosította-e vagy sem). 

11.5 Amennyiben a Vevő nem maga biztosította a szerszámokat és 
berendezéseket, vagy nem viselte a NEVEON által vagy a 
NEVEON számára előállított szerszámokkal és berendezésekkel 
kapcsolatos összes költséget, a NEVEON által vagy a NEVEON 
számára előállított szerszámok és berendezések a NEVEON 
tulajdonában maradnak. A NEVEON nem köteles azokat átadni 
a Vevőnek. 

11.6 Az egyes Termékek leszállításának befejezése után a NEVEON 
saját belátása szerint használhatja vagy megsemmisítheti a 
NEVEON tulajdonában lévő eszközöket és berendezéseket, 
vagy jogi úton elidegenítheti azokat. A NEVEON írásbeli 
felszólítására a Vevő köteles az általa szállított szerszámokat és 
berendezéseket a NEVEON által meghatározott ésszerű 
határidőn belül visszavenni. Abban az esetben, ha a Vevő az 
általa biztosított eszközöket és felszereléseket a NEVEON által 
meghatározott határidőn belül nem veszi vissza, a Vevő az 
Elfogadás időpontjától kezdve felhatalmazza a NEVEON-t, hogy 
saját belátása szerint rendelkezzen ezekkel az eszközökkel és 
felszerelésekkel, azokat felhasználja, megsemmisítse vagy jogi 
eljárás eredményeként elidegenítse azokat. 

 TITOKTARTÁS 

12.1 A NEVEON által a Vevőnek átadott vagy a Vevőnek a NEVEON-
nal fennálló üzleti kapcsolata során tudomására jutott minden 
információ bizalmasnak minősül ("Bizalmas információ"), kivéve, 
hacsak azt a NEVEON a nyilvánosságra hozatal időpontjában 
kifejezetten nem bizalmasnak minősíti, vagy ha az egyértelműen 
nyilvános. A NEVEON fenntart minden jogot a Bizalmas 
információkkal kapcsolatban, és a Bizalmas információk a 
NEVEON tulajdonában maradnak. 

12.2 A NEVEON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő a 
Bizalmas információkat a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződés teljesítésén kívül más célra nem használhatja fel, a 
Bizalmas információkat nem adhatja át és nem hozhatja 
nyilvánosságra harmadik fél számára. 

12.3 A fenti titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra a 
bizalmas információkra, amelyek: 

(a) már a Vevő birtokában voltak, mielőtt a Vevővel közölték 
volna őket; 

(b) már a Vevővel való közlést megelőzően is nyilvánosak 
vagy általánosan ismertek voltak; 

(c) A Vevő a Vevővel való közlést követően jogszerűen kapott 
egy olyan harmadik féltől, akit nem terhel megfelelő 
titoktartási kötelezettség; vagy 

(d) amelyek a Vevővel való közlést követően, a Vevő 
részvétele nélkül váltak nyilvánosan hozzáférhetővé vagy 
nyilvánosan ismertté. 

12.4 A Vevőnek a Termékekhez vagy a NEVEON és a Vevő közötti 
üzleti viszonyhoz kapcsolódó vagy azzal kapcsolatos 
publikációihoz a NEVEON előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges. 

12.5 Az jelen 12 szakasz szerinti titoktartási kötelezettség az ezen 
ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés megszűnése vagy 
lejárta után is hatályban marad. 

12.6 A Vevő köteles a NEVEON kérésére a bizalmas információkat 
haladéktalanul, de legkésőbb a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó 
egyedi szerződés megszűnésekor (a ténylegesen lehetséges és 
jogilag megengedett mértékben) megsemmisíteni. A Vevő nem 
őrizhet meg semmilyen más nyilvántartást, kivéve a nem 
törölhető elektronikus információk biztonsági mentéseit és a 
vonatkozó jogi és/vagy szabályozási rendelkezések miatt 
kötelezően megőrzendő és/vagy közzéteendő Bizalmas 
információkat. 

 MEGFELELÉS ÉS ADATVÉDELEM 

13.1 A Vevő vállalja, hogy mindenkor betartja a Greiner AG 
magatartási kódexét és a Greiner AG beszállítói és üzleti 
partnerei magatartási kódexét, a jelenleg a 
https://www.greiner.com/en/greiner-ag/compliance/ és 
https://sustainability.greiner.com/en/suppliers/ honlapokon 
elérhető, módosított változatokban (együttesen a "Greiner 
magatartási kódex"), valamint minden vonatkozó és 
alkalmazandó törvényt és rendeletet, különösen az Egyesült 
Államok 1977. évi (módosított) külföldi korrupciós gyakorlatokról 
szóló törvényét, valamint minden alkalmazandó trösztellenes, 
versenyjogi, korrupcióellenes és exporttörvényt. Sem a Vevő, 
sem a nevében eljáró személyek, azaz tisztségviselői, 
alkalmazottai vagy ügynökei nem nyújtanak, ajánlanak vagy 
fogadnak el közvetlenül vagy közvetve bármilyen helytelen 
kifizetést vagy ajándékot harmadik fél számára vagy harmadik 
féltől, beleértve alkalmazottaikat, vezetőiket, illetve 
köztisztviselőknek, kormányzati szervek vagy hatóságok 
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képviselőinek, politikai pártoknak vagy azok jelöltjeinek. A Vevő 
vállalja, hogy szerződéses partnerei legalább a Greiner 
magatartási kódexével egyenértékűhez szabályokat tartanak be. 
A NEVEON fenntartja magának a jogot, hogy előzetes írásbeli 
értesítést követően, munkaidőben bármikor ellenőrizze, hogy a 
Vevő betartja-e a Greiner Magatartási Kódex szabályait, 
valamint az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket. 

13.2 Ezek be nem tartása esetén a NEVEON jogosult a jelen ÁSZF 
hatálya alá tartozó egyedi szerződéseket bármikor, a Vevőnek 
küldött írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani. 

13.3 A Vevő vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó 
adatvédelmi törvényt, és biztosítja, hogy alkalmazottai, 
szerződéses partnerei és egyéb megbízottai, valamint az általa 
igénybe vett harmadik felek szintén betartsák azokat. 

13.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok NEVEON 
általi feldolgozása elsősorban a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó 
egyedi szerződés és a NEVEON szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és hozzájárul 
személyes adatainak feldolgozásához. Ennek megfelelően az 
adatvédelemmel kapcsolatos további információk, különösen a 
NEVEON-nál történő adatkezelés további lehetséges céljai, az 
ügyfelek, beszállítók és szerződéses partnerek számára készült 
adatvédelmi tájékoztatóban találhatók, és a Vevő számára 
elérhetőek a 
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/PDF/DSE_EN_
15122021.pdf. 

13.5 A Vevő tisztában van azzal, hogy az elektronikus kommunikáció 
(pl. e-mail) biztonsági kockázatoknak van kitéve. A Vevő ezért 
nem támaszt semmilyen, az elektronikus kommunikációval 
kapcsolatos vagy az ilyen elektronikus kommunikáció 
titkosításának hiányán alapuló igényt. 

13.6 A Vevő nem adja tovább a NEVEON webes portáljaihoz való 
hozzáférési adatait harmadik félnek. Abban az esetben, ha a 
Vevő egy alkalmazottja távozik, a Vevő köteles értesíteni a 
NEVEON-t és haladéktalanul megváltoztatni a hozzáférési 
adatokat. A Vevő köteles rendszeresen megváltoztatni a 
jelszavakat. 

 VIS MAIOR 

14.1 A NEVEON-tól független olyan körülmények esetén, amelyeket 
a NEVEON nem láthatott előre, mint például természeti 
katasztrófák, háború, munkaügyi viták (beleértve a sztrájkokat), 
hackertámadások, forgalmi és működési zavarok, tűz vagy 
robbanás okozta károk, kormányzati import- és 
exportkorlátozások, üzemanyagok, energia, nyersanyagok, 
készletek vagy szállítóeszközök elérhetetlensége, járványok 
vagy világjárványok (beleértve, de nem kizárólag a súlyos akut 
légzőszervi szindrómákat (koronavírus, azaz a SARS-CoV-1 és 
SARS-CoV-2 (Covid-19)) vagy kormányrendeletek, amelyek 
megakadályozzák vagy megnehezítik a NEVEON számára a 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ("Vis maior 
esemény"), a vis maior esemény időtartamára és 
következményeinek mértékéig a NEVEON mentesül 
szerződéses kötelezettségei alól. Ez akkor is érvényes, ha a 
NEVEON alvállalkozóját olyan vis maior esemény éri, amely 
lehetetlenné teszi a NEVEON számára szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését. Ez a felfüggesztés nem érinti a 
fizetési kötelezettséget. 

14.2 A NEVEON ezért csak a vis maior esemény megszűnését 
követően köteles újra teljesíteni kötelezettségeit. Az ilyen 
határidő-hosszabbítás azonban nem érinti a NEVEON és a Vevő 
között a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés 
időtartamát. 

14.3 Vis maior esemény esetén a NEVEON: 

(a) a lehető leghamarabb, de legkésőbb a vis maior eseményről 
való tudomásszerzéstől számított hét naptári napon belül 
írásban értesíti a Vevőt, amelyben ésszerű részletességgel 
ismerteti a körülményeket és a késedelem várható 
időtartamát; valamint 

(b) kereskedelmi szempontból ésszerű és arányos 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 
kötelezettségeit a lehető leghamarabb (és a lehetséges 
mértékben) teljesítse (vagy teljesítését folytassa). 

14.4 A NEVEON jogosult a kötelezettségei teljesítésének határidejét 
meghosszabbítani, valamint követelni a már teljesített 
(részleges) szállítások és szolgáltatások (időarányos) kifizetését. 

14.5 A NEVEON viseli a vis maior eseményből eredő vagy azzal 
kapcsolatos saját költségeit, anélkül, hogy jogosult lenne ezek 
megtérítését követelni a Vevőtől. Amennyiben a vis maior 
esemény két hónapnál tovább tart, a NEVEON jogosult a jelen 
ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződéseket felmondani. 
Ebben az esetben a NEVEON nem jogosult kártérítést követelni 
a Vevőtől az adott egyedi szerződés teljes vagy részleges nem 
teljesítéséért. 

14.6 A vis maior esemény megszűnésekor a NEVEON és a Vevő 
kölcsönösen megállapodnak a lehetséges következő szállításról 
a vis maior esemény időtartama alatt elmaradt szállítások 
tekintetében, figyelembe véve mindkét fél érdekeit. 

 SZERZŐDÉSBONTÁS  

15.1 Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a NEVEON a jelen 
ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződéseket (a határozott 
idejű szerződések kivételével) egy hónapos felmondási idővel az 
adott naptári hónap végére felmondhatja. A NEVEON emellett a 
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződést fontos okból 
azonnali hatállyal felmondhatja, különösen (i) a Vevő olyan 
lényeges szerződésszegése esetén, amelyet - ha orvosolható - 
a NEVEON által írásban meghatározott ésszerű határidőn belül 
nem orvosol, vagy (ii) a Vevő gazdasági helyzetének lényeges 
romlása esetén. A NEVEON jogosult továbbá a jelen ÁSZF 
hatálya alá tartozó egyedi szerződést felmondani, ha a Vevő 
nem teljesíti a NEVEON-nal szembeni fizetési kötelezettségeit, 
vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződést vagy a 
jelen ÁSZF-et lényegesen megszegi. 

15.2 Ha a NEVEON a 15.1 bekezdésnek megfelelően felmondja az 
egyedi szerződést, a NEVEON minden esetben jogosult a 
Vevőtől követelni valamennyi fizetési tartozás és a felmondás 
időpontjáig felmerült költségek megfizetését. Ha a NEVEON a 
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződést alapos okból 
felmondja, a NEVEON jogosult arra is, hogy a Vevőtől megkapja 
az összes felmondott egyedi szerződés nettó megrendelési 
értékét, csökkentve a NEVEON által megtakarított költségekkel 
és kiadásokkal, és a Vevő köteles a NEVEON-t kártalanítani és 
mentesíteni az ilyen idő előtti felmondásból eredő károkért. 

15.3 Ha a NEVEON a 15.1 bekezdéssel összhangban felmondja az 
egyedi szerződést, a Vevő nem jogosult díjazásra, különösen 
nem jogosult a piackutatási költségek és/vagy az amortizált vagy 
nem amortizált beruházások ellentételezésére vagy díjazására. 

 KÁRTALANÍTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS 

16.1 A Vevő köteles a NEVEON-t és annak tisztségviselőit, 
alkalmazottait, szállítóit, szolgáltatóit és ügynökeit mentesíteni 
és kártalanítani minden olyan veszteség, felelősség, követelés, 
igény, követelés, kár és kiadás (beleértve, de nem 
kizárólagosan, az ésszerű ügyvédi díjakat és egyéb 
perköltségeket és kiadásokat) alól, amely közvetlenül vagy 
közvetve harmadik fél bármely követeléséből ered, vagy azzal 
összefüggésben áll, azaz amelynek oka (i) a Vevőnek eladott 
Termék visszaélésszerű vagy jogosulatlan használata, (ii) a 
Vevő jogellenes vagy gondatlan magatartása vagy szándékos 
kötelességszegése a Termékkel kapcsolatban, miután azt a 
Vevőnek eladták, (iii) a NEVEON részéről a jelen ÁSZF-ben vagy 
a jelen ÁSZF által szabályozott egyedi megállapodásban 
meghatározott felelősség vagy jogorvoslatok kizárásának vagy 
korlátozásának elmulasztása (kivéve, ha az ilyen felelősség vagy 
jogorvoslatok az alkalmazandó joggal összhangban nem 
korlátozhatók), vagy (iv) a Terméknek a jelen ÁSZF vagy a jelen 
ÁSZF által szabályozott egyedi megállapodás megsértésével 
történő használata vagy további forgalmazása. 

16.2 A Vevő köteles fenntartani a NEVEON által időről időre írásban 
meghatározott polgári felelősségbiztosítást. 

 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

17.1 A NEVEON és a Vevő közötti szerződések csak akkor kötelező 
érvényűek, ha azokat írásban kötötték. A jelen ÁSZF-től való 
eltérést és/vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződés módosítását, vagy az attól való elállást csak írásban, 
a semmisség terhe mellett lehet megtenni. 

17.2 A NEVEON és azok a szervezetek, amelyekben a NEVEON 
közvetlenül vagy közvetve legalább 50%-os tulajdoni 

https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/PDF/DSE_EN_15122021.pdf
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/PDF/DSE_EN_15122021.pdf
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részesedéssel rendelkezik, jogosultak a Vevővel szembeni 
követeléseiket a Vevő NEVEON-nal szembeni követeléseivel 
szemben beszámítani, függetlenül attól, hogy ezek a 
követelések esedékesek vagy még nem jártak le, meglévők vagy 
jövőbeliek. 

17.3 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés nem hoz létre 
semmilyen társaságot, társasági formát vagy közös vállalatot a 
NEVEON és a Vevő között; sem a NEVEON, sem a Vevő nem 
jogosult arra, hogy a másik fél megbízottjaként járjon el 
bármilyen célból és/vagy hogy a másik fél nevében 
kötelezettségeket vállaljon. 

17.4 A jelen ÁSZF vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely 
egyedi szerződés kizárása vagy módosítása csak írásban és 
mindkét fél meghatalmazott képviselőjének aláírásával 
érvényes. Ha bármelyik fél elmulasztja a jelen ÁSZF bármely 
rendelkezésének vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely 
egyedi szerződésnek az érvényesítését, az nem minősül 
lemondásnak az adott vagy bármely más rendelkezés jövőbeni 
érvényesítéséről. 

17.5 A Vevő tudomásul veszi, hogy a NEVEON-t nem terheli 
semmilyen kötelezettség vagy felelősség harmadik féllel 
szemben a jelen ÁSZF vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó 
bármely egyedi szerződés alapján vagy annak eredményeként. 

17.6 A jelen ÁSZF és a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely egyedi 
szerződés a jelen szerződésben részes felekre, valamint 
jogutódaikra és engedélyezett engedményeseik vonatkozik. 

17.7 A jelen ÁSZF és a jelen ÁSZF által szabályozott bármely egyedi 
szerződés tartalmazza a felek közötti teljes szerződést a jelen 
ÁSZF és az ilyen szerződések tárgyát illetően, és minden korábbi 
vagy egyidejű írásbeli vagy szóbeli szerződés és megegyezés 
helyébe lép a jelen ÁSZF és az ilyen szerződések tárgyával 
kapcsolatban. 

17.8 A Vevő a NEVEON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
engedményezhet vagy ruházhat át harmadik félre a jelen ÁSZF 
hatálya alá tartozó egyedi szerződésből eredő vagy azzal 
kapcsolatos jogokat vagy kötelezettségeket. 

17.9 Ha a jelen ÁSZF vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi 
szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben 

érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy ha a jelen ÁSZF 
hatálya alá tartozó egyedi szerződésben hiányosság áll fenn, az 
nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy 
végrehajthatóságát. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
rendelkezés helyett vagy a hiány pótlására olyan megfelelő 
érvényes és végrehajtható rendelkezésnek kell tekinteni, amely 
- amennyire jogilag lehetséges - a lehető legközelebb áll ahhoz, 
amit a felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés 
értelmével és céljával összhangban akartak vagy akartak volna, 
ha ezt a kérdést mérlegelték volna. 

17.10 A jelen ÁSZF-re és a NEVEON és a Vevő között létrejött 
valamennyi egyedi szerződésre kizárólag az osztrák jog 
irányadó, kivéve, ha a NEVEON és a Vevő székhelye 
ugyanabban az országban található, amely esetben a jelen 
ÁSZF-re és a NEVEON és a Vevő között létrejött valamennyi 
egyedi szerződésre kizárólag annak az országnak a joga 
irányadó, amelyben mindkét fél székhelye található. A kollíziós 
szabályok, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk 
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye és 
hasonló nemzetközi szerződések nem alkalmazandók. 

17.11 Ha a Vevő székhelye az Európai Unión belül található, és a 
NEVEON és a Vevő székhelye ugyanabban az országban 
található, a NEVEON székhelye szerinti kereskedelmi ügyekben 
illetékes bíróság kizárólagos joghatósággal rendelkezik. 

17.12 Ha a Vevő székhelye az Európai Unión belül van, és a NEVEON 
és a Vevő székhelye nem ugyanabban az országban van, akkor 
a kereskedelmi ügyekben illetékes bécsi (Ausztria) bíróság 
rendelkezik kizárólagos joghatósággal. 

17.13 Ha a Vevő székhelye az Európai Unión kívül van, a jelen ÁSZF-
ből és a NEVEON és a Vevő között létrejött valamennyi egyedi 
szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági 
Szabályzata szerint egy vagy több, e szabályoknak megfelelően 
kijelölt választottbíró dönt véglegesen. A választottbírósági 
eljárás helye Bécs, Ausztria. A választottbírósági eljárás nyelve 
az angol. 

17.14 A NEVEON-nak joga van arra is, hogy a Vevővel szemben 
bármely más illetékes bíróság előtt jogi lépéseket tegyen.
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	2.8 A NEVEON bármikor jogosult részszállításokat végezni és részleges szolgáltatásokat nyújtani. A NEVEON jogosult továbbá részszámlákat kiállítani e részszállításokról és részszolgáltatásokról.
	2.9 A NEVEON bármikor jogosult arra, hogy a szerződés teljesítéséhez részben vagy egészben harmadik személyeket vegyen igénybe.
	2.10 A NEVEON nem köteles a szerződést teljesíteni, ha a nemzeti vagy nemzetközi külkereskedelmi törvények, embargók és/vagy egyéb szankciók megakadályozzák a szerződés teljesítését. A Vevő felelőssége, hogy saját költségén beszerezze a termékek száll...
	3 Kockázatátszállás
	3.1 A termékek elvesztésének, sérülésének vagy megsemmisülésének kockázata a NEVEON-ról a Vevőre az Incoterm paritásban foglalt rendelkezésekkel összhangban száll át (2.2 bekezdés). A Termékek elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése, amely a kockáz...
	3.2 Ha a NEVEON a vonatkozó egyedi szerződésnek megfelelően a Termékeket a Vevő rendelkezésére bocsátotta, de a Vevő megtagadta a Termékek átvételét, vagy a Termékek átvétele a Vevőnek felróható okból késik, a kockázat a Vevőre száll át, amint a NEVEO...
	4 Tulajdonjog fenntartása
	4.1 A NEVEON valamennyi Termékre fenntartja magának a tulajdonjogot („Fenntartott áruk") mindaddig, amíg a Vevő nem teljesíti teljes mértékben a Vevő és a NEVEON közötti üzleti kapcsolattal kapcsolatos összes jelenlegi és jövőbeli kötelezettségét (bel...
	4.2 A Fenntartott áruk bármilyen feldolgozása vagy kezelése a NEVEON mint gyártó javára történik, de a NEVEON-nal szemben semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet. A feldolgozott vagy kezelt Fenntartott árukat úgy kell tekinteni, hogy a jelen 4 szaka...
	4.3 A Vevő jogosult a Fenntartott árukat rendes üzleti tevékenysége során értékesíteni, feldolgozni vagy átalakítani (kétség esetén ez vonatkozik a földbe vagy épületekhez kapcsolódó gépekbe történő beépítésre vagy más szerződések teljesítése során tö...
	4.4 A Vevő nem jogosult a Fenntartott árukkal más módon rendelkezni (pl. zálogba adni vagy biztosítékként engedményezni), illetve az 4.3 bekezdés szerinti engedményezéssel érintett követeléseket engedményezni. A Fenntartott áru visszatartása vagy lefo...
	4.5 A Vevő köteles a Fenntartott árukat saját költségén megfelelően biztosítani minden tipikus kockázat, különösen tűz, betörés és vízkár ellen, valamint a Fenntartott árukat gondosan kezelni és megfelelően tárolni.
	4.6 Ha a Vevő részben vagy egészben nem teljesíti a NEVEON-nal szembeni fizetési kötelezettségeit, a NEVEON jogosult a Fenntartott árukat visszavenni, miután a teljesítésre türelmi időt állapított meg. Ez akkor is érvényes, ha a NEVEON úgy dönt, hogy ...
	4.7 A tulajdonjog-fenntartás érvényesítése csak akkor minősülhet a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés felmondásának, ha a NEVEON kifejezetten nyilatkozik a felmondásról. A NEVEON a Termék visszavétele esetén jogosult a törvény által megen...
	4.8 A Vevő viseli a Fenntartott árukkal kapcsolatos teljes kockázatot, különösen a megsemmisülés, elvesztés vagy sérülés kockázatát.
	5 Árak, fizetési feltételek és számlázás
	5.1 Eltérő megállapodás hiányában minden ár és díj nettó ár és díj, a törvényes áfa és egyéb adók és illetékek, valamint a csomagolási, szállítási és kezelési költségek nélkül értendő.
	5.2 Ha a Termékek szállítása a NEVEON-tól független körülmények miatt (a megállapodás szerinti szállítási időpontok esetében is) az adott egyedi szerződés megkötése után több mint négy héttel történik, a NEVEON módosíthatja árait, ha és amennyiben a s...
	5.3 A NEVEON a számlákat postai úton vagy elektronikus úton (pl. e-mailben) is továbbíthatja. A Vevő kifejezetten hozzájárul a számlák elektronikus továbbításához azáltal, hogy a NEVEON rendelkezésére bocsátja e-mail címét. A Vevő köteles a NEVEON-t í...
	5.4 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vevő köteles a számla összegét a számla kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül megfizetni a NEVEON által megadott számlára, levonás nélküli és díjmentes átutalással.
	5.5 Minden fizetés a Vevő költségére és kockázatára történik. Csak akkor tekinthető úgy, hogy a Vevő teljesítette a fizetési kötelezettségét, ha a NEVEON a kiszámlázott összegeket teljes egészében és visszavonhatatlanul megkapta a NEVEON által a Vevőn...
	5.6 A Vevő nem tarthatja vissza a fizetést a követelései alapján, és nem számolhatja el a követeléseit (kivéve, ha a követeléseit a NEVEON írásban megerősítette, vagy azok jogilag bizonyítottak).
	5.7 Ha a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit teljes egészében a fizetési határidőn belül és/vagy a Vevő hitelképessége romlott, a NEVEON jogosult - a NEVEON egyéb jogainak sérelme nélkül - (i) a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Egyedi szerződés...
	6 Adózási szabályok
	6.1 Az Európai Unió más tagállamaiba történő termékszállítások esetén a Vevő köteles megadni a NEVEON-nak az ÁFA azonosító számát.
	6.2 Az Európai Unió tagállamain belüli szállítások és export esetén az adókedvezmény csak akkor lehetséges, ha a termékek szállításának időpontjában teljesülnek a törvényi feltételek.
	6.3 A Vevő köteles kérés nélkül és megfelelő formában a NEVEON rendelkezésére bocsátani minden olyan (fuvarozási) igazolást, dokumentumot és levelet, amely szükséges ahhoz, hogy a NEVEON az Európai Unió tagállamain belüli szállításokkal vagy exporttal...
	6.4 Ha a Vevő nem teljesíti ezt a kötelezettségét a 6.3 bekezdés szerint:
	(a) A NEVEON jogosult azonnal kiszámlázni a Vevőtől járó áfát; és
	(b) A Vevő köteles a NEVEON-t kártalanítani és mentesíteni az ebből eredő károkért; különösen bármely adóhatóság által végzett ellenőrzés és az adójóváírás későbbi megtagadása esetén a Vevő köteles a NEVEON által kiszámlázott áfát haladéktalanul, külö...

	6.5 A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a NEVEON-t, ha a termékek szállításával kapcsolatban a Vevő lakóhelye szerinti országban forrásadót kell beszedni. Ezen információk kézhezvételét követően a NEVEON haladéktalanul átadja a Vevőnek az adó c...
	6.6 A Vevő teljes mértékben kártalanítja és mentesíti a NEVEON-t a NEVEON-t terhelő forrásadó alól.
	6.7 A megrendelő felel minden olyan adókövetelésért, amely abból ered, hogy a megrendelő helytelen adatokat szolgáltatott.
	6.8 A jövőbeni adó- vagy jogszabályváltozások nem terhelik a NEVEON-t; az ilyen adó- vagy jogszabályváltozásokból eredő adók és illetékek teljes mértékben a Vevőt terhelik. A Vevő gondoskodik arról, hogy ezeket az adókat megfelelően bevallják és befiz...
	7 Szellemi tulajdon
	7.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékek jogi védelem alatt állhatnak. A NEVEON fenntart minden jogot (i) a Termékek és alkotóelemeik szellemi tulajdonjogaira (beleértve a Termékek és a Termékek alkotóelemei szerkezetének vagy kialakításának minden...
	7.2 A Vevő nem jogosult a NEVEON védjegyeinek és/vagy védett neveinek használatára. A Vevő különösen nem helyezheti el azokat a (bejegyzett) nevében.
	7.3 A szellemi tulajdonjogok és a mérnöki ismeretek, dokumentációk vagy know-how NEVEON általi felhasználási jogai mindig és korlátozás nélkül a NEVEON-t illetik meg. A NEVEON által a Vevő rendelkezésére bocsátott dokumentáció nem szerkeszthető, másol...
	7.4 A jelen 7 szakasz által védett szellemi tulajdon nem használható fel pót- vagy cserealkatrészek előállítására a Vevő vagy a Vevő által megbízott harmadik felek által.
	7.5 A Vevő szavatolja, hogy a Vevő által a NEVEON rendelkezésére bocsátott vagy hozzáférhetővé tett anyagok és/vagy információk, valamint a Vevő által megadott specifikációknak megfelelően gyártott valamennyi Termék nem sérti harmadik felek jogait. A ...
	7.6 A jelen 7 szakasz rendelkezései a NEVEON és a Vevő közötti, a jelen ÁSZF által szabályozott, vonatkozó egyedi szerződés lejárta vagy megszűnése után is alkalmazandók.
	8 Garancia
	8.1 A NEVEON szavatolja, hogy a termékek a szállítás időpontjában a vonatkozó egyedi szerződésnek megfelelően kerülnek leszállításra, és megfelelnek a megállapodás szerinti specifikációnak vagy a leszállított mintának. A NEVEON nem vállal és ezennel k...
	8.2 A Vevő tudomásul veszi, hogy a habszivacs-alapanyagok esetében a habsűrűségben legfeljebb +- 10%-os, a méretekben legfeljebb +- 2%-os eltérések normálisnak tekinthetők. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában az ilyen eltéréseket mutató termékeke...
	8.3 A NEVEON nem vállal felelősséget a műszaki dokumentumokban, termékleírásokban, brosúrákban, használati leírásokban vagy egyéb, a Vevő által készített, illetve a Vevő által közölt vagy más módon a Vevő adott ügyféle vagy felhasználója rendelkezésér...
	8.4 A NEVEON jótállási kötelezettségei a NEVEON választása szerint kizárólag a hibás termékek javítására vagy cseréjére terjednek ki. A jótállási időszak a szóban forgó hibás termékek leszállításától számított hat hónap. Ha a Termékeket kicserélik, a ...
	8.5 A NEVEON jótállási kötelezettsége csak azokra a hibás Termékekre vonatkozik, amelyeket normál üzemi körülmények között és rendeltetésüknek megfelelően használtak. A NEVEON jótállási kötelezettsége megszűnik a termékek nem rendeltetésszerű használa...
	8.6 A Vevő köteles a Termékeket a szállítást követően azonnal megvizsgálni vagy megvizsgáltatni, az Incoterm rendelkezéseinek megfelelően. A Vevő elveszíti a jótállást, ha indokolatlan késedelem nélkül nem értesíti a NEVEON-t a hibákról attól a pillan...
	8.7 Miután bejelentette a hibát a NEVEON-nak, a Vevő köteles ésszerű, legalább négyhetes határidőt biztosítani a NEVEON számára a hibás Termékek kijavítására vagy kicserélésére.
	8.8 Ha a NEVEON a hibás Terméket a jelen 8 pontban foglaltaknak megfelelően kijavítja vagy kicseréli, vagy ha a Vevő elutasítja a hibás Termék javítását vagy cseréjét, a Vevő nem gyakorolhatja az árcsökkentés jogát vagy nem állhat el a jelen ÁSZF hatá...
	8.9 A Vevő viseli a bizonyítási terhet a termékekkel kapcsolatos, a szállítás időpontjában fennálló hibák tekintetében.
	8.10 A Vevő nem engedményezheti szavatossági igényeit.
	9 Felelősség
	9.1 A jelen ÁSZF bármely más rendelkezése ellenére a NEVEON csak saját szándékos és/vagy súlyos gondatlanságáért felel. Ezen túlmenően a NEVEON felelőssége az ezen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződésből eredő valamennyi követelés tekintetében - ...
	9.2 A NEVEON semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem kártérítési, sem más jogcímen) (i) a nyereségkiesésért, a termelés vagy a bevétel elmaradásáért, a használat elmaradásáért, az üzletmenet megszakításáért, a megren...
	9.3 A 9.1 és 9.2 bekezdések szerinti felelősségkorlátozásnak nem alkalmazandó (i) a hatályos jogból eredő élet-, személyi sérülés és/vagy egészségkárosodás esetén, (ii) szándékos kötelezettségszegés esetén, vagy (iii) bármely más hatályos jog esetén, ...
	9.4 A Vevő kártérítési igényei hat hónappal azután évülnek el, hogy a Vevő először szerzett tudomást a kárról és a kár okozójáról.
	9.5 A Vevő nem engedményezhet kártérítési igényeket.
	9.6 A Vevő lemond a NEVEON-nal szemben a termékfelelősséggel kapcsolatos követelésekről. A Vevő köteles teljes mértékben kártalanítani és mentesíteni a NEVEON-t e tekintetben.
	10 Terméktesztelés
	A termékeken elvégzendő vizsgálatokat (pl. szakítópróbák, elektromos vagy mechanikai vizsgálatok, műszaki vizsgálatok stb.) kizárólag a NEVEON végzi el a NEVEON és a Vevő közötti kifejezett és írásban kötött szerződés alapján. A NEVEON és a Vevő közöt...
	11 Szerszámok és felszerelések
	11.1 Ha a NEVEON-nak a termékek szállításához szerszámokra és berendezésekre van szüksége, és a Vevő nem biztosítja azokat, a NEVEON maga állítja elő ezeket a szerszámokat és berendezéseket, vagy harmadik féllel állíttatja elő. A NEVEON által vagy a N...
	11.2 Ha a Vevő maga biztosítja a termékek szállításához szükséges szerszámokat és berendezéseket, a Vevő viseli a NEVEON-nál ezen szerszámok és berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatban felmerülő összes költséget. A NEVEON az ilyen köl...
	11.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy a NEVEON csak teljesen működőképes szerszámokkal és berendezésekkel tudja szállítani a termékeket. Ha a Vevő megtagadja a költségek megfizetését a 11.1 és 11.2 bekezdések szerint, a NEVEON mentesül a szerződéses kötel...
	11.4 A 11.1 - 11.3 bekezdések értelemszerűen alkalmazandók a szerszámok és berendezések módosítására is (függetlenül attól, hogy azokat a Vevő biztosította-e vagy sem).
	11.5 Amennyiben a Vevő nem maga biztosította a szerszámokat és berendezéseket, vagy nem viselte a NEVEON által vagy a NEVEON számára előállított szerszámokkal és berendezésekkel kapcsolatos összes költséget, a NEVEON által vagy a NEVEON számára előáll...
	11.6 Az egyes Termékek leszállításának befejezése után a NEVEON saját belátása szerint használhatja vagy megsemmisítheti a NEVEON tulajdonában lévő eszközöket és berendezéseket, vagy jogi úton elidegenítheti azokat. A NEVEON írásbeli felszólítására a ...
	12 Titoktartás
	12.1 A NEVEON által a Vevőnek átadott vagy a Vevőnek a NEVEON-nal fennálló üzleti kapcsolata során tudomására jutott minden információ bizalmasnak minősül ("Bizalmas információ"), kivéve, hacsak azt a NEVEON a nyilvánosságra hozatal időpontjában kifej...
	12.2 A NEVEON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő a Bizalmas információkat a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés teljesítésén kívül más célra nem használhatja fel, a Bizalmas információkat nem adhatja át és nem hozhatja nyilvános...
	12.3 A fenti titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra a bizalmas információkra, amelyek:
	(a) már a Vevő birtokában voltak, mielőtt a Vevővel közölték volna őket;
	(b) már a Vevővel való közlést megelőzően is nyilvánosak vagy általánosan ismertek voltak;
	(c) A Vevő a Vevővel való közlést követően jogszerűen kapott egy olyan harmadik féltől, akit nem terhel megfelelő titoktartási kötelezettség; vagy
	(d) amelyek a Vevővel való közlést követően, a Vevő részvétele nélkül váltak nyilvánosan hozzáférhetővé vagy nyilvánosan ismertté.

	12.4 A Vevőnek a Termékekhez vagy a NEVEON és a Vevő közötti üzleti viszonyhoz kapcsolódó vagy azzal kapcsolatos publikációihoz a NEVEON előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
	12.5 Az jelen 12 szakasz szerinti titoktartási kötelezettség az ezen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés megszűnése vagy lejárta után is hatályban marad.
	12.6 A Vevő köteles a NEVEON kérésére a bizalmas információkat haladéktalanul, de legkésőbb a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés megszűnésekor (a ténylegesen lehetséges és jogilag megengedett mértékben) megsemmisíteni. A Vevő nem őrizhet ...
	13 Megfelelés és adatvédelem
	13.1 A Vevő vállalja, hogy mindenkor betartja a Greiner AG magatartási kódexét és a Greiner AG beszállítói és üzleti partnerei magatartási kódexét, a jelenleg a https://www.greiner.com/en/greiner-ag/compliance/ és https://sustainability.greiner.com/en...
	13.2 Ezek be nem tartása esetén a NEVEON jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződéseket bármikor, a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani.
	13.3 A Vevő vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó adatvédelmi törvényt, és biztosítja, hogy alkalmazottai, szerződéses partnerei és egyéb megbízottai, valamint az általa igénybe vett harmadik felek szintén betartsák azokat.
	13.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok NEVEON általi feldolgozása elsősorban a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés és a NEVEON szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és hozzájárul személyes adatainak feldolg...
	13.5 A Vevő tisztában van azzal, hogy az elektronikus kommunikáció (pl. e-mail) biztonsági kockázatoknak van kitéve. A Vevő ezért nem támaszt semmilyen, az elektronikus kommunikációval kapcsolatos vagy az ilyen elektronikus kommunikáció titkosításának...
	13.6 A Vevő nem adja tovább a NEVEON webes portáljaihoz való hozzáférési adatait harmadik félnek. Abban az esetben, ha a Vevő egy alkalmazottja távozik, a Vevő köteles értesíteni a NEVEON-t és haladéktalanul megváltoztatni a hozzáférési adatokat. A Ve...
	14 Vis maIor
	14.1 A NEVEON-tól független olyan körülmények esetén, amelyeket a NEVEON nem láthatott előre, mint például természeti katasztrófák, háború, munkaügyi viták (beleértve a sztrájkokat), hackertámadások, forgalmi és működési zavarok, tűz vagy robbanás oko...
	14.2 A NEVEON ezért csak a vis maior esemény megszűnését követően köteles újra teljesíteni kötelezettségeit. Az ilyen határidő-hosszabbítás azonban nem érinti a NEVEON és a Vevő között a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyedi szerződés időtartamát.
	14.3 Vis maior esemény esetén a NEVEON:
	(a) a lehető leghamarabb, de legkésőbb a vis maior eseményről való tudomásszerzéstől számított hét naptári napon belül írásban értesíti a Vevőt, amelyben ésszerű részletességgel ismerteti a körülményeket és a késedelem várható időtartamát; valamint
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