SZENTKIRÁLYI-KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ KFT – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 1. 4., Infopark C épület
5.em. Magyarország
cégjegyzékszám: 01-09-717667
(a továbbiakban "Szentkirályi-Kékkúti")
0. Definíciók és Rövidítések
Az ÁSZF-ben és a Szerződésben használt nagybetűs
szavak és kifejezések a jelen ÁSZF és a Szerződés
alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak:
 "Adatvédelmi Jogszabályok" jelenti az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényt, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a
természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
valamint a jövőben ezek helyébe lépő bármely
jogszabályt.
 "ÁSZF" jelenti a Szentkirályi-Kékkúti 2017. január 5.
napján közzétett, 2017. január 5. napjától hatályos
és 2017. május 8. napjával módosított jelen
Általános Szerződési Feltételeit.
 "Bizalmas
Információ"
jelent
bármilyen
információt, adatot, dokumentumot, szóbeli
nyilatkozatról felvett jegyzőkönyvet vagy egyéb
információt és adatot, amelyet a SzentkirályiKékkúti a Szállítóval bármilyen formában közölt,
vagy amelyet a Szállító a Szentkirályi-Kékkútitól a
jelen ÁSZF-el, valamely Szerződéssel vagy a
Szerződés Megkötésével kapcsolatban, vagy
bármely egyéb módon megszerzett, és amelynek
tárgya
(i) Szerződés és az abban foglalt egyedi
szerződési feltételek (ideértve a Vételárat
is),
(ii) a Szentkirályi-Kékkúti és/vagy tulajdonosai
és/vagy kapcsolt vállalkozásai üzleti vagy
egyéb tevékenysége, ideértve különösen az
(önálló vagy közös) üzleti vagy árazási
stratégiájukat, üzleti és
vállalkozási
terveiket,
üzletfeleiket
és
üzleti
kapcsolataikat,
termékeiket,
gyártási
folyamataikat, információs és műszaki
rendszereik struktúráját és védelmét,
számviteli, adózási és egyéb pénzügyi
adataikat, védett ismereteiket (’knowhow’), szerzői és iparjogvédelmi jogaikat, a
Szállítóval történő Szerződés Megkötése
előtti vagy azt követő szándékaikat, vagy
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bármely egyéb, Szentkirályi-Kékkútihoz
és/vagy tulajdonosaikhoz és/vagy kapcsolt
vállalkozásaihoz
kapcsolódó
üzleti,
pénzügyi, gyártási, műszaki, stratégiai vagy
egyéb természetű információt, vagy
(iii) az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi
LIV. tv alapján védelemben részesülő egyéb
olyan információ és üzleti titok, amely nem
közismert,
a
nyilvánosság
számára
általánosan nem hozzáférhető, és amelyet a
Szentkirályi-Kékkúti oly módon kezel, amely
egyértelműen arra utal, hogy az információt
titokban kívánja tartani, vagy egyéb olyan
információ,
amelyet
kifejezetten
„bizalmas”-nak minősítettek, függetlenül
annak írásbeli, szóbeli vagy bármely egyéb
formájától,
(iv) valamennyi
Bizalmas
Információ
a
Szentkirályi-Kékkúti tulajdonában áll. Nem
minősül Bizalmas Információnak az olyan
információ, amely a Szállító tudomására
hozásának időpontjában köztudomású, vagy
amely annak Szállítóval való közlését
követően köztudomású válik (azt az esetet
ide nem értve, amikor az információ azért
válik köztudomásúvá, mert a Szállító
megszegi az ÁSZF vagy a Szerződés szerinti
titoktartási vagy egyéb kötelezettségét),
vagy amelyet a Szállító a tudomására
hozatalát
megelőzően
bizonyíthatóan
ismert, vagy amelyet a Szállító a hatályos
jogszabályok alapján köteles feltárni az
illetékes hatóságoknak.
"Fél" vagy "Felek" jelenti Szentkirályi-Kékkútit
és/vagy a Szállítót.
"Fizetési Határidő" jelenti a 3.10 pontban
foglaltakat.
"Hibákról Szóló Értesítés” jelenti a 6.4 pontban
foglaltakat.
"Javítási Határidő" jelenti a 6.5 pontban
foglaltakat.
"Ptk." jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényt.
"Szavatossági Igény" vagy "Szavatossági Igények"
jelenti a 6.5 pontban foglaltakat.
"Szállító" jelent bármely természetes vagy jogi
személyt, aki vagy amely a Szentkirályi-Kékkútival
kötött Szerződésben mint eladó, szolgáltatásnyújtó,
vállalkozó, terméknek, szolgáltatásnak, munkának
vagy egyéb javak beszállítója szerepel.
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"Szállítói Bankszámla" jelenti a Szállítónak az adott
Szerződésben megjelölt bank által vezetett
bankszámláját.
"Szállítólevél/Teljesítésigazolás" jelent bármilyen
írott
dokumentumot
vagy
átadási/átvételi
nyilatkozatot a Szállító Szentkirályi-Kékkúti részére
történő teljesítéséről és a Szállító által nyújtott, a
Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás SzentkirályiKékkúti
általi
átvételéről.
A
Szállítólevélnek/Teljesítésigazolásnak tartalmaznia
kell legalább a Felek adatait, a nyújtott
Szolgáltatást és az átadás/átvétel időpontját.
"Számla" jelenti a 3.5 pontban foglaltakat.
"Szentkirályi-Kékkúti" jelenti a Szentkirályi-Kékkúti
Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft-t, mint
Magyarország bejegyzett, korlátolt felelősségű
társasági formában létrehozott jogi személyt,
amelynek székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes
u. 4. Infopark C épület 5. em. Magyarország,
cégjegyzékszáma:
01-09-717667,
adószáma:
13079026-2-44.
"Szentkirályi-Kékkúti Személyes Adatok" jelenti a
8.3 pontban foglaltakat.
"Szerződés" jelent bármely adásvételi, vállalkozói,
beszerzési vagy bármely egyéb szerződést vagy
megállapodást, amely a Szentkirályi-Kékkúti, mint
Szolgáltatásra jogosult és a Vételár megfizetésére
kötelezett, valamint a Szállító, mint a
Szolgáltatásnak a Szentkirályi-Kékkúti részére
történő teljesítésére a Szerződés Megkötésénél
fogva kötelezett között szerződéses jogviszonyt hoz
létre. A jelen ÁSZF alkalmazásában a Szerződés
nem
szerződéses
formában
létrehozott
megállapodást is jelent, feltéve, hogy a Felek a
kötelem tárgyát képező kötelezettségeiket
megfelelően meghatározták.
Szerződés Megkötése" jelenti:
i. a Szentkirályi-Kékkúti és a Szállító közötti írásbeli
szerződés, megállapodás vagy egyéb egyezség
aláírását,
ii. ha a Szentkirályi-Kékkúti írásba foglalt
megrendelését a Szállító feltétel nélkül írásban
elfogadja, és ebben a jelen ÁSZF-re, mint az
írásba foglalt megrendelés elválaszthatatlan
részére utalnak,
iii. ha a Szentkirályi-Kékkúti írásba foglalt
megrendelését a Szállító ráutaló magatartással
azáltal fogadja el, hogy a Szentkirályi-Kékkúti
adott megrendelésében megjelölt Szolgáltatást
Szállító teljesíti, vagy
iv. ha a Szentkirályi-Kékkúti írásban elfogadja a
Szállító egyedi ajánlatát.
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"Szerzői Jogi Jogok" jelent bármilyen szerzői vagy
ahhoz kapcsolódó jogot, amely Magyarország joga
vagy bármely egyéb vonatkozó jogszabály alapján
védelemben részesül, ideértve különösen a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvényt, a védjegyek és földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt, a
formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvényt, a használati minták oltalmáról
szóló 1991. évi XXXVIII. törvényt, és az Európai Unió
vonatkozó jogszabályait, azok mindenkor hatályos
állapota szerint.
"Szolgáltatás" jelenti a Szállító és a SzentkirályiKékkúti által a Szerződésben meghatározott
feltételek szerint a Szállító által bármely formában
nyújtandó
szolgáltatást,
áruvagy
termékértékesítést, tekintet nélkül a Szolgáltatás
természetére.
"Teljesítés Helye" jelenti a Szentkirályi-Kékkútinak
a Szolgáltatás teljesítésének időpontjában a
cégnyilvántartásba
bejegyzett
székhelyét/fióktelepét/telephelyét, kivéve, ha a
Szerződésben a teljesítés helyeként kifejezetten
más helyet jelölnek meg.
"Teljesítési Határidő" jelenti azt az időpontot,
ameddig vagy amelyet megelőzően a Szállító
köteles a Szolgáltatást a Szentkirályi-Kékkúti
részére teljesíteni.
"Vételár" jelenti a 3. pontban meghatározottakat.
1. Bevezető Rendelkezések
1.1.
A jelen ÁSZF a Szentkirályi-Kékkúti és a Szállító
közötti Szerződés szerződéses feltételeinek
kötelező részét képezi a Ptk. V. cím XV.
fejezetének rendelkezései értelmében.
1.2.
A Szerződés valamely rendelkezése és a jelen
ÁSZF közötti eltérés esetén a Szerződésben írt
rendelkezés az irányadó.
1.3.
A Szerződés Megkötésével a Szállító kijelenti,
hogy Magyarország joga alapján jogszerűen
létrejött és működő jogi személy, aki
Magyarország
joga
szerinti
működési
engedéllyel rendelkezik, és ennek alapján
jogosult a Szerződésből eredő kötelezettségei
teljesítése érdekében szükséges tevékenység
elvégzésére. A Szállító kijelenti továbbá, hogy
jogosult a Szerződés Megkötésére és az abból
eredő kötelezettségek teljesítésére, és kijelenti,
hogy a Szerződés Megkötése nem ellentétes
jogszabályon
alapuló
vagy
szerződéses
kötelezettségeivel és megerősíti, hogy képes a
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1.4.

Szerződés
tárgyát
képező
Szolgáltatás
határidőben történő megfelelő teljesítésére.
A jelen ÁSZF-re, a Szerződésre, a Felek
Szerződésben foglalt vagy Szerződésen alapuló
jogaira és kötelezettségeire, ideértve bármely
olyan kérdést, amelyről a jelen ÁSZF vagy a
Szerződés kifejezetten nem rendelkezik, a
magyar jog, így különösen a Ptk. irányadó. A
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.,
illetve 2016. évi CXXX. törvény alapján a
Szerződéssel összefüggésben felmerült bármely
jogvitában a Szentkirályi-Kékkúti tekintetében
illetékességgel rendelkező bíróság jogosult
eljárni.

2.6.

2.7.

2.8.

2. Szolgáltatás
2.1.
A Szolgáltatás tárgyát a Szerződésben minden
esetben írásban kell meghatározni.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

A Szállító a Szolgáltatást a Teljesítés Helyén a
Teljesítési Határidőig köteles teljesíteni, amely
akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a
Szentkirályi-Kékkúti a Szolgáltatás átvételét a
Szállítólevélen/Teljesítésigazolásban
írásban
megerősíti.
Szentkirályi-Kékkúti a fizetési kötelezettségét a
Fizetési
Határidőn
belül
a
Szállító
Bankszámlájára történő átutalással köteles
teljesíteni, amely abban az időpontban minősül
teljesítettnek, amikor a Vételár összegével
Szentkirályi-Kékkúti bankszámláját megterhelik.
Felek vállalják, hogy egymással szorosan
együttműködnek,
így
különösen
a
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítése
érdekében egymásnak teljes körű, valós és
naprakész
információt
nyújtanak,
és
amennyiben a körülményekben olyan lényeges
változás következik be, amely a Szerződésben
vállalt kötelezettségeik teljesítését érinti vagy
érintheti, az érintett Fél köteles haladéktalanul,
de legkésőbb a körülmény bekövetkezésétől
számított hét (7) napon belül a másik Felet erről
értesíteni.
Annak érdekében, hogy a Szerződésben foglalt
kötelezettségeiket legjobban hajtsák végre,
Felek
kötelesek
a
szerződéses
kötelezettségeiket megfelelően és határidőben
teljesíteni és a szerződésszegést elkerülni.
Amennyiben valamely Fél tudomására jut, hogy
szerződésszegés bekövetkezte fenyeget vagy az
már bekövetkezett, a szerződésszegésben lévő
Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik
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2.9.

Felet a szerződésszegés okáról és orvoslásának
várható időpontjáról és módjáról.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
Szerződésben foglalt kötelezettségeiket a
mindenkor
hatályos
jogszabályoknak
megfelelően teljesítik.
Egyik Fél sem felel olyan szerződésszegés miatt,
amely a másik Fél kötelezettségének
késedelmes teljesítése miatt következett be.
Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan
körülmény merül fel, ami miatt – bármely okból
– a Szerződés lényeges rendelkezéseinek, így
különösen a Teljesítési Határidőnek, a Fizetési
Határidőnek, a Vételárnak, a Szolgáltatás
tárgyának stb. a módosítása szükséges, az erről
elsőként tudomást szerző Fél haladéktalanul
köteles a másik Felet írásban értesíteni, kérve a
Szerződés feltételeinek módosítását és köteles
mellékelni
a
Szerződés
érintett
rendelkezéseinek
módosításáról
szóló
tervezetet, illetve az annak alapjául szolgáló
magyarázatot. A Szerződés módosítása csak a
Felek által történő aláírást követően válik
érvényessé és hatályossá.
A Szállító jogosult a Szolgáltatás egy részére
alvállalkozót igénybe venni (kivételes esetekben
a
Szentkirályi-Kékkúti
előzetes
írásbeli
hozzájárulásával a Szolgáltatás egészére is),
azaz a Szállító jogosult a Szerződésből eredő
kötelezettségeit harmadik személyek útján
teljesíteni. Amennyiben ehhez a SzentkirályiKékkúti
előzetes
írásbeli
hozzájárulása
szükséges, az akár a Szerződés Megkötésekor,
akár egy későbbi időpontban külön is
megadható. Alvállalkozó igénybevétele esetén
a Szállító úgy felel a Szerződésből eredő
kötelezettség alvállalkozók általi teljesítéséért,
mintha a Szolgáltatást maga nyújtaná. Ha a
Szállító késedelembe esik az alvállalkozói díj
alvállalkozó részére való megfizetésével, a
Szentkirályi-Kékkúti jogosult, de nem köteles az
alvállalkozói díjat az alvállalkozó részére a
Szállító helyett közvetlenül megfizetni, de csak
a késedelem okainak Szállítóval történő
megtárgyalása után. Ilyen esetben a
Szentkirályi-Kékkúti jogosult az alvállalkozó
részére kifizetett összeget beszámítani a Szállító
részére fizetendő Vételárba. A SzentkirályiKékkúti köteles a Szállítót az alvállalkozói díj
ilyen módon történő kiegyenlítését követően
haladéktalanul értesíteni.
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3. Vételár és fizetési feltételek
3.1.
A Felek eltérő megállapodása hiányában a
Vételár magyar forintban (HUF) kerül
meghatározásra.
3.2.
A Vételárat minden Szerződés esetében külön
határozzák meg a Felek vagy a Szállító közösen
elfogadott árlistája alapján kerül megállapításra
(a „Vételár”).
3.3.
A Vételár nem foglalja magába az általános
forgalmi adót (ÁFA). Az általános forgalmi adó
mértéke a Számla kiállításának időpontjában
hatályos szabályok szerint kerül megállapításra.
3.4.
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés
eltérően nem rendelkezik, a Vételár magában
foglalja a Szállítónál felmerült valamennyi
utazási-, szállás-, szállítási költséget vagy a
Szállítónál a Szolgáltatással kapcsolatban
felmerült egyéb költséget.
3.5.
A Szállító számlát („Számla”) akkor állíthat ki,
ha a Szolgáltatást a Szentkirályi-Kékkúti a
Szállítólevél/Teljesítésigazolás
aláírásával
elfogadja.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Előlegfizetés csak kivételes esetekben és csak a
Felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén
megengedett. A jelen ÁSZF-ben a Vételárra
megállapított rendelkezések értelemszerűen
alkalmazandóak az előleg számlázására és
fizetésére is.
A Számlának minden, a számviteli- és
adóbizonylatokra előírt hatályos jogszabályi
követelményeknek meg kell felelnie. Minden
Számlához mellékelni kell a Szolgáltatáshoz
kapcsolódó
Szállítólevél/Teljesítésigazolás
másolatát.
Minden Számlának tartalmaznia kell az egyedi
Szentkirályi-Kékkúti SAP megrendelési számot
és a következő számlázási címre kell küldeni: H1117. Budapest, Gábor Dénes u. 4, Infopark C
épület 5. em. vagy elektronikus formában a
következő e-mail címre: penzugy@szentkiralyikekkuti.hu
Amennyiben a Számla nem felel meg a jelen
ÁSZF-ben vagy a Szerződésben meghatározott
követelményeknek,
a
Szentkirályi-Kékkúti
jogosult azt a hibák feltüntetése mellett a
Szállító részére visszaküldeni. Ebben az esetben
a visszaküldött Számla Fizetési Határidejének
számítása nem kezdődik el. A Fizetési Határidő
nem kezdődhet meg a Számlára vonatkozó
előírásoknak teljes mértékben megfelelő
Számla kézhezvételét megelőzően.
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A Szállító a Számlát legkorábban a
Szállítólevél/Teljesítésigazolás
SzentkirályiKékkúti általi írásbeli jóváhagyása napján
állíthatja ki. A Vételár és a Szállító által
kiszámlázott bármely egyéb összeg Fizetési
Határideje 60 (hatvan) naptári nap, amely az
alábbiakban feltüntetett legkésőbbi időpont
bekövetkezésekor kezdődik (a „Fizetési
Határidő”):
a) a Szolgáltatás Szentkirályi-Kékkúti részére
történő átadásának és Szentkirályi-Kékkúti általi
átvételének napja; vagy
b) a
Számla
Szentkirályi-Kékkúti
általi
kézhezvételének a napja; vagy
c) a javított vagy újból kiállított Számla
Szentkirályi-Kékkúti általi kézhezvételének a
napja, ha a Szentkirályi-Kékkúti az eredeti
Számlát a hibák kijavítása vagy hibátlan új
Számla kiállításának céljából a Szállító részére
visszaküldte a 60 napos határidő lejártát
megelőzően, amely a fenti a) vagy b) pont alatt
jelzett
dátumok
közül
a
későbbi
bekövetkeztekor kezdődik.
3.11. A
Vételár és bármely számlázott összeg
megfizetése munkanapokon, banki átutalással
történik. Amennyiben a Fizetési Határidő utolsó
napja hétvégére vagy bankszüneti napra esik és
a Szentkirályi-Kékkúti az azt követő első
munkanapon a számlázott összeget megfizeti,
úgy nem esik késedelembe a fizetési
kötelezettsége teljesítésével. A fizetés a
Szállítónak a Szerződésben írt vagy a Szállító
előzetes írásbeli értesítésében megjelölt
Szállítói Bankszámlára teljesítendő (egy új
bankszámlának és címnek csupán a Számlán
való feltüntetése nem megfelelő). Amennyiben
a Szállító ezen értesítési kötelezettségét
elmulasztja, a Szentkirályi-Kékkúti nem esik
késedelembe
a
számlázott
összeg
megfizetésével. A számlázott összegek abban
az időpontban tekintendők megfizetettnek,
amikor az adott összegekkel a SzentkirályiKékkúti számlája megterhelésre kerül.
3.10.

4. Szállítási feltételek
4.1.
A Szállító a Szolgáltatást a Teljesítési Helyre
szállítja le a Szentkirályi-Kékkúti által tett
írásbeli nyilatkozat alapján, amelyben jelzi,
hogy a szállításra készen áll; az átadásnak a
Teljesítési Határidőig meg kell történnie. A
szállítás Európai Unión belüli szállítások esetén
a „DAP Teljesítési Helyet” („DAP Place of
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4.2.

4.3.

4.4.

Performance”) (Incoterms 2010), illetve az
Európai Unión kívüli szállítások esetén a „DDP
Teljesítési
Helyet”
(„DDP
Place
of
Performance”) jelenti.
A Szolgáltatás szállítását meg kell előzze a
Szentkirályi-Kékkúti adatainak a Szállító általi
ellenőrzése, ill. Szállító köteles minden olyan
ellenőrzést elvégezni, amelyet a Szolgáltatás
jellege megkíván.
Szentkirályi-Kékkúti jogosult a Szolgáltatás
átvételét
visszautasítani,
amennyiben
megítélése szerint a Szolgáltatás (bármely
tekintetben) nem felel meg a Szerződésben
megállapított követelményeknek, különösen ha
(i) a Szolgáltatást nem a szerződéses
mennyiségben, minőségben, kivitelezésben
nyújtják, ha (ii) az nem a szállításra
megállapított vagy nem a szokásos módon
került előkészítésre vagy csomagolásra,
amennyiben arra vonatkozóan nem jött létre
külön megállapodás, vagy (iii) amennyiben a
Szolgáltatás átvételéhez vagy használatához
szükséges dokumentáció vagy a Szerződésben
megjelölt dokumentáció nem került a
Szolgáltatással együtt átadásra, illetve (iv)
amennyiben ezen dokumentáció nem felel meg
a Szerződésben megállapított feltételeknek.
Szentkirályi-Kékkúti jogosult
továbbá
a
Szolgáltatás átvételét visszautasítani abban az
esetben is, ha (v) a Szolgáltatás nem felel meg a
Szerződésben meghatározott eredménynek.
Ezekben az esetekben Szentkirályi-Kékkúti
jogosult elállni a Szerződéstől és kártérítést
követelni Szállítótól a Szolgáltatás késedelmes
teljesítése következtében felmerült kára miatt,
illetve amennyiben nem áll el a Szerződéstől,
jogosult a Szállítótól az azonosított hibák
orvoslását követelni. A Szállító köteles a hibákat
haladéktalanul, de legkésőbb a Javítási
Határidőn (6.5 pont) belül orvosolni, kivéve, ha
a Felek kifejezetten eltérően állapodnak meg. A
hiba kijavítását követően Szentkirályi-Kékkúti
elvégzi a Szolgáltatás ismételt ellenőrzését.
Amennyiben a hibák kijavításra kerültek és a
Szolgáltatás megfelel a Szerződésnek, a
Szentkirályi-Kékkúti
aláírja
a
Szállítólevelet/Teljesítésigazolást.
A Szállító azon kötelezettsége, hogy a
Szentkirályi-Kékkúti munkavállalói, illetve más
személyek részére képzést nyújtson akkor
tekintendő teljesítettnek, ha a Szentkirályi5/10

4.5.

Kékkúti a képzés megtörténtéről írásbeli
igazolást állított ki.
Amennyiben a Szolgáltató a Szentkirályi-Kékkúti
székhelyén/fióktelepén/telephelyén nyújtja a
Szolgáltatást, a Szállító köteles betartani a
Szentkirályi-Kékkúti
valamennyi
belső
szabályzatát, így különösen a munkavédelmi,
környezet- és tűzvédelmi szabályzatokat,
amelyeket a Szállítónak minden egyes esetben
át kell adni.

5. Tulajdonjog, Használat joga és a Kárveszély
átszállása
5.1.
A Szolgáltatás tulajdonjoga a Szolgáltatás
átadás-átvételével száll át
SzentkirályiKékkútira, kivéve, ha a Felek eltérően
állapodnak meg.
5.2.

5.3.

5.4.

a)

A Szolgáltatás egészének vagy egy részének a
felhasználási, használati joga („Használat
Joga”), amely a szerzői jogi vagy egyéb
kapcsolódó, vonatkozó jogszabályok alapján
védelemben részesül, az ÁSZF 2.2 pontja
értelmében a Szolgáltatás átadás/átvétele
időpontjában átszáll Szentkirályi-Kékkútira.
Amennyiben vonatkozó jogszabály további
feltételeket nem állapít meg a Használat
Jogának jogszerű gyakorlására, a Használat Joga
a lehető legteljesebb olyan mértékben átszáll
Szentkirályi-Kékkútira, mint ahogyan azt a
jogszabályok a Szállító részére lehetővé teszik,
illetve amilyen mértékben azt a szerző vagy
egyéb, azzal rendelkező személy átengedi.
Szállító vállalja, hogy a Szolgáltatás, illetve
annak egy része tekintetében megszerzi
Szentkirályi-Kékkúti részére a vonatkozó
jogszabályok szerinti, (például a termékek és
szolgáltatások címkézése során) az adott
Szolgáltatáshoz kapcsolódó és annak megfelelő
használatához szükséges Használati Jogokat.
Ennek elmulasztása esetén a Szállító köteles
Szentkirályi-Kékkúti részére megtéríteni minden
olyan kárt, amely ezen Szállítói kötelezettség
megszegése következtében merül fel.
Amennyiben a Szolgáltatás tárgya szellemi
alkotás, szerzői mű, a Szállító köteles a
szerzőtől jogszerűen megszerzett kizárólagos
felhasználói jogosultságot a Szentkirályi-Kékkúti
részére átadni, illetve engedményezni, amely
lehetővé teszi különösen:
a szellemi alkotás, szerzői mű egésze vagy
annak bármely eleme teljes körű felhasználását,
használatát;
HATÁLYOS: 2017. JANUÁR 5.

SZENTKIRÁLYI-KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ KFT – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

b) a Használat Jogának területi és időbeli korlát
nélküli használatát;
c) annak jogát, hogy a Használat Jogát egészben
vagy részben másra átruházza, illetve hogy a
mű egészére, illetve annak egy részére
vonatkozóan harmadik személy részére allicenciát adjon - a Szentkirályi-Kékkúti által a
Szállítótól megszerzett egyéb jogokkal együtt
vagy azok nélkül -, akár azon joggal, hogy a
harmadik fél továbbruházhassa a licenciát,
illetve további al-licenciát adjon. Amennyiben a
Szerződés
kifejezetten
eltérően
nem
rendelkezik, Szállító a Használat Jogát
térítésmentesen biztosítja, illetve ruházza át.
5.5.
A kárveszély a Szolgáltatás átadás/átvételének
időpontjában száll át Szentkirályi-Kékkútira.
6. Jótállás, szavatosság és a hibákért való felelősség
6.1.
A Szállító vállalja, hogy a Szolgáltatás teljes
egészében megfelel a Szerződésben írt
követelményeknek, így különösen a Szolgáltatás
a megállapított mennyiségben, minőségben,
kivitelezésben kerül átadásra, az a szállításra
alkalmas módon van előkészítve vagy
csomagolva, illetve hogy a Szolgáltatás
átvételéhez vagy használatához szükséges és a
Szerződésben megjelölt dokumentáció a
Szolgáltatással együtt átadásra kerül.
6.2.
A Szállító vállalja, hogy a Szolgáltatás teljes
mértékben alkalmas a szerződéses célra, az
átadott
dokumentumoknak
megfelelően
működőképes, a jótállási, szavatossági időszak
alatt megőrzi az előírt tulajdonságait, amely
időszak a Szolgáltatás Szentkirályi-Kékkúti
részére történő átadás/átvétellel kezdődik és
amennyiben a Szerződés másként nem
rendelkezik,
úgy
legalább
az
adott
Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban írt
ideig tart.
6.3.
A Szállító a Ptk.-ban foglaltak szerint felelős a
Szolgáltatás hibáiért, kivéve, ha a jelen ÁSZF,
illetve a Szerződés eltérően rendelkezik.
6.4.
A
Szentkirályi-Kékkúti
a
jótállásból,
szavatosságból eredő jogait a Szolgáltatás
hibáiról
szóló,
legkésőbb
a
jótállási,
szavatossági időszak utolsó napján a Szállító
részére kézbesített írásbeli értesítés útján
gyakorolhatja („Hibákról szóló Értesítés”).
6.5.
Hibás Szolgáltatás esetén a Szentkirályi-Kékkúti
a Szállítóval szemben az alábbi igényekkel
léphet fel:
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a)

igényelheti a hibák legkésőbb a Hibákról szóló
Értesítésnek a Szállító részére történő
kézbesítésétől számított 5 naptári napon belüli
ingyenes kijavítását, amennyiben a hiba
javítható („Javítási Határidő”), azaz igényelheti
a hibátlan Szolgáltatást vagy a Szolgáltatás
elmulasztott részének teljesítését;
b) igényelheti a hibás Szolgáltatás kicserélését,
amennyiben a Szolgáltatás jellege ezt lehetővé
teszi;
c) igényelheti a Szolgáltatás Vételárának ésszerű
mértékű leszállítását, amely azonban nem lehet
kevesebb a Vételár 5%-nál;
d) a Szerződést elállás útján megszüntetheti;
(a továbbiakban külön-külön: „Szavatossági Igény”
és együttesen: „Szavatossági Igények”).
6.6.
Szentkirályi-Kékkúti
a
Hibákról
szóló
Értesítésben köteles megjelölni a választott
Szavatossági Igényét. A Szentkirályi-Kékkúti a
Szállító hozzájárulása nélkül jogosult írásban a
Hibákról
szóló
Értesítésben
megjelölt
Szavatossági Igényről egy másik Szavatossági
Igényre áttérni mindaddig, amíg a Szállító a
hibák orvoslását meg nem kezdi. A Szállító
köteles Szentkirályi-Kékkúti részére igazolást
kiállítani, amelyben feltünteti a Hibákról szóló
Értesítés Szállító általi átvételének időpontját,
továbbá a hiba orvoslásának módját és annak
határidejét. Amennyiben Szállító a hibát a
Javítási Határidőn belül nem orvosolja, a
Szentkirályi-Kékkúti jogosult (i) a Javítási
Határidő leteltét követő minden nap után a
Vételár 1 %-nak megfelelő késedelmi kötbért
felszámítani, amely késedelmi kötbér maximális
összege a Vételár 20%-a lehet, kivéve ha az
adott Szolgáltatás jellege ennél magasabb
összeg megállapítását indokolja, vagy (ii) a
Szerződéstől elállni és a Szolgáltatás Vételára
20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér
megfizetését követelni. A kötbéreken felül
Szentkirályi-Kékkúti jogosult továbbá a kötbért
meghaladó kárát is érvényesíteni.
6.7.
Amennyiben a Szavatossági Igény a 6.5 (a)
pontnak megfelelően kielégítésre kerül, az új
vagy a kijavított Szolgáltatásra vagy annak új,
illetve kijavított részére vonatkozóan új, az
eredeti szavatossági idővel megegyező
időtartamú szavatossági időszak veszi kezdetét,
amennyiben a Felek eltérően nem állapodtak
meg.
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6.9.

Amennyiben Szentkirályi-Kékkúti a 6.5 (a)
pontban
foglalt
Szavatossági
Igényét
érvényesíteni kívánja, de a Szolgáltatás hibái a
Javítási Határidőn belül nem orvosolhatók, a
Szállító köteles e tényről Szentkirályi-Kékkútit
írásban haladéktalanul, de legkésőbb a
tudomásszerzéstől számított 2 napon belül
értesíteni.
Javíthatatlan
hiba
esetén
Szentkirályi-Kékkúti jogosult bármely, a 6.5 (b),
(c), (d) pontokban megjelölt Szavatossági Igényt
érvényesíteni.
A hiba akkor minősülhet javíthatatlannak, ha
ugyanaz a hiba a Szolgáltatáson vagy annak egy
részén elvégzett legalább egy javítást követően
ismételten jelentkezik (ideértve a Szolgáltatás
valamely részének kicserélését is). Bármely
olyan Szolgáltatást, amely a kifejezetten előírt
vagy az egyébként kötelezően meghatározott
anyagtól eltérő anyagból készült, vagy amelyet
a kötelezően meghatározott technológiai
eljárástól eltérően készítettek, vagy amely
olyan
hibával
rendelkezik,
amelynek
eltávolítása
a
Szolgáltatás
működőképességében, megjelenésében vagy
minőségében kárt okozna, javíthatatlan hibával
rendelkezőnek kell tekinteni.
Amennyiben
Szentkirályi-Kékkúti nem érvényesíti a 6.5 (c)
pontban meghatározott minimum árleszállítást,
az ésszerű mértékű árleszállítás összegét a
Felek kötelesek megállapítani. Amennyiben a
Felek között az árleszállítást illetően a Hibákról
szóló Értesítés Szállító részére történő
kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül
nem jön létre megállapodás, a SzentkirályiKékkúti jogosult:
(a) másik Szavatossági Igényre áttérni; vagy
amennyiben Szentkirályi-Kékkúti ragaszkodik az
árleszállításhoz
(b) az ésszerű árleszállítás megállapítására
vonatkozóan egy, a Felek által közösen
választott független szakértői véleményt
beszerezni.
Amennyiben a szakértői vélemény szerint jogos
a Szentkirályi-Kékkúti hibás teljesítésre
vonatkozó kifogása, úgy a szakértői díjat Szállító
viseli, ellenkező esetben Szentkirályi-Kékkúti. A
Szállító
és
Szentkirályi-Kékkúti
köteles
egymással együttműködni az ésszerű mértékű
árleszállítás gyors és objektív megállapítása
érdekében. Az előbb említett eljárásban
történő megegyezés nem érinti SzentkirályiKékkúti azon jogát, hogy bármely igényét
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6.10.

6.11.

bíróság
vagy
választottbíróság
előtt
érvényesítse.
A Szállító kötelezettséget vállal, hogy a szakértő
által megállapított árleszállítás alkalmazásával
csökkenti a Szolgáltatás Vételárát.
Bármely Szavatossági Igény érvényesítése
esetén a Szentkirályi-Kékkúti egyidejűleg
jogosult a Szavatossági Igény érvényesítésével
kapcsolatban felmerült költségei, valamint a
Szolgáltatás
hibáinak
következtében
elszenvedett kárainak a megtérítésére.
A Szentkirályi-Kékkúti nem köteles a hibás
Szolgáltatás Vételárának sem teljes, sem
részben történő megfizetésére, és a Szállító
nem jogosult annak megfizetését követelni a
hibamentesen teljesített Szolgáltatás vagy az
ésszerű mértékű árleszállítás tekintetében
létrejött megállapodást megelőzően.

7. Kapcsolattartás és Értesítések
7.1.
A
Felek
egymással
a
Szerződésben
meghatározott címre vagy e-mail címre történő
üzenetküldés útján, feljogosított képviselőiken
keresztül kötelesek kommunikálni. Valamely
keretszerződésből származó Szolgáltatások
nyújtására vonatkozó egyedi megrendelések
elektronikus úton is megküldhetőek.
7.2.
A másik Félnek címzett dokumentumot a
cégnyilvántartásban a megküldés napján
feltüntetett bejegyzett székhelyre, a Felek által
a kézbesítés céljából írásban megjelölt e-mail
címekre kell kézbesíteni, kivéve, ha a Felek a
Szerződésben ettől eltérően állapodnak meg. A
kézbesítést érvényesnek kell tekinteni:
a)

Személyes kézbesítés vagy futárszolgálat általi
kézbesítés esetén azon a napon, amikor a másik
Fél írásban igazolja a kézbesítés átvételének
időpontját,
b) Tértivevénnyel ellátott ajánlott levél esetén az
ott feltüntetett kézbesítési időpontban,
c) E-mailen keresztül történő kommunikáció
esetén a másik Fél e-mail címére kézbesített emailt visszaigazoló e-mailben feltüntetett
napon. A dokumentumok megküldhetők az
egyik Fél által kapcsolattartás céljából megjelölt
olyan e-mail címre, amelyről a Fél a másik Felet
írásban értesítette.
7.3.
A Szerződés módosítása kizárólag személyesen,
futárszolgálaton keresztül vagy tértivevénnyel
ellátott ajánlott levélben küldhető.
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8. Bizalmas Információ és Személyes Adatok védelme
8.1.
A Szállító köteles a Bizalmas Információt üzleti
titokként kezelni, így különösen a Szállító
köteles megőrizni a Bizalmas Információ
bizalmas jellegét, továbbá köteles minden
intézkedést megtenni a Bizalmas Információval
történő visszaélés, illetve annak közzététele
megelőzésének érdekében, és semmilyen
formában nem (szóban sem) fedheti fel a
Bizalmas Információt olyan harmadik személy
vagy annak dolgozói, munkavállalói vagy
tanácsadói előtt, akiket nem kötelez írásbeli
titoktartási kötelezettség legalább olyan
mértékben, mint az itt kikötött, Szállítóra
vonatkozó titoktartási kötelezettség.
8.2.
A Szállító köteles írásban az itt meghatározott
mértékben titoktartásra kötelezni valamennyi
olyan
munkavállalót,
egyéb
dolgozót,
tanácsadót és szerződéses partnert, aki a
Szállítón keresztül, a Szentkirályi-Kékkúti
előzetes
írásbeli
hozzájárulásával,
a
Szentkirályi-Kékkútival kapcsolatba kerül
8.3.
Amennyiben a Szállító hozzájut a jelen ÁSZF-el
vagy bármely Szerződéssel kapcsolatban
Szentkirályi-Kékkúti által kezelt vagy hozzá
bármilyen módon kapcsolódó személyes
adathoz
vagy
annak
egy
részéhez
(„Szentkirályi-Kékkúti Személyes Adat”), a
Szállító kötelezettséget vállal az ilyen adattal
kapcsolatban arra, hogy a vonatkozó
Adatvédelmi
Jogszabályokból
származó
kötelezettségeknek eleget tesz, biztosítja a
kötelezettségek
teljesítését,
továbbá
valamennyi szükséges hozzájárulást beszerez. A
Szállító
nem
mentesítheti
magát
e
kötelezettség alól. Amennyiben a Szerződés
teljesítéséhez az Adatvédelmi Jogszabályok
értelmében
bejelentési
kötelezettség
teljesítése szükséges, a Szerződés teljesítését
mindaddig fel kell függeszteni, amíg ez nem
teljesül. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy
együttműködnek annak érdekében, hogy a
Szállító eleget tudjon tenni bejelentési
kötelezettségének.
8.4.
A Szállító kötelezettséget vállal annak
biztosítására, hogy ne lehessen a SzentkirályiKékkúti Személyes Adatokhoz jogosulatlanul
vagy véletlenül hozzáférni, azokat ne lehessen
megváltoztatni, megsemmisíteni vagy törölni,
jogosulatlanul
továbbítani,
jogosulatlanul
használni vagy feldolgozni és/vagy egyébként
bármely alkalmazandó jogszabálytól, különösen
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8.5.

8.6.

8.7.

az Adatvédelmi Jogszabályoktól eltérően
használni, különösen amikor a Szerződés
teljesítésével kapcsolatban a Szállító megbízott
munkavállalói vagy tanácsadói és/vagy a
Szállítóval együttműködő egyéb személyek
kerülnek kapcsolatba a Szentkirályi-Kékkúti
Személyes Adattal. A Szentkirályi-Kékkúti
Személyes Adatok tekintetében fennálló
kötelezettség
bármely
személy
általi
megsértéséért Szállító teljes egészében
felelősséggel tartozik.
A Szállító köteles a Szolgáltatás Vételára 10%ának megfelelő mértékű kötbért megfizetni a
fenti kötelezettségek megszegése esetén.
Amennyiben a jogsértés több Szolgáltatással
kapcsolatos, a kötbér összegét az érintett
Szolgáltatások Vételárának együttes összege
alapján kell megállapítani.
A Szállító köteles biztosítani, hogy a Bizalmas
Információ a Szentkirályi-Kékkútival fennálló
Szerződés időtartama alatt és annak
megszűnésétől számított 5 év elteltéig titokban
maradjon. Szentkirályi-Kékkúti jogosult kérni a
Szállítótól, hogy dokumentumokkal támassza
alá
azoknak
az
intézkedéseknek
a
megfelelőségét,
amelyeket
a
Bizalmas
Információ titokban tartása és a SzentkirályiKékkúti Személyes Adatok védelme érdekében
megtett.
A Szerződés megszűnése nem érinti a Bizalmas
Információ és a Szentkirályi-Kékkúti Személyes
Adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket,
kivéve, ha a Felek kifejezetten eltérően
rendelkeznek.

9. Kártérítés
9.1.
A Felek felelősek a nekik felróható okból
bekövetkezett
károkért
a
vonatkozó
jogszabályoknak, a jelen ÁSZF-nek és a
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A
Felek kötelesek mindent megtenni annak
érdekében, hogy elkerüljék a károkozást és
csökkentsék a bekövetkezett kár mértékét.
9.2.
A Szentkirályi-Kékkúti nem felelős az olyan
kárért, amely a Szállító bizonyíthatóan és
lényegesen hibás vagy egyébként téves
utasítása következtében merült fel. A
jogszabályok által megengedett mértékig a
Szentkirályi-Kékkúti nem tartozik felelősséggel
a
Szállító
felé
a
közvetett
vagy
következménykárokért.
Szentkirályi-Kékkúti
által Szállítónak a Szerződéssel kapcsolatban
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9.3.

9.4.

okozott kárért fizetendő kártérítés maximális
összege a Vételár összegére korlátozódik.
A Szentkirályi-Kékkúti nem felel semmilyen
késedelméért, amely annak a következménye,
hogy a Szállító a kötelezettségeit nem vagy
késedelmesen teljesítette.
A Szállító vállalja, hogy az általa a SzentkirályiKékkúti székhelyén, fióktelepén, telephelyén
történt munkavégzés során bekövetkező,
közvetetten vagy közvetlenül felmerülő
egészségromlással (a halál esetét is ide értve)
összefüggő kárt eredményező esetek kapcsán
az okozott kárt megtéríti és kártalanítást nyújt,
kivéve, ha a sérülés (ide értve a halálesetet is)
bekövetkeztéért kizárólag a Szentkirályi-Kékkúti
felelős.

10. Felelősséget Kizáró Körülmények – Vis Maior
10.1. Egyik Fél sem felelős kötelezettségeinek nem
teljesítéséért, ha azt felelősséget kizáró
körülmény idézte elő (vis maior).
10.2. A Felek haladéktalanul értesítik a másik Felet
bármely olyan felelősséget kizáró körülményről,
amely akadályozza a Szerződésből eredő
kötelezettségek megfelelő teljesítését. A Felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a
felelősséget kizáró körülményeket elhárítsák.
11. Szankciók
11.1. Bármely pénzfizetési kötelezettség késedelme
esetén a késedelembe eső Fél köteles a másik
Félnek a Ptk. vonatkozó rendelkezésében írt
mértékű késedelmi kamatot fizetni minden
késedelemmel érintett nap után.
11.2.

A kötbérre való jogosultság fennállása nem
érinti a Szentkirályi-Kékkútinak azt a jogát, hogy
a kötbér összegén felül a szerződésszegésből
eredő kára megtérítését követelje a Szállítótól.

12. Érvényesség és Hatály
12.1. A jelen módosított ÁSZF 2017. május 8-án lép
hatályba, és az ezt követően létrejött
Szerződésekre alkalmazandó.
12.2. A Szerződés annak Megkötése napján lép
hatályba, kivéve, amennyiben a Felek eltérően
állapodnak meg.
12.3. A
szerződés megszüntetésének alapjául
szolgáló, a Ptk.-ban és/vagy a jelen ÁSZF-ben
foglaltakon túl, amennyiben a Felek eltérően
nem állapodnak meg, a Szerződés lejárat előtt
az alábbi módokon szüntethető meg:
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a)

A Felek írásbeli megállapodásával, amely
tartalmazza
a
kötelezettségekről
és
követelésekről szóló elszámolást;
b) A Szerződés felmondásáról szóló írásbeli
értesítéssel az alábbi esetekben:
i. A Szerződésből eredő kötelezettségek súlyos
megsértése esetén;
ii. Kötelezettségek nem súlyos megszegése
esetén a Szerződés csak akkor mondható fel,
ha a szerződésszegő Fél a másik Fél írásbeli
felszólítása ellenére ésszerű határidőn belül
nem orvosolja szerződésszegését vagy
amennyiben a másik Fél egy bizonyos
szerződéses
kötelezettségét
legalább
másodszorra szegi meg;
c) A
Szerződés
felmondással
történő
megszüntetésről szóló írásbeli értesítéssel azon
az alapon, hogy fizetésképtelenségi eljárás
indult a Szállítóval szemben, vagy amennyiben
a
Szállító
végelszámolásáról
vagy
felszámolásáról határozat született;
A
felmondás
az
írásbeli
értesítés
kézhezvételének napjától hatályos, kivéve, ha
az értesítésben egy későbbi időpont került
meghatározásra.
12.4. A
Szállító
Szerződésből
eredő
kötelezettségének súlyos megszegését jelenti:
a) Hét (7) naptári napot meghaladó késedelem a
nem pénzfizetési kötelezettségek teljesítésében,
illetve hatvan (60) napot meghaladó késedelem
a pénzfizetési kötelezettségek teljesítésében;
b) A Szállító 5. pontban foglalt bármely
kötelezettsége megszegése;
c) A Szállító 6. pontban foglalt bármely
kötelezettsége
megszegése,
amelyről
a
Szentkirályi-Kékkúti legalább kétszer írásban
értesítette a Szállítót, és amelyet az értesítés
ellenére a Szállító elmulasztott orvosolni.
d) A Szállító 8. pontban foglalt bármely
kötelezettsége megszegése.
13. Záró Rendelkezések
13.1. A Szállító nem jogosult arra, hogy a SzentkirályiKékkúti előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
átruházza vagy engedményezze a Szerződésből
eredő jogait és kötelezettségeit. A SzentkirályiKékkúti jogosult
arra, hogy
kapcsolt
vállalkozásai részére a Szállító hozzájárulása
nélkül átruházza vagy engedményezze bármely,
a
Szerződésből
eredő
jogát
vagy
kötelezettségét.
13.2. A Szállító hozzájárul, hogy a Szentkirályi-Kékkúti
a Szállítóval szembeni esedékes követelését a
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Szállító esedékes követelésébe beszámítsa. A
Szentkirályi-Kékkúti értesíti a Szállítót a
kölcsönös követelések beszámításáról.
A Szállító vállalja, hogy a Szentkirályi-Kékkúti
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
engedményezi harmadik félre semmilyen, a
Szerződésből eredő vagy abban meghatározott
jogát (ideértve bármely, a SzentkirályiKékkútival szembeni fizetési követelést) és ezt a
jogot nem terheli meg harmadik fél javára
zálogjoggal vagy más joggal; ezen jogi
cselekmények minden esetben érvénytelenek
lesznek.
Amennyiben a Szerződés vagy a jelen ÁSZF
egyes rendelkezései érvénytelenek, kizárólag az
érintett rendelkezés érvénytelen, kivéve, ha a
rendelkezés tartalmából vagy természetéből,
illetve a rendelkezésről való megállapodás
körülményeiből nyilvánvaló, hogy azt nem lehet
elválasztani a Szerződés, illetve a jelen ÁSZF
lényeges rendelkezésétől.
Egy szerződés, megállapodás, a SzentkirályiKékkúti elfogadott rendelése vagy bármely más,
Szerződést keletkeztető okirat valamennyi
példánya az eredeti példánnyal megegyezően
érvényes.
A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A
magyar és az angol nyelvű változatok közötti
eltérés esetén a magyar változat az irányadó.
A jelen ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan
részeként kötelező a Szentkirályi-Kékkútira és a
Szállítóra. A Szerződés aláírásával a Szállító
elfogadja a jelen ÁSZF-et.
A Szállító kijelenti, hogy nem tekinti magát a
Szentkirályi-Kékkútinál gyengébb pozícióban
lévő félnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit
megismerte, annak tartalmát megértette,
azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
kijelenti,
hogy
valamennyi szerződéses
rendelkezést
a
Szentkirályi-Kékkútival
megfelelően megtárgyaltak.
A jelen ÁSZF elérhető a www.szentkiralyi.hu,
www.kekkuti.hu és a www.theodora.hu
honlapon és módosított szövege 2017. május 8i közzétételétől lép hatályba. Amennyiben a
jelen ÁSZF módosításra kerül, a teljes új
szöveget a hatályba lépésének dátumával
ugyanezen a honlapon közzé kell tenni.
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