KERESKEDELMI FELTÉTELEK a Gép bérleti szerződéséhez (“Szerződés”)
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Tulajdonosként a szerződés 1. (első) pontjában értendő Tulajdonost kell érteni vagy az ő képviseletében eljáró alkalmazottait
vagy bármely harmadik személyt, aki a tulajdonos nevében cselekszik engedélyezett mértékben.
2. Bérlőként a szerződés 2. (második) pontjában értendő Bérlőt kell érteni vagy bármely alkalmazottját, beszállítóját, vagy bárki
más a Bérlő nevében cselekvő személyt.
3. Gépként a szerződés 4. (negyedik) pontjában értendő Gépet kell érteni és bármely tartozékát vagy alkatrészét, amely adott a
Géppel együtt.
4. Az Utolsó nap a bérlet időtartamának várható utolsó napját jelenti.
5. A tényleges utolsó nap azt a napot jelenti, amikor a Gép valóban vissza lett adva a Tulajdonosnak. A tényleges utolsó nap
meghaladhatja, de nem feltétlenül, az Utolsó napot. A bérleti díj a tényleges utolsó nap alapján kerül kiszámlázásra.
6. Más megegyezés hiányában a Tulajdonos és a Bérlő közt az Átadási Hely és a Visszaadási Hely a Tulajdonos címét jelenti.
7. A Munkaóra 60 percet jelent és az első a Gép átadásának a pillanatától kezdődik. A Munkanap 24 órát jelent és az első a Gép
átadásának a pillanatától kezdődik. A Munkahét öt munkanapot és az első a Gép átadásának a pillanatától kezdődik.
A. JÓ ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNŐ ÁTADÁS
1. Ha a Tulajdonos nem kap írásos értesítést a Bérlőtől az Első napot követő munkanapon az ellenkezőjéről, akkor úgy tekinti, hogy
a Gép jó állapotban került átadásra, megfelel a Szerződés feltételeinek és a Bérlő elvárásainak. Kivételt képeznek a rejtett hibák
vagy a megfelelő ellenőrzéskor nem kimutatható hibák.
B. A GÉP KARBANTARTÁSA A BÉRLET ALATT
1. A bérlet időtartama alatt a Bérlő megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy mindig tájékozott legyen a Gép
állapotáról.
2. A Gép átadásakor a Tulajdonos a Bérlőnek információkat nyújt az alapbeállításokról és funkciókról beleértve az üzemeltetést és
karbantartást.
3. Abban az esetben, ha a Bérlő tovább használja a Gépet, miközben nem kielégítő az állapota, kizárólagosan a Bérlő felelőssége
minden olyan kár, veszteség vagy baleset bekövetkezése, mely közvetve vagy közvetlenül ebből származik.
4. A bérlet során a Bérlő kötelessége minden szükséges intézkedés megtétele a Gép rendeltetésszerű használatára. A Bérlő köteles a
tőle elvárható szakmai tudással és gondossággal eljárni.
5. A Bérlő köteles a bérlet alatt biztosítani a Gép őrzését.
6. A Bérlő felelőssége a Gép minden napi és heti karbantartási ellenőrzése az üzemeltetői kézikönyv, illetve a Tulajdonos szóbeli
vayg írásbeli utasításai alapján, valamint köteles gondoskodni a Gép folyadékokkal történő feltöltéséről (pl. motorolaj, desztillált
víz, fékfolyadék, stb.).
C. SZERVÍZ ÉS VIZSGÁLATOK
1. A Bérlő köteles bármely ésszerű időpontban lehetővé tenni a Tulajdonos vagy más a Tulajdonos által megbízott személy számára
a Gép vizsgálatát, kipróbálását, módosítását és javítását a lehetőségek keretein belül. Ilyen munkák a Bérlő számára megfelelő
időben lesznek elvégezve.
2. A Bérlő köteles ésszerű keretek között lehetőséget nyújtani a Tulajdonosnak arra, hogy gyakorolhassa ezt a jogát.
D. A GÉP HIBÁJA VAGY MEGHIBÁSODÁSA
1. A gép bármilyen meghibásodása vagy működési hibája esetén a Bérlő köteles a Tulajdonost haladéktalanul szóban, majd 24 órán
belül írásban is értesíteni.
2. Abban az esetben, ha a Gép bármely része meghibásodna vagy működésképtelenné válna, a Bérlő nem használhatja a Gépet
addig, amíg a Tulajdonos nem ellenőrizte le a Gépet és jelentette ki, hogy a Gép működtetése, újraindítása biztonságos.
3. Abban az esetben, ha a Bérlő megszeg bármilyen kötelességet a D1 és/vagy D2 pont szerint, a Tulajdonosnak joga van kártérítést
igényelni a kötelesség elmulasztása végett úgy, mint kártérítést az ezután keletkezett kárért, és ezt teljes mértekben.
4. A Tulajdonos kizárólagos joga bebiztosítani a Gép bármilyen javítását a meghatározott feltételek alapján.
5. A Bérlő nem köteles fizetni a bérlet annak részéért az idő alatt, amely szükséges a Gép javítására és a Tulajdonos minden
szükséges javítást elvégez saját költségére a Gép rejtettet hibái esetében, a Gép ellenőrzésnél nem észlelt hibák esetében vagy a
megszokott elhasználódás okozta hibák esetében. Pótgép rendelkezésre bocsátása esetén a
H. 2 pont érvényes.
6. A Bérlő felelős minden felmerülő költségért bármely meghibásodásból adódóan és a Tulajdonos minden elszenvedett
veszteségéért és káráért a Bérlő által a Gép szándékos megrongálása végett, a Bérlő gondatlansága, szokatlan munkakörülmények,
a Tulajdonos kezelési utasításai nem betartása (szóbeli vagy írásbeli), javítás, átalakítás, a Gép rossz irányítása vagy használata a
Bérlő vagy az ő alkalmazottjai vagy bármely más harmadik személy által. A Bérlő szintén köteles rendesen fizetni a bérleti díjat az
alatt az idő alatt is, amikor a Gépkárosodás vagy meghibásodás miatt működésképtelen.
7. Abban az esetben, ha a Gép működésből való kivonása a D 6 pont szerint még a bérlet befejezésével is tart, a Bérlő köteles
megtéríteni a Tulajdonosnak a bérleti díj összegét arra az időre is, amíg a Gép működésképtelen és újra működébe nem áll.
8. A Gép működésének megszakítása a gumiabroncs és annak kilyukadásának a javítása a fizetési célokra beleszámolódnak a
munkaidőbe.
9. A Tulajdonos nem köteles végrehajtani semmilyen javítást addig, amíg a Bérlő minden tartozása nincs kifizetve.
10. Ha a Bérlő nem teszi lehetővé a Tulajdonosnak a Gép ellenőrzését, kipróbálását, szabályozását és/vagy javítását vagy ha a
Bérlő a Tulajdonos kérelmére nem adja vissza a Gépet a Tulajdonos helységeibe a Gép jelentős meghibásodása esetén, a
Tulajdonos nem köteles végrehajtani semmilyen javítást
11. A Tulajdonos a Gépet nem adja bérbe semmilyen feltétel vagy kifejezett jótállás alatt vagy a törvény által biztosított
jogosultsággal kapcsolatban bármilyen célra vagy a Gép életkorára és bármilyen feltétel és jótállás a Gépre ezzel kifejezetten ki van
zárva.
E. TOVÁBBI MŰKÖÉS MEGSZAKÍTÁSA
Nem elfogadhatóak semmilyen kárigények a működés megszakításával kapcsolatban olyan okból, amely a Tulajdonos ellenőrzésén
kívül esik, beleértve a rossz időjárási feltételeket vagy a terep állapotát, valamint a Tulajdonos szintén nem köteles elviselni
akármilyen gépnek a puha terepből való kiszabadításával kapcsolatos költségeket.
F. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A Tulajdonosnak joga van a bérleti díjra az Első napon a Bérleti szerződés szerint.
2. A Tulajdonosnak joga van a Bérleti díjra a Tényleges utolsó napon.
3. A Tulajdonos a Megegyezett Bérleti Díjszabás alapján a Szerződés 6. pontja szerint fog számlázni a Bérlőnek.
4. A Bérlő a Gép használatáért fizet Tulajdonosnak a Megegyezett óradíj vagy a Megegyezett napidíj vagy a Megegyezett heti díj
szerint, amely adott a Szerződés megkötésekor. A Megegyezett óra vagy napi vagy heti díj a minimális bérleti díjat jelenti, amelyet
a Bérlő kifizet abban az esetben is, ha a Bérlő visszaadja a Gépet még az első Munkaóra vagy az első Munka nap vagy Munka hét
letelte előtt. Minden letelt Munkaóra a Megegyezett óradíj esetében vagy minden letelt Munka nap a Megyeegyezett napi díj
esetében vagy minden letelt Munka hét a Megegyezett heti díj esetében a Bérlő kifizeti a Megegyezett óradíjat vagy a Megegyezett
napi díjat vagy a Megegyezett heti díjat.
A teljes Munka óra vagy Munka nap vagy Munka hét letelte esetében és abban az esetben, ha a következő Munka óra vagy Munka
nap vagy Munka hét nem telt le, akkor az ilyen következő óra, nap vagy hét a következő feltételek alapján lesz számlázva:
A Megegyezett heti díj – minden megkezdett Munka nap 1/5 Megegyezett heti díj szerint lesz kiszámlázva. Abban az esetben, ha a
Tényleges utolsó nap alatt letelik a leadási időtől a visszaadási időig több mint 8 óra, a Bérlő minden olyan túlóráért a Megegyezett
heti díj 1/40-t fizeti.
A Megegyezett napi díj – minden megkezdett Munka óra 1/8 Megegyezett napi díj szerint lesz kiszámlázva, Megegyezett óra díj –
minden megkezdett Munka óra a Megegyezett óradíj szerint lesz kiszámlázva.
5. A Tulajdonos úgy fog számlázni a Bérlőnek, mintha minden ünnepnap rendes munkanap lenne, kivéve, ha a Tulajdonos saját
meggyőződésből írásban lemond egészen vagy részben arról a bérletről, ami ezeket az ünnepeket érinti.
6. A Tulajdonos engedményt ad a Bérletből abban az esetben, ha a Gép meghibásodását a megszokott elhasználódás okozta és/vagy
rejtett géphiba és/vagy rendes vizsgálat során nem megállapított géphiba, a H pontban feltüntetett feltételek érvényben maradnak.
7. Ha bármilyen okból a Gép nem visszaadható a Tulajdonosnak, a Bérlő megtéríti a bérleti díjat a Bérleti díj szerint a Szerződés 6.
pontja alapján addig, amíg a Tulajdonos nem biztosít be pótgépet. Ha bármilyen okból a Gép nem visszaadható a Tulajdonosnak, a
Bérlő kifizet minden költséget a pótgép beszerzéséért a Tulajdonosnak, beleszámítva a vásárlási árát ennek megfelelő Gépnek.
8. Ha elromlott Gép lett visszaadva a Tulajdonosnak, a Bérlő köteles megtéríteni a Tulajdonosnak a bérletet a Bérleti díj szerint a
Szerződés 6. pontja alapján addig, amíg a Tulajdonos megjavítja a Gépet.
9. Abban az esetben, ha a Tulajdonosnak elrontott gép lett visszaadva, a Bérlő köteles megtéríteni a Tulajdonos minden költségét a
Gép megjavításával kapcsolatban.
10. Alternatív az F.7 vagy F.8 eljáráshoz a Bérlő a saját költségére jogosult a Tulajdonosnak pótgépet biztosítani addig, amíg a
Tulajdonos megjavítja a visszaadott elromlott Gépet, vagy abban az esetben, ha a Gép nem volt visszaadva, akkor addig a
pillanatig, amíg a Tulajdonos nem biztosít be pótgépet. A tulajdonos jogosult pótgépet elfogadni vagy nem elfogadni a Bérlőtől a
saját meggyőződése szerint. Abban az esetben, ha a Tulajdonos a pótgépet nem fogadja el a Bérlőtől, az F7 vagy az F8 és F9
pontok szerint kell eljárni. Abban az esetben, ha a meghibásodott gép vissza lett adva és a Tulajdonos elfogadta, a Bérlő köteles
kifizetni a Tulajdonosnak minden költséget ami a Tulajdonost terhelte a Gép javításnak és a Bérleti díjat a Szerződés 6. pontja
alapján arra az időszakra amikor a Gép vissza lett adva a pótgép bebiztosításának a pillanatáig. Abban az esetben, ha bármely
okból a Gép nem visszaadható a Tulajdonosnak és a pótgép a Tulajdonos által el lett fogadva, a Bérlő kifizet a Tulajdonosnak
minden további költséget ami szükséges a pótgép bebiztosítására, beleszámítva a vásárlási árát ennek megfelelő Gépnek és a bérleti
díjat az Első naptól számítva addig a pillanatig, amíg a Tulajdonos nem fogadja el a pótgépet.
11. A Tulajdonos jogosult a Bérlőtől a Gép visszakérésére bármikor az Utolsó nap lejártával a Tulajdonos által megadott
határidőben.
12. A Tulajdonos a Bérlőnek kiállítja a számlát a Tényleges utolsó naphoz. Ellenben, ha a Tényleges utolsó nap túllépi a naptári
hónap végét, a Tulajdonos a számlát minden naptári hónap végéhez állítja ki az illetékes számú határidőre, [vagy annak bizonyos
részére, ahogyan az adott az F4 pontban], amelyek leteltek az adott hónapban.
13. Minden számla esedékes a 14 naptári nap alatt a számla kiállításától számolva.
14. Abban az esetben, ha bármilyen késés történne a pénz kifizetésével, amely esedékes a Szerződés szerint a számlán megjelent
esedékes napig, a Bérlő késési kamatot fizet 15,5%-ban p.a. abból az összegből, amely késesben van a kifizetési napig, amely
naponta lesz kiszámolva.
G. A BÉRLŐ FELELŐSSÉGE
1. A Bérlő lesz a felelős azért, hogy bebiztosítsa, hogy a Gép térfogata és teljesítménye elegendő és megfelelő legyen a bérlet

rendeltetésére.
2. A Bérlő lesz a felelős azért, hogy a Bérlő gépkezelője, aki a Gépet kezeli megfelelő tapasztalatokkal fog rendelkezni és teljes
körűen alkalmas lesz a Tulajdonos Gépének helyes vezetésére, és hogy a Bérlő gépkezelője minden olyan törvény által előírt
követelménynek meg fog felelni, amelyek szükségesek a Gép kezelésével kapcsolatosan.
3. A bérlet folyamán a Bérlő a Gépet érő bármiféle kárért felel, kivéve a szokásos elhasználódást.
4. A Bérlő felelős, a Gép használati ideje alatt, a Gép biztonságos használatának és üzemeltetésének a bebiztosításáért.
5. A Bérlő felelősséget visel azon rizikófelmérés és biztonsági ellenőrzések elvégzéséért, amelyeket a Gép használata előtt a
használat helyén szükséges elvégezni.
6. A Bérlő köteles a Gépet a Tulajdonos szóbeli és írásbeli utasításainak megfelelően, illetve a gyártó utasításainak,
paramétereinek és korlátozásainak megfelelően, minden alkalmas szabályokkal és előírássokkal összhangban használni.
7. A Bérlő köteles rendszeresen ellenőrizni a Gép megfelelő állapotát és a használati utasításban leírt összes működést ellenőrző
tesztet elvégezni.
8. A Gép bérlésével összefüggő, a Bérlőnek vagy akármilyen jogi személynek keletkező bármilyen kárért, e Szerződésnek
megfelelően a Bérlő felel.
9. A Gép bérlésének idején a Tulajdonos nem visel felelősséget semmilyen, harmadik természetes személynek okozott, kárért,
amely a Gép használatával és üzemeltetésével összefügg, ha a Tulajdonos ilyen felelőssége a szlovák jogszabályok értemében
kizárható.
10. A Bérlő teljes mértékben kártalanítja a Tulajdonost az összes követelésével kapcsolatban, bármely személy balesete vagy
a vagyonon keletkezett kárból kifolyólag, melyek összefüggnek a Gép használatával és melyek összefüggnek az összes ehhez
kapcsolódó költségekkel és fizetségekkel.
11. A Tulajdonos biztosítja a Gép javítását, az ezen kereskedelmi feltételekben lefektetett feltételek alapján.
12. A Bérlő felelős a Gép üzemeltetéséhez szükséges összes engedély és licensz birtoklásáért.
H. A GÉP JAVÍTÁSRA TÖRTÉNŐ VISSZADÁSA
1. Ha a Gép bérlése alatt a Tulajdonos úgy dönt, hogy a Gép gyors javításra szorul, az ilyen javítás elvégzését, vagy helyben, vagy
más általa kijelölt helyen bebiztosíthatja.
2. A Gép rejtett hibája, rendes ellenőrzés során nem észlelt hiba, vagy a szokásos elhasználódás által okozott hiba esetén, a
Tulajdonos köteles a Gépet egy hasonló géppel helyettesíteni feltéve, ha rendelkezésére áll, miközben a szállítás költségeit is állja.
Abban az esetben, ha a Tulajdonos a Bérlő rendelkezésére bocsájtott egy hasonló gépet, a Bérlő köteles a Tulajdonosnak, a
megegyezett tarifa alapján, Bérleti díjat fizetni az azonos feltételek melletti helyettesítés pillanatától.
3. Abban az esetben, ha a Tulajdonos nem képes helyettesíteni a gépet, jogosult a Szerződés azonnali hatállyal való felbontására a
Bérlőnek küldött írásos felmondás alapján.
4. Az ilyen felmondás esetében a Bérlő nem tarthat igényt kártérítésre a Tulajdonostól, a Szerződés ilyen felbontásával
kapcsolatban.
I. A GÉP HASZNÁLATA
1. A Gépet, illetve bármilyen részét tilos akármilyen harmadik személynek tovább bérbe adni, albérletbe adni, kölcsönadni a
Tulajdonos írásbeli jóváhagyása nélkül.
2. A Bérlőnek tilos a Gépen található, a Tulajdonos nevével ellátott címkét vagy jelet, amely a Gépet, mint a Tulajdonos tulajdonát
azonosítja, eltávolítani, megsérteni vagy eltakarni.
3. A Bérlőnek tilos a Gép bárminemű megváltoztatása vagy kiegészítése (beleszámítva vontató berendezés vagy nem szokványos
gumiabroncsok felszerelése) és tilos a Gép más rendletetésre használni, mint amire rendeltetett vagy ilyen más használatának az
engedélyezése.
4. A Bérlő köteles megtéríteni a Tulajdonosnak azon akármilyen alkatrész vagy Géprész kicserélésével kapcsolatos kiadását,
amelyet a Bérlő nem volt képes a Tulajdonosnak visszaadni.
J. BALESETEK KÖZLÉSE
1. Ha a Gép akármilyen, testi sérülést vagy tárgyi kárt okozó balesetnek a részese, a Tulajdonost azonnal, telefonos úton, utólagos
írásbeli igazolással kell értesíteni.
K. A BÉRLET BEFEJEZÉSE UTÁNI SZEMLE
1. A Gép ugyanolyan állapotban visszaadandó, mint amilyen állapotban bérbe lett adva, a szokásos elhasználódás kivételével.
2. A Bérlő bebiztosítja, hogy a Gép visszaszolgáltatásakor az teljesen fel legyen töltve üzemanyaggal. Ha a Bérlő nem teljesíti ezt
a kötelességét, a Tulajdonos jogosult kérvényezni a Bérlőtől a hiányzó üzemanyag mennyiségének megfelelő különbség
kifizetését.
3. A Gép visszaadásakor a Tulajdonos elvégzi a bérbeadás utáni átvizsgálást. A Tulajdonos azonnal értesíti a Bérlőt az összes
észlelt meghibásodásról, és jogosult a Gép megjavítására szükséges költségek és a javítás ideje alatti bérelmaradások
megtérítésének kérvényezésére a Bérlőtől, az F.4. pontban foglalt feltételek alapján.
4. A bérlet befejezettével a Gépből minden tisztátalanságok és idegen tárgyak eltávolítandók, és a Gép tiszta állapotban
visszaadandó.
5. Abban az esetben, ha a Gép festéskor van használva, a festékkel való bepermetezéstől megfelelően meg kell védeni. A
Tulajdonos jogosult a Bérlőtől költségtérítést követelni a Gép festékkel történő bepermetezés miatti újrafestéséért.
L. BIZTOSÍTÁS
1. A Bérlő köteles bebiztosítani a Gép használatával kapcsolatos, törvény által előírt biztosítást és kártalanítást. A Bérlőnek
kellene bebiztosítania, hogy bármely biztosítási szerződésben foglalt felelősségi korlátozás olyan mértékben legyen, hogy
a biztosítási szerződés fedje a kockázatokat, amelyeknek a Bérlő ki lesz téve.
2. A Tulajdonos kérésére a Bérlő a minden törvényes felelősséget tartalmazó biztosítás másolatát kézbesíti a Tulajdonosnak.
3. Abban az esetben, ha a Bérlő kívánja a Tulajdonos Gépének lopás, tűzvész vagy kár elleni bebiztosítását a bérleti viszony
tartamára, a Tulajdonos a Bérlő biztosítójának átadja a Gép értékéről és rendeltetéséről szóló szükséges dokumentumokat
4. Ha a Tulajdonos a biztosítási szerződésből származó bármi biztosítási összeget vagy annak részét átveszi az L.3. pont alapján,
a Tulajdonosnak jogában áll az átvett összeget beszámítani bármely Bérlővel szembeni követelésével.
5. A Tulajdonos nem nyújt semmiféle engedményt a szerződésben vagy a kereskedelmi feltételekben foglalt jogosultságokból
a késedelemmel vagy biztosítással vagy más harmadik, a Bérlő nevében eljáró személlyel kapcsolatban.
M. ADÓK
1. A Szerződésben megegyezett bérleti díj és a szállítással kapcsolatos költségek akármilyen adótól mentesen vannak
meghatározva. A Bérlő kifizeti a Tulajdonosnak a szállítással kapcsolatos költségeket a Szerződésben megegyezett összeg
értékében együtt a Bérleti díjjal, a Szerződés 6. pontjában említett tarifának megfelelően.
2. Ha a Tulajdonos a Bérlőtől előleget vett fel, jogában áll az előleget megtartani a Bérlővel szembeni követeléseinek
elrendezéséig. A Tulajdonos és a Bérlő megegyeztek, hogy a Tulajdonos jogosult az átvett előleget beszámítani bármely a Bérlővel
szembeni követelésével.
3. E Szerződés alapján, a bérleti díj együtt a többi kifizetendő összeggel a Szerződésben megegyezett árfolyamban fizetendő.
N. PARKOLÁS / RAKTÁROZÁS
1. Ha a Gép üzemen kívül van, a Bérlő felelős a Gép biztonságos helyen való parkoltatásáért, bezárásáért és a kulcsok
eltávolításáért.
O. TULAJDONOS TULAJDONJOGAINAK VÉDELME
1. A Bérlő a Gépet nem adja tovább bérbe, nem adja el, nem terheli zálogjoggal, dologi teherrel vagy más kötelékkel, nem ruházza
át a birtokjogot illetve nem fog más módon rendelkezni a Gép felől, és megóvja a Gépet a veszélyektől, felszámolástól vagy
elkobzástól, miközben kártéríti a Tulajdonost minden, az ennek a pontnak a be nem tartásából eredő veszteségért, kárért és
költségéért.
P. A BÉRLET MEGSÉRTÉSE
1. Ha a Bérlő megsérti a Szerződés vagy a kereskedelmi feltételek akármelyik rendelkezését, vagy akármilyen a Bérlő
fizetőképességét megkérdőjelező eljárás esetén a Tulajdonos jogosult akármikor azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és
átvenni a Gépet a Bérlőtől.
2. Az ilyen felmondás nem érinti a Tulajdonos azon jogát, mellyel e Szerződés vagy kereskedelmi feltételek alapján, kérvényezheti
a Bérlőtől minden kifizetendő pénzbeli kötelék kifizetését, illetve a Bérlő kötelességeinek elmulasztásából eredő kár megtérítését.
Q. JOGTÓL VALÓ ELÁLLÁS
1. A Szerződésben foglalt feltételek kikényszerítésekor a Tulajdonos által rendelkezésre bocsájtott idő vagy jóindulat, nem lehet
a Tulajdonos teljesítést követelő jogának a kárára és nem lehet rá úgy tekinteni, mint a Szerződésből vagy ezekből feltételekből
eredő akármilyen jogának a feladására.
R. EGYEBEK
1. A Szerződés és kereskedelmi feltételek a magyar jog alapján értelmezendők, és minden per, amely ebből a Szerződésből
vagy a kereskedelmi feltételekből ered a magyar törvényszék előtt intézendő.
2. A Szerződést megváltoztatni csak írásos toldalék formájában lehetséges, amelyek a Szerződött felek által vannak elfogadva,
majd elfogadásuk sorrendjében vannak megszámozva.
3. A Szerződés a Szerződött felek jogutódjait is kötelezi. E Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket egyik Szerződött fél
sem jogosult harmadik személyekre átruházni a másik Szerződött fél beleegyezése nélkül.

