TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
LOW & BONAR CSOPORT

STANDARD TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS

ÖSSZEFOGLALÓ: Az ÁSZF e rövid összefoglalóját azért bocsátjuk a rendelkezésére, hogy
segítsük annak megértését.

SUMMARY: we provide this short summary of these terms and conditions to aid your
understanding.



Javasoljuk, hogy olvassa el az árajánlatainkra vagy a megrendelések megerősítésére
vonatkozó feltételeket, ahol bizonyos kulcsfontosságú kifejezések találhatók.



You need to read these conditions in conjunction with our quotation or order
confirmation, where certain key terms are set.



Javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza át a kiemelt kifejezéseket, amelyek
alapvetően eltérnek a vonatkozó jogszabályoktól vagy a megszokott szerződéses
gyakorlattól, vagy az ugyanazon felek által korábban alkalmazott kikötésektől.



You need to carefully study the highlighted terms that differ substantially from
the relevant legislation or from usual contractual practice, or from any
stipulation applied previously by the same parties.



A szerződésére ezenÁSZF vonatkozik, kizárva minden mást. Az Ön általános
vásárlási feltételei nem alkalmazandók.



These Conditions apply to your contract to the exclusion of any other. Your
standard terms of purchase are excluded.



Az Önnel szembeni felelősségünk bizonyos esetekben korlátozva van. További
információkért kérjük, tekintse át a 4 és 9 fejezeteket.



Our liability to you is limited in certain respects. Please see clauses 4 and 9 for
further details.



Az Ön számára szállított termékeink megfelelnek a specifikációinknak. A szavatossági
igénybejelentés időtartamát jelen ÁSZF határozza meg. Amennyiben a termékek
hibásak, Ön elsődlegesen arra jogosult, hogy azok vételárát visszakapja vagy azokat
kicseréltesse. Lásd: 5 fejezet.



The goods we supply to you will conform to our specification. The period during
which you may make claims in terms of the warranty is set out in these conditions.
If goods are defective, your principal right will be to a refund or replacement. See
clause 5.



Addig nem kerülnek a termékek az Ön tulajdonába, amíg azok vételárát teljesen nem
fizette meg. Lásd: 6 fejezet.



You will not own the goods until you have paid for them in full. See clause 6.



A fizetési feltételeket a lenti 7 fejezetben, vagy ha azok ettől eltérőek, az
Elfogadásban találhatóak. Késedelmes fizetés esetén kamatot számítunk fel.



Payment terms are as set out in clause 7 below or, if different, as specified in an
Acceptance. Interest will be payable if you do not pay on time.

1.

Fogalom meghatározások és Értelmezés

1.

OF THE

LOW & BONAR GROUP

Definitions and Interpretation

1.1. Jelen ÁSZFalkalmazásában a következő kifejezések - kivéve, ha a szövegkörnyezetből
más következik - az alábbi jelentéssel bírnak:

1.1. In these Conditions, the following terms shall, unless context indicates otherwise,
have the following meanings:

1.1.1. „Elfogadás” az Ügyfél által leadott Megrendelés Low & Bonar általi írásbeli
elfogadása;

1.1.1. “Acceptance” means the written acceptance by Low & Bonar of an Order
submitted to it by the Customer;

1.1.2. „ÁSZF” a termékek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételek jelen
dokumentumban, illetve annak időről időre módosított változatában
meghatározottak szerint,;

1.1.2. “Conditions” mean the standard terms and conditions for the sale of goods set
out in this document, as amended from time to time;

1.1.3. „Szerződés” az a a Low & Bonar és az Ügyfél köztiTermékek adásvételére kötött
szerződés, melyre jelen ÁSZF irányadó, és amely csak a Low & Bonar által a
Megrendelésre válaszként adott Elfogadás esetén bír kötelező erővel, és amely
magában foglalja a jelen ÁSZF-et, az Elfogadást, a Specifikációkat és adott esetben
a Szavatossági dokumentumot is;

1.1.3. “Contract” means the contract which is governed by these Conditions between
Low & Bonar and the Customer for the sale and purchase of Goods which shall
only become binding upon the issuance by Low & Bonar of an Acceptance in
response to an Order and which shall incorporate these Conditions, the
Acceptance, the Specifications and, if applicable, the Warranty Document;

1.1.4. „Ügyfél” az a személy vagy szervezet, aki vagy amely Szerződésben megállapodik,
hogy a Low & Bonar-tól Termékeketek vásárol és aki vagy amely nem minősül
fogyasztónak az alkalmazandó jogszabályok szerint;

1.1.4. “Customer” means the person or entity who agrees to purchase Goods from
Low & Bonar in terms of a Contract and who is deemed not to be a consumer
in terms of applicable law;

1.1.5. „Vis maior esemény” a fél észszerű befolyásán kívüli esemény vagy körülmény,
ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, a lázadást, a tüzet, az árvizet, a
társadalmi konfliktusokat, a készletek vagy nyersanyagok elérhetetlenségét vagy
hiányát, a gépek meghibásodását, a szállítási zavarokat, az elektromos,
informatikai, internetes vagy más távközlési zavarokat, a kormányzati döntéseket
vagy beavatkozásokat (ideértve az engedélyek visszautasítását vagy elvesztését),
valamint a harmadik felek cselekményeit vagy mulasztásait;

1.1.5. “Force Majeure Event” means an event or circumstance beyond a party's
reasonable control, including but not limited to war, rebellion, fire, flood, social
conflicts, unavailability or shortage of stock or raw materials, machine
breakdown, unavailability of transport, electrical, IT, internet or other
telecommunication disturbances, decisions or interventions of governments
(including a rejection or loss of permits) and acts or omissions by third parties;

1.1.6. „Termékek” az Elfogadásban feltüntetett Low & Bonar termékek (vagy azok
bármely része), amelyeket az Ügyfeleknek a jelen ÁSZFalapján értékesítenek;

1.1.6. “Goods” mean the Low & Bonar products (or any part of them) listed in the
Acceptance and sold to the Customer subject to these Conditions;

1.1.7. „Szellemi Tulajdonjogok” bármely szellemi tulajdonjog ésiparjogvédelmi jog,
ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői, személyhez fűződő és szomszédos
jogokat, valamennyi jogot az olyan találmányok (ideértve a szabadalmi jogot és a
használati mintaoltalmi jogot), védjegyek, áruvédjegyek, szolgáltatási védjegyek,
ábrás védjegyek, nem lajstromozott védjegyek és más kereskedelmi nevek,
bizalmas információk (ideértve az üzleti titkokat és a know-how-t), rajzok,
prototípusok, algoritmusok, szoftverek és más jogok vonatkozásában, amelyek
szellemi tevékenység eredményei az ipari, tudományos, irodalmi vagy művészeti
területen, és amelyeket a jogszabály bárhol a világon megenged, - tekintet nélkül
arra, hogy bejegyzett, be nem jegyzett vagy alkalmas-e a bejegyzésre -, valamint
azok valamennyi alkalmazására;

1.1.7. “Intellectual Property Rights” mean any intellectual and industrial property
rights including, but not limited to, copyright, moral rights and neighbouring
rights, all rights in relation to: inventions (including patent rights and utility
models), trademarks, trade names, service marks, logo marks, trade dress other
trade names, confidential information (including trade secrets and know how),
drawings, prototypes, algorithms, software and all other rights resulting from
intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field, afforded
by law anywhere in the world whether registered or unregistered or capable of
registration and all applications therefore;

1.1.8. „Low & Bonar” a Low & Bonar csoport tagja, amely az Elfogadást kibocsátja;

1.1.8. “Low & Bonar” means the member of the Low & Bonar Group issuing the
Acceptance;

1.1.9. „Low & Bonar csoport” a Low & Bonar PLC (cégjegyzékszáma: SC008439) és annak
mindenkori leányvállalatai, valamint társult vállalkozásai;

1.1.9. “Low & Bonar Group” means Low & Bonar PLC (registered number: SC008439)
and its subsidiary companies and subsidiary undertakings from time to time;

1.1.10. „Megrendelés” a Low & Bonar részére az Ügyfél által a Low & Bonar Termékeinek
megvételére vonatkozó akár szóban vagy írásban benyújtott megrendelés, , ,
amely alkalmas arra, hogy azt a Low & Bonar az Elfogadáskiállításával elfogadja ;

1.1.10. “Order” means a purchase order submitted to Low & Bonar by the Customer in
any manner, whether orally or in writing in respect of Goods that the Customer
wishes to purchase from Low & Bonar and which is capable of being accepted
by Low & Bonar by issuing an Acceptance;

1.1.11. „Specifikációk” a Low & Bonar által kiadott írásbeli specifikáció a vonatkozó
Termék tekintetében, amely részletezi annak jellemzőit és teljesítményét, és
amelyet specifikációként jelöltek meg vagy azonosítottak. A Specifikációk adott
esetben adatlapokat, termékalkalmazási lapokat, teljesítményre vonatkozó
nyilatkozatokat és Szavatossági Dokumentumokat tartalmazhatnak;

1.1.11. “Specifications” mean the written specifications issued by Low & Bonar in
respect of the relevant Goods detailing their characteristics and performance
and marked or identified as specifications. The Specifications may include data
sheets, product application sheets, declarations of performance and Warranty
Documents, as applicable;
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1.1.12. „Szavatossági dokumentum” a Low & Bonar által a Termékek vonatkozásában
elfogadott és aláírt dokumentum, és amelyek olyan termékfelelősségre vagy
szavatosságra vonatkoznak, és amely a Low & Bonar által az ilyen Termékek
vonatkozásában nyújtott szavatosság terjedelmére és időtartamára vonatkozó
részleteket határozza meg;

1.1.12. “Warranty Document” means a document agreed and signed by Low & Bonar
in relation to Goods and identified as a product warranty (“termékfelelősség”)
or warranty (“szavatosság”) contract providing details in respect of the scope
and duration of the warranty provided by Low & Bonar in respect of such Goods;

1.1.13. „Szavatossági Idő” a (i) a Szavatossági dokumentumban meghatározott
szavatossági idő, amennyiben alkalmazandó; vagy (ii) ha a Szavatossági
dokumentumban nincs szavatossági idő meghatározva, a Termékek leszállításától
számított 12 (tizenkét) hónap ; vagy (iii) ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok
más minimális időtartamot írnak elő, amelytől nem lehet eltérni az érintett
Termék(ek) vonatkozásában, akkor ez a kötelező minimális időtartam. A Termékek
tervezett vagy elvárt élettartamára vonatkozó semmilyen teljesítési nyilatkozatot
vagy adatlapot nem lehet szavatossági időként értelmezni.

1.1.13. “Warranty Period” (“szavatossági idő”) means (i) the warranty period specified
in the Warranty Document, if applicable; or (ii) if no warranty period is specified
in a Warranty Document, a period of 12 (twelve) months from the date of
delivery of the Goods; or (iii) if a different minimum period is required in terms
of mandatory applicable law that cannot be deviated from in respect of the
relevant Good(s), such mandatory minimum period. No statement as to the
predicted or expected durability of Goods made in a declaration of performance
or data sheet shall be construed as a warranty period.

1.2. Jelen ÁSZFalkalmazásában:

1.2. In these Conditions:

1.2.1. jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre vonatkozó hivatkozás az ilyen
jogszabály vagy rendelkezés módosítását vagy ismételten elfogadott szövegét is
magában foglalja. A jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre vonatkozó
hivatkozás magában foglalja a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alapján
történő alacsonyabb rendű jogszabályt is, továbbá azok módosítását vagy
ismételten elfogadott szövegét;

1.2.1. a reference to a statute or statutory provision is a reference to such statute or
provision as amended or re-enacted. A reference to a statute or statutory
provision includes any subordinate legislation made under that statute or
statutory provision, as amended or re-enacted;

1.2.2. a következő kifejezéseket, mintaz ideértve, beleértve, a különösen vagy más
hasonló kifejezést példálózó jellegűnekkelltekinteni, amelyek nem korlátozhatják
az e kifejezéseket megelőző szavak értelmét; továbbá

1.2.2. any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any
similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense
of the words preceding those terms; and

1.2.3. az „írott” vagy „írásbeliségre” utaló hivatkozás magában foglalja a faxokat,
emaileket vagy más elektronikus formátumú levelezéseket.

1.2.3. a reference to writing or written includes faxes, emails and other electronic
forms of correspondence.

2.

2.

Szerződéskötés

Basis of Contract

2.1. A Megrendelés Ügyfél általi benyújtása az Ügyfél részéről a Termék jelen
ÁSZFszerinti megvételére vonatkozó ajánlatnak minősül, amely ajánlatot a Low &
Bonar saját belátása szerint elfogadhat vagy elutasíthat. A Low & Bonar csak akkor
van kötve, és a Low & Bonar és az Ügyfél közötti Termékek adásvételére vonatkozó
Szerződés csak akkorjön létre, ha a Low & Bonar kiadja az Elfogadást az Ügyfél által
benyújtott Megrendelés vonatkozásában.

2.1. The submission of an Order by the Customer constitutes an offer by the Customer
to purchase Goods in accordance with these Conditions, which offer may be
accepted or rejected by Low & Bonar in its discretion. Low & Bonar shall only be
bound and a Contract for the sale of Goods between Low & Bonar and the
Customer shall only be concluded once Low & Bonar issues an Acceptance in
relation to an Order placed by the Customer.

2.2. Az Ügyféláltalános vételi feltételeiben, bármely Megrendelésben, levelezésben vagy
visszaigazolásban található ezzel ellentétes kifejezések ellenére, az Ügyfelet kötik
jelenÁSZF-ben foglaltak, amelyek minden Szerződésre vonatkoznak. Ezen
túlmenőenbármely más olyan feltételt, amelyet az Ügyfél kíván alkalmazni vagy
érvényesíteni (ideértve bármely vásárlási feltételeket vagy az Ügyfél más általános
szerződési feltételeit), vagy amit a kereskedelem, a szokás, a gyakorlat vagy
üzletmenet foglal magában, ezennel kifejezetten elutasítottnak és kizártnak kell
tekinteni. Az Ügyfél lemond minden olyan jogáról, amely egyébként fennállna, és
amelyre az Ügyfél valamely dokumentuma hivatkozik, vagy azt tartalmazza, és amely
ellentétben áll a jelen ÁSZF-fel.

2.2. Notwithstanding any language to the contrary in the Customer’s standard terms
and conditions of purchase, in any Order, any correspondence or any other form
of acknowledgment, the Customer shall be bound by these Conditions which will
govern each Contract and any other terms and conditions that the Customer
seeks to impose or incorporate (including any purchase conditions or other
general conditions of business of the Customer), or which are implied by trade,
custom, practice or course of dealing, are hereby expressly rejected and
excluded. The Customer waives any right it might otherwise have to rely on any
term endorsed upon, delivered with or contained in any documents of the
Customer that is inconsistent with these Conditions.

2.3. A Low & Bonar és az Ügyfél közötti folyamatban lévő kereskedelmi kapcsolatok
tekintetében a jelen ÁSZF a jövőbeli megrendelésekre vagy tranzakciókrais
vonatkozik, a jelen ÁSZF-re való további hivatkozás nélkül is.

2.3. In the context of ongoing trade relations between Low & Bonar and the
Customer, these Conditions shall govern future purchase orders or sales
transactions, even without further reference to these Conditions.

2.4. Hacsak a jelen ÁSZF-nek megfelelően egyértelműen nem azonosítják
Specifikációként, a Low & Bonar által gyártott minták, rajzok, leíró jellegű anyagok
vagy reklámok, valamint a Low & Bonar katalógusokban vagy brosúrákban szereplő
leírások vagy illusztrációk kizárólag azzal a céllal készülnek, hogy hozzávetőleges
képet adjanak a bennük foglalt Termékekről és azok lehetséges felhasználásáról és
teljesítményéről, és ezek nem képezik részét a Szerződésnek, és nem kötelezika Low
& Bonar-t.

2.4. Unless clearly identified as Specifications in accordance with these Conditions,
any samples, drawings, descriptive matter or advertising produced by Low &
Bonar and any descriptions or illustrations contained in Low & Bonar's catalogues
or brochures are produced for the sole purpose of giving an approximate idea of
the Goods referred to in them and their possible uses and performance and shall
not form part of the Contract nor be legally binding on Low & Bonar.

2.5. A Low & Bonart nem kötik az általa időről időre kiadott árajánlatok vagy árlisták,
mivel ezek mindegyike a Low & Bonar Termékek Megrendelés útján történő
megvásárlására vonatkozó ajánlattételre való felhívásnak minősül az Ügyfél
számára.

2.5. Low & Bonar shall not be bound by any quotations it provides or price lists that it
may publish from time to time, any of which shall constitute invitations to the
Customer to make an offer to Low & Bonar to purchase Goods in the form of an
Order.

3.

3.

Termékek

Goods

3.1. A mennyiség, a darabszám(ok), az ár(ak), a leírás és - ha alkalmazható - a
Specifikációk és minden Szavatossági dokumentum a Termékek vonatkozásában úgy
irányadó, ahogy az az Elfogadásban is szerepel.

3.1. The quantity, part number(s), price(s), description and, if applicable, the
Specifications and any Warranty Document(s) in respect of the Goods shall be as
set out or as referred to in the Acceptance.

3.2. A Low & Bonar fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Specifikációkat. Ha
az ilyen módosítások lényegesen megváltoztatják a Szerződés tárgyát képező
Termékek Specifikációit, a Low & Bonar köteles értesíteni az Ügyfelet, aki a
Termékek leszállítása előtt elállhat a Szerződéstől az érintett Termékek
vonatkozásában a Low & Bonar részére küldött írásbeli értesítéssel.

3.2. Low & Bonar reserves the right to amend the Specifications at any time. If such
amendments will materially change the Specification of the Goods which are
the subject of a Contract, Low & Bonar shall notify the Customer who may, prior
to the delivery of the Goods, cancel the Contract in respect of the relevant
Goods by written notice to Low & Bonar.

4.

4.

Szállítás

Delivery

4.1. A Low & Bonar megteszi az ésszerűerőfeszítéseket annak érdekében, hogy:

4.1. Low & Bonar shall use reasonable endeavours to ensure that:

4.1.1. minden Termék leszállításához szállítási értesítést csatoljon, amely tartalmazza a
Megrendelés dátumát és valamennyi Low & Bonar referenciaszámot, a Termékek
típusát és mennyiségét (ideértve a Termékek kódszámát, ha alkalmazható),
különleges tárolási utasításokat (ha van); és ha a Low & Bonarelőírja, hogy az Ügyfél
bármely csomagolóanyagot juttasson vissza a Low& Bonar részére, ennek tényét a
Low & Bonar írásban erősíti meg az Ügyfél irányában. Az Ügyfél köteles lehetővé
tenni az ilyen csomagolóanyagok begyűjtését a Low & Bonar által meghatározott
észszerű időpontokban. A csomagolóanyagok visszajuttatása a Low & Bonar
költségén történik, kivéve, ha bármely Megrendelésben másként állapodnak meg.

4.1.1. each delivery of the Goods is accompanied by a delivery note that shows the
date of the Order and all Low & Bonar reference numbers, the type and quantity
of the Goods (including the code number of the Goods, where applicable),
special storage instructions (if any); and if Low & Bonar requires the Customer
to return any packaging materials to Low & Bonar, this fact shall be confirmed
in writing by Low & Bonar to the Customer. The Customer shall make any such
packaging materials available for collection at such times as Low & Bonar shall
reasonably request. Returns of packaging materials shall be at Low & Bonar's
expense unless otherwise agreed for any Order.
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4.2. Ha a Low & Bonar írásban másként nem állapítja meg vagy ez Elfogadás ettől
eltérően nem határozza meg:

4.2. Unless agreed otherwise in writing by Low & Bonar or specified differently in an
Acceptance:

4.2.1. minden Terméket „Ex Works”/ „Üzemből” (Incoterms 2010) kell leszállítani a Low
& Bonarnak az Elfogadásban meghatározott üzlethelyiségeiben; és

4.2.1. any Goods shall be delivered Ex Works (Incoterms 2010) at Low & Bonar’s
premises stated in the Acceptance; and

4.2.2. a Szerződésekben vagy Elfogadásokban a Termékek kiszállításavonatkozásában
jelzett dátumok vagy időpontok csak hozzávetőlegesek, és nem tekinthetők az
értesítés lényeges feltételeinek. A Low & Bonar megteszi az elvárható
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a szállítás észszerű időben történjenés
tájékoztassa az Ügyfelet a megbeszélt szállításidátumoktól vagy időpontoktól való
lényeges eltérésről. Ha a szállításidátumot nem határozták meg, a Low & Bonar a
Termékeket észszerű időn belül szállítja le.

4.2.2. any dates or times indicated in a Contract or in an Acceptance for the delivery
of Goods are approximate only and may not be made of the essence by notice.
Low & Bonar will use reasonable endeavours to achieve delivery within a
reasonable time and will keep the Customer informed of any material variation
from agreed delivery dates or times. If no delivery dates are specified, Low &
Bonar shall deliver the Goods within a reasonable time.

4.3. A jelen ÁSZF-ben és/vagy bármely Szerződésben foglaltak ellenére, a Low & Bonart
terhelő, bármilyen jellegű elkésett és/vagy meghiúsult szállításból eredő vagy
azzal kapcsolatos felelősség mértéke minden esetben legfeljebb az érintett Termék
árának 5 %-át (öt százalékát) teheti ki.

4.3. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Conditions and/or
any Contract, any liability that Low & Bonar may incur arising from or relating
to late and/or failed delivery of any nature shall in all cases be limited to an
amount equal to 5% (five percent) of the price of the Goods concerned.

4.4. A Low & Bonar nem vállal semmilyen felelősséget a Termékek késedelmes vagy
meghiúsultszállításáért, ha azt (i) vis maior esemény okozta, vagy (ii) közvetlenül
vagy közvetve az Ügyfél vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint olyan személy
cselekménye vagy mulasztása okozta, akiért az Ügyfél felelős, vagy (iii) a Terméket
fuvarozó, szállító vagy szállítmányozó társaság okozta.

4.4. Low & Bonar shall not be liable for any delay or failure to deliver any Goods if
such delay or failure was caused by (i) a Force Majeure Event, or (ii) directly or
indirectly by any act or omission of the Customer or any person for whose acts or
omissions the Customer is responsible in terms of the applicable law, or (iii) the
carrier, haulage or shipping company transporting or shipping the Goods.

4.5. Kivéve, ha azt vis maior esemény vagy a Szerződés Low & Bonar általi súlyos
megszegése okozta, amennyiben az Ügyfél nem veszi áta Termékeket a Low & Bonar
üzlethelyiségeiből a Termékek átvételéről szólóértesítést követő 3 (három) napon
belül az „Ex Works”/ „Üzemből” jellegű Szerződések esetén, vagy ha eltérő
fuvarparitástvagy szállításimódot határoznak meg és az Ügyfél nem veszi át a
Terméket az érintett fuvarozótól, az esettől függően:

4.5. Unless caused by a Force Majeure Event or a material breach of Contract by Low
& Bonar, if the Customer fails to collect the Goods from Low & Bonar’s premises
within 3 (three) days of being notified that the Goods are ready for collection for
Ex Works Contracts or, where a different Incoterm or delivery method is agreed,
the Customer fails to accept delivery from the relevant carrier, as the case may
be:

4.5.1. a Termékeket leszállítottnakkell tekinteni és a kárveszély az Ügyfélre száll át a fent
említett 3 (három) nap leteltével az „ Ex Works”/ „Üzemből” jellegű Szerződések
esetén, vagy ha eltérő fuvarparitástvagy szállításimódot határoznak meg, amikor
az érintett fuvarozó a Terméket megpróbálja kiszállítaniaz ilyen fuvarparitásvagy
meghatározott szállításimódnak megfelelően; és

4.5.1. the Goods shall be deemed to be delivered and risk of loss or damage to the
Goods shall pass to the Customer upon the expiry of the aforementioned 3
(three) day period for Ex Works Contracts or, where a different Incoterm or
delivery method is agreed, when the relevant carrier attempts to deliver the
Goods in accordance with such Incoterm or agreed delivery method; and

4.5.2. A Low & Bonar addig tárolhatja a Termékeket, amíg az Ügyfél kizárólagos
költségére és kockázatára a tényleges kiszállításmeg nem történik, és
felszámíthatja az összes kapcsolódó költséget és kiadást is (ideértve a tárolást,
kezelést és biztosítást).

4.5.2. Low & Bonar may store the Goods until actual delivery takes place at the sole
cost and risk of the Customer and charge the Customer for all related costs and
expenses (including storage, handling and insurance).

4.6. Amennyiben az Ügyfél nem veszi át a Termékeket az „Ex Works”/ „Üzemből” jellegű
Szerződések esetén, vagy ha eltérő fuvarparitástvagy szállításii módot határoznak
meg, az Ügyfél nem fogadja el az érintett fuvarozó szállítását14 (tizennégy) napig, a
Low & Bonar jogosult tovább értékesíteni a Termékeket vagy más módon
megszabadulni a Termékektől vagy egy részüktől, és miután levonta az észszerű
tárolási, kezelési, biztosítási és értékesítési költségeket, kiszámlázhatja az Ügyfélnek
a Termékek árát meghaladó költségeit vagy felszámíthatja a Termékek értékesítési
veszteségét az Ügyfél irányában.

4.6. If the Customer’s failure to collect the Goods for Ex Works Contracts or, where a
different Incoterm or delivery method is agreed, the Customer’s failure to accept
delivery from the relevant carrier persist for a period 14 (fourteen) days, Low &
Bonar shall be entitled to resell or otherwise dispose of all or part of the Goods
and, after deducting reasonable storage, handling, insurance and selling costs,
account to the Customer for any excess over the price of the Goods or charge the
Customer for any shortfall below the price of the Goods.

4.7. Ha a Low & Bonar bármely Szerződés feltételei szerint megrendelt Termékek
mennyiségéhez képest legfeljebb 5%-kal többet vagy kevesebbet szállít le, az
Ügyfél nem utasíthatja vissza a Termékek ilyenleszállítását. Ha a fent említett
küszöbérték feletti vagy alatti leszállítás történik, az Ügyfél köteles írásban értesíteni
a Low & Bonart az ilyen leszállításról, meghatározva a leszállított Termékek releváns
mennyiségét, és a többletszállítás esetén megjelölni azt, hogy az Ügyfél meg kívánjae tartani és kifizetni a vonatkozó Szerződésben meghatározottat meghaladó
mennyiséget, vagy pedig hogy a Termékek ilyen többletét vissza akarja-e juttatni a
Low & Bonar részére. Kevesebb leszállított Termék esetén, amikor az Ügyfél azokért
előre fizetett, a Low & Bonar visszatérítést ad az Ügyfélnek (amelynek értéke
megfelel az Ügyfél által előzetesen kifizetett összeg és a ténylegesen leszállított
Termékek számla szerinti értéke közötti különbözetnek). Olyan szállításokesetén,
amikor az Ügyfél a többlet Termékeket vissza kívánja juttatni a Low & Bonarnak, az
Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Termékek olyan új, használatlan, becsomagolt
állapotban legyenek, mint ahogy azokat az Ügyfélnek leszállították és azokat
megfelelő helyen és megfelelő környezeti körülmények között kell tárolni, amelyek
biztosítják, hogy semmilyen minőségromlás ne következzen be vagy bármi más, ami
megakadályozhatja a Termékek újbóli értékesítését, mindaddig, amíg a Low & Bonar
vagy meghatalmazott fuvarozója át nem veszi a Termékeket az Ügyféltől. A
Termékek átvétele és megvizsgálása után a Low & Bonar a többlet Termékek után
jóváírást ad olyan értékben, amely megfelel a Termékek vonatkozó leszállítása
szerinti kiszámlázott árnak.

4.7. If Low & Bonar delivers up to and including 5% below or above the quantity of
Goods ordered in terms of any Contract, the Customer may not reject any such
delivery of Goods. If an over or under delivery occurs within the aforementioned
threshold, the Customer shall notify Low & Bonar of such under or over delivery
in writing specifying the relevant amounts of Goods delivered and, in case of an
over delivery, indicate whether the Customer intends to keep and pay for the
Goods delivered in excess of the amount agreed in the relevant Contract or
whether the Customer wishes to return such excess Goods to Low & Bonar. In
cases of under delivery where the Customer prepaid for the relevant Goods, Low
& Bonar shall issue a refund to the Customer (with such refund being for the
difference between the amount prepaid by the Customer and the invoice value
of the Goods actually delivered). In cases of over delivery where the Customer
elects to return the excess Goods to Low & Bonar, the Customer shall ensure that
the Goods remain new, unused, packaged in the same manner as they were when
delivered to the Customer and shall be stored in an appropriate place and in
appropriate environmental conditions so as to ensure that there is no
deterioration in the quality or anything which may hamper the resale of the
Goods until such time as Low & Bonar or its nominated carrier collects such
Goods from the Customer. Upon receipt and after inspection of the returned
Goods, Low & Bonar will issue a credit note for the excess Goods at the price
invoiced for the relevant delivery of Goods.

4.8. A 4.7 fejezet sérelme nélkül, a Low & Bonar a Termékeket részletekben is
leszállíthatja, amelyeket részletekben számláz ki és amelyeket részletenként kell
megfizetni. Egy részletet érintő késedelem vagy hiba esetén az Ügyfél nem jogosult
bármely más részletvisszautasítására.

4.8. Without prejudice to clause 4.7, Low & Bonar may deliver the Goods in
instalments, which shall be invoiced and paid for separately. Any delay in delivery
or defect in an instalment shall not entitle the Customer to cancel any other
instalment.

5.

5.

Minőség

Quality

5.1. A Low & Bonar szavatolja, hogy szállításkor a Termékek:

5.1. Low & Bonar warrants that, on delivery, the Goods shall:

5.1.1. megfelelnek a Specifikációknak és a kapcsolódó Szavatossági Dokumentumnak,
valamint az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott bármely kötelező
előírásnak; és

5.1.1. conform with the Specifications and any related Warranty Document and with
any mandatory requirements set out in applicable law; and

5.1.2. mentesek minden olyan lényeges anyag- és gyártási hibáktól, amelyek
befolyásolnák az érintett Termékek működését.

5.1.2. be free from significant defects in material and workmanship which impairs the
functioning of the relevant Goods.

5.2. A fenti szavatosság nem terjed ki azon esetekre: (a) amelyekre az Ügyfél figyelmét
kifejezetten felhívják a Szerződés megkötése előtt; vagy (b) amikor az Ügyfél a

5.2. The warranties above do not extend to any matter: (a) which was specifically
drawn to the Customer’s attention before the Contract was concluded; or (b)
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Terméket a Szerződés megkötése előtt megvizsgálta és a vizsgálatnak fel kellett
volna tárnia a hiányosságot; vagy (c) amikor az Ügyfél mintát kapott és a minta
észszerű vizsgálatából ki kellett volna derülnie a hiányosságnak; vagy (d) amikor a
Specifikációknak való megfelelést a használati feltételek vagy a telepítés módja
befolyásolja, és az ilyen feltételeket nem teljesítették, vagy azokat az
Ügyfélfigyelmen kívül hagyta.

where the Customer examined the Goods before the Contract was concluded and
such examination should have revealed such matter; or (c) where a sample was
provided to the Customer, where such matter would have been apparent from a
reasonable examination of the sample; or (d) where conformity with the
Specifications was stated to be subject to terms of use or the manner of
installation and such terms or the required manner of installation were not met
or complied with by the Customer.

5.3. Az Ügyfél a leszállítást követően köteles a Termékeket megvizsgálni, amint az
lehetséges és minden esetben legkésőbb a Termékek birtokbavételét követő 7 (hét)
napon belül. .

5.3. The Customer shall inspect the Goods as soon as practicable after delivery and in
any event by no later than 7 (seven) days after the Customer takes physical
possession of the Goods.

5.4. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Low & Bonart minden esetben
legkésőbb 5 (öt) napon belül - amelyik a hamarabbi - az után, hogy az Ügyfél az 5.3
fejezet szerint a vizsgálatot befejezte vagy a Termékek hibájának vagy megfelelőségi
hiányának Ügyfél általi észlelésére itt megadott 7 (hét) napos határidő leteltével,
amely értesítésben egyértelműen meg kell adni a hibák vagy hiányok jellegét és
terjedelmét.

5.4. The Customer shall notify Low & Bonar promptly and in any event by no later
than 5 (five) days after the earlier of the date that the Customer completed its
inspection in terms of clause 5.3 or the expiry of the 7 (seven) day period specified
therein of any defects or non-conformities in the Goods that the Customer
discovered in the Goods, with such notice clearly describing the nature and
extent of any such defects or non-conformities.

5.5. A jelen 5 fejezet további rendelkezéseire is figyelemmel, ha:

5.5. Subject to the remaining provisions of this clause 5, if:

5.5.1. az Ügyfél betartja az 5.3 fejezet rendelkezéseit és írásban értesíti a Low & Bonart
vagy (i) az 5.3 fejezetben meghatározott határidőn belül a vizsgálat során feltárt
állítólagos hibákról vagy hiányokról vagy (ii) 10 (tíz) napon belül azt követően, hogy
bármely más hiba vagy hiány kiderül vagy azt az Ügyfélnek ki kellett volna derítenie
az érintett Termékekre vonatkozó Szavatossági idő alatt; és

5.5.1. the Customer has complied with the provisions of clause 5.3 and notifies Low &
Bonar in writing either (i) within the period specified in Clause 5.3 of alleged
defects or non-conformities discovered during its inspection or (ii) within 10
(ten) days of the date that any other defect or non-conformity is discovered or
ought to have been discovered by the Customer during the Warranty Period
that applies to the relevant Products; and

5.5.2. a Low & Bonar számára adott az észszerű lehetőség az érintett Termékek
megvizsgálására; és

5.5.2. Low & Bonar is given a reasonable opportunity of examining the relevant
Goods; and

5.5.3. az Ügyfél (ha a Low & Bonar erre kéri) visszajuttatja az érintett Termékeket a Low
& Bonar üzleti tevékenységének helyére a Low & Bonar költségén; és

5.5.3. the Customer (if asked to do so by Low & Bonar) returns the relevant Goods to
Low & Bonar's place of business at Low & Bonar's cost; and

5.5.4. az 5.5.1 fejezetben meghatározott értesítést megküldik a Szavatossági időn belül,

5.5.4. the notice contemplated in clause 5.5.1 is given within the Warranty Period,

a Low & Bonar köteles minden olyan Terméket (és annak részeit), amelyre
elfogadja, hogy az hibás vagy hiányban szenved, illetve nem felel meg az itt
meghatározott szavatossági követelményeknek, saját véleménye és belátása
szerint kijavítani vagy kicserélni (a Low & Bonar hasonló Termékeire) a Low & Bonar
költségére, vagy visszatéríti az ilyen Termék árának bármely részét, amelyet az
Ügyfél előzetesen teljes mértékben kifizetett, minden esetben a 9 fejezet
rendelkezéseinek megfelelően.

Low & Bonar shall, at its option and discretion and in relation to any Goods (or
parts thereof) for which Low & Bonar accepts that there is a defect, nonconformity or non-compliance with the warranties set out herein, repair or
replace the relevant Goods (with similar Low & Bonar Goods) at Low & Bonar’s
cost or refund any portion of the price of such Goods paid in advance by the
Customer in full, in all cases subject to the provisions of clause 9.

5.6. A Low & Bonar nem vállal felelősséget a hibákért, hiányokért vagy azt itt
meghatározott szavatossági követelmények be nem tartásáért a következő esetek
egyikében sem:

5.6. Low & Bonar shall not be liable for any defect, non-conformity or non-compliance
with any warranty set out herein in any of the following events:

5.6.1. az Ügyfél elmulasztja megvizsgálni a Terméket vagy értesíteni a Low & Bonart az
azon hibákról vagy hiányokról, amelyeket felfedezett vagy fel kellett volna fedeznie
az 5.3 és/vagy 5.5 fejezetek rendelkezései szerint;

5.6.1. the Customer fails to inspect the Goods or fails to notify Low & Bonar of any
defects or non-conformities that the Customer discovered or ought to have
discovered pursuant to the provisions of clauses 5.3 and/or 5.5;

5.6.2. az Ügyfél azt követően telepíti, dolgozza fel vagy használja bármilyen módon a
Termékeket, miután értesítést küld az 5.4 fejezettel összhangban;

5.6.2. the Customer installs, processes or makes any further use of such Goods after
giving notice in accordance with clause 5.4;

5.6.3. a hiba azért jelentkezik, mert az Ügyfél nem követte a Low & Bonar szóbeli vagy
írásbeli utasításait a Termékek tárolása, üzembe helyezése, telepítése, használata
és a karbantartása vonatkozásában, vagy ha ilyen nem volt, az ezekre vonatkozó jó
kereskedelmi gyakorlatot;

5.6.3. the defect arises because the Customer failed to follow Low & Bonar's oral or
written instructions as to the storage, commissioning, installation, use and
maintenance of the Goods or, if there are none, good trade practice regarding
the same;

5.6.4. a hiba vagy a hiány azért következett be, mert a Low & Bonar az Ügyfél által
biztosított rajzokat, terveket vagy specifikációkat követte;

5.6.4. the defect or non-conformity arises as a result of Low & Bonar following any
drawing, design or specifications supplied by the Customer;

5.6.5. az Ügyfél a Low & Bonar írásbeli hozzájárulása nélkül megváltoztatja vagy
megjavítja a Termékeket;

5.6.5. the Customer alters or repairs any Goods without the written consent of Low &
Bonar;

5.6.6. a hiba szokásos elhasználódás, szándékos károkozás, gondatlanság vagy
rendellenes tárolási vagy üzemelésikörülmények eredménye; vagy

5.6.6. the defect arises as a result of fair wear and tear, wilful damage, negligence, or
abnormal storage or working conditions; or

5.6.7. a Termékek eltérnek a leírásuktól és/vagy a Specifikációktól azon változtatások
eredményeképpen, amelyeket az irányadó jogszabályi vagy előírásokra vonatkozó
követelmények biztosítása érdekében végeztek.

5.6.7. the Goods differ from their description and/or the Specifications as a result of
changes made to ensure they comply with applicable statutory or regulatory
requirements.

5.7. A jelen 5 fejezetben leírtak kivételével és a 9 fejezet rendelkezéseinek megfelelően,
a Low & Bonar nem felel az Ügyfél irányában és az Ügyfélnek nincs
igényérvényesítési lehetősége a Low & Bonar-ral szemben a Termékek, a
Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag
vonatkozásában (ideértve bármely csomagolást is) a felmerülő hibák vagy
megfelelőségi hiányok miatt, vagy az itt meghatározott szavatossági követelmények
be nem tartásáért.

5.7. Except as provided in this clause 5 and subject to the provisions of clause 9, Low
& Bonar shall have no liability to the Customer and the Customer shall have no
remedy against Low & Bonar in respect of any defects or non-conformities in the
Goods, the Specification and any and all written materials supplied in connection
therewith (including any packaging) or any failure to comply with the warranty
set out herein.

5.8. Az itt meghatározott kifejezett szavatosságok kivételével a Low & Bonar nem vállal
semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos, jogszabályon vagy máson alapuló
felelősséget vagy szavatosságot a Termékek, a Specifikációk és bármely más, itt
meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag (ideértve bármely csomagolást is),
azok bármilyen célra való alkalmassága, értékesíthetősége, minősége, jogtisztasága
vagy más jellemzője vonatkozásában.

5.8. Except for the express warranties set out herein, Low & Bonar makes no other
representations or warranties, express or implied, statutory or otherwise,
regarding the Goods, any Specifications and any and all written materials
supplied in connection therewith (including any packaging) their fitness for any
purpose, their merchantability, their quality, their non-infringement or
otherwise.

5.9. Az itt meghatározott szavatosság a Low & Bonar által leszállítottminden kijavított
vagy kicserélt Termékre a Szavatossági idő azon fennmaradó részére érvényes,
amely az eredetileg leszállított Termékekre vonatkozott.

5.9. The warranty set out herein shall apply to any repaired or replacement Goods
supplied by Low & Bonar for the remainder of the Warranty Period that applied
to the Goods originally delivered.

6.

6.

Tulajdonjog és Kárveszély

6.1. A Termékek vonatkozásában a kárveszély az Ügyfélre a Termékek a 4 fejezetben
meghatározottak szerinti leszállításávalszáll át.

Title and Risk

6.1. The risk of loss or damage to the Goods shall pass to the Customer on delivery in
accordance with clause 4.
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6.2. A Termékek tulajdonjogát a Low & Bonar az alábbi időpontok közül a korábbi
bekövetkezéséig fenntartja,:

6.2. Title to the Goods shall be retained by Low & Bonar until the earlier of:

6.2.1. a Low & Bonar teljes mértékben megkapja (készpénzben vagy lehívható
pénzeszközben) a Termékek vételárát, ideértve bármilyen díjat vagy kamatot,
amennyiben alkalmazandó; és

6.2.1. receipt by Low & Bonar of payment in full (in cash or cleared funds) for the
Goods, including any charges or interest, if applicable; and

6.2.2. a Termékeket az Ügyfél szokásos üzletmenetében tovább értékesíti harmadik fél
számára , amely esetben a Termékek tulajdonjoga az Ügyfélre a 6.4 fejezetben
meghatározott időpontban száll át.

6.2.2. the resale of the Goods to a third party in the Customer’s ordinary course of
business, in which case title to the Goods shall pass to the Customer at the time
specified in clause 6.4.

6.3. Amíg a Termékek tulajdonjoga nem száll át az Ügyfélre, az Ügyfél:

6.3. Until title to the Goods has passed to the Customer, the Customer shall:

6.3.1. köteles a Termékeket minden más általa tartott terméktől elkülönítve tárolni, így
azok a Low & Bonar tulajdonaként könnyen azonosíthatók maradnak;

6.3.1. store the Goods separately from all other goods held by the Customer so that
they remain readily identifiable as Low & Bonar's property;

6.3.2. nem távolíthatja el, nem módosíthatja és nem takarhatja el az azonosító jeleket
vagy csomagolást a Termékeken vagy azokkal kapcsolatban;

6.3.2. not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating
to the Goods;

6.3.3. köteles a Termékeket megfelelő állapotban és általánosságban a Specifikációknak
és a Low & Bonar időszakonként kiadott útmutatóinak megfelelően tartani, és
azokat bármilyen kockázattal szemben teljes vételárnak megfelelően biztosítani a
szállítás dátumától kezdve;

6.3.3. maintain the Goods in satisfactory condition and generally in accordance with
the Specifications and any other guidelines published by Low & Bonar from time
to time and keep them insured against all risks for their full price from the date
of delivery;

6.3.4. köteles haladéktalanul értesíteni a Low & Bonart, ha a 8.1 fejezetben felsorolt
bármely esemény rá nézve bekövetkezik; és

6.3.4. notify Low & Bonar immediately if it becomes subject to any of the events listed
in clause 8.1; and

6.3.5. megadja a Termékekre vonatkozó mindazon információkat a Low & Bonar részére,
amelyet az időről időre igényelhet.

6.3.5. give Low & Bonar such information relating to the Goods as Low & Bonar may
require from time to time.

6.4. A 6.5 fejezetre figyelemmel az Ügyfél továbbértékesítheti vagy használhatja a
Termékeket a szokásos üzletmenete során (de másként nem), mielőtt a Low & Bonar
megkapja a Termékek ellenértékét. Ha azonban az Ügyfél továbbértékesíti a
Termékeket ezt megelőzően:

6.4. Subject to clause 6.5, the Customer may resell or use the Goods in the ordinary
course of its business (but not otherwise) before Low & Bonar receives payment
for the Goods. However, if the Customer resells the Goods before that time:

6.4.1. ezt saját nevében és nem Low & Bonar megbízottjaként teszi;

6.4.1. it does so as principal and not as Low & Bonar’s agent;

6.4.2. a Termékek tulajdonjoga a Low & Bonar-ról azonnal az Ügyfélre száll át, mielőtt az
Ügyfél általi továbbértékesítés megvalósul;

6.4.2. title to the Goods shall pass from Low & Bonar to the Customer immediately
before the time at which resale by the Customer occurs;

6.4.3. az Ügyfél köteles megtartani a Low and Bonar számára a viszonteladásokból
származó bevételt; és

6.4.3. the Customer shall hold the proceeds of any resale on trust for Low & Bonar;
and

6.4.4. az Ügyfél ezennel átruházza a Low & Bonar-ra valamennyikövetelését, amely
harmadik felekkel szemben áll fenn a Termékek Ügyfél általi, harmadik feleknek
történő továbbértékesítése tekintetében mielőtt a Low & Bonar az ilyen Termékek
ellenértékét az Ügyféltől teljes mértékben megkapná és az Ügyfél ezennel
hozzájárul az ilyen követelésekérvényesítéséhez a Low & Bonar kérésére.

6.4.4. the Customer hereby assigns to Low & Bonar any and all claims it may have
against any third parties for payment in respect of any Goods resold by the
Customer to such third parties prior to Low & Bonar receiving payment for such
Goods from the Customer in full and the Customer hereby agrees to enforce
such claims at Low & Bonar’s request.

6.5. Ha a 8.1 fejezetben felsorolt bármely esemény az Ügyfélre nézve bekövetkezik,
mielőtt a Termékek tulajdonjoga átszállna az Ügyfélre, akkor a Low & Bonart
megillető bármely más jog vagy jogorvoslati lehetőség korlátozása nélkül:

6.5. If the Customer becomes subject to any of the events listed in clause 8.1 before
title to the Goods passes to the Customer, then, without limiting any other right
or remedy Low & Bonar may have:

6.5.1. azonnal megszűnik az Ügyfél joga a Termékek szokásos üzletmenetében való
továbbértékesítésére; és

6.5.1. the Customer's right to resell the Goods or use them in the ordinary course of
its business ceases immediately; and

6.5.2. a Low & Bonar bármikor jogosult lesz arra, hogy:

6.5.2. Low & Bonar may at any time:

6.5.2.1.

követelje az Ügyféltől, hogy a birtokában lévő minden olyan Terméket adjon át,
amelyet nem értékesített tovább vagy nem épített visszafordíthatatlanul bele
más termékbe; vagy

6.5.2.1.

require the Customer to deliver up all Goods in its possession that have not
been resold, or irreversibly incorporated into another product; and

6.5.2.2.

ha az Ügyfél ezt nem teljesíti azonnal, belépjen az Ügyfél vagy harmadik fél
üzlethelyiségeibe, ahol a Termékeket tárolják, annak érdekében, hogy azokat
visszaszerezhesse, amelynek költségeit kiszámlázhatja az Ügyfélnek.

6.5.2.2.

if the Customer fails to do so promptly, enter any premises of the Customer
or of any third party where the Goods are stored in order to recover them,
with the cost of such recovery being for the account of the Customer.

6.6. Amennyiben a Low & Bonar számára a jelen 6 fejezet szerint nyújtott biztosítékok
bármely olyan jogrendszerben érvénytelenek lennének, ahol azok a Termékek
találhatók, amelyek tulajdonjogát a Low & Bonar fenn kívánta tartani, akkor azokat
úgy kell tekinteni, mint bármely más biztosítékot, amelyet az adott jogrendszerben
elismernek és amely a Low & Bonar számára egyenértékű biztosítékokat nyújt ezen
Termékek tekintetében. Az Ügyfél köteles a Low & Bonart megillető biztosítékok
alapításához és fenntartásához szükséges minden intézkedést és lépést megtenni.

6.6. To the extent that the security rights granted to Low & Bonar in terms of this
clause 6 are invalid in any jurisdiction where the Goods to which Low & Bonar
seeks to retain title are located, any other form of security which is recognised in
such jurisdiction and which gives Low & Bonar equivalent security rights over
such Goods shall be deemed to have been agreed upon between the parties. The
Customer shall be bound to perform all acts and take all steps necessary for the
creation and upholding of such security rights for Low & Bonar’s benefit.

7.

7.

Ár és Fizetés

Price and Payment

7.1. A Termékek árát az Elfogadás tartalmazza.

7.1. The price of the Goods shall be as set out in the Acceptance.

7.2. A Termékek ára:

7.2. The price of the Goods:

7.2.1. nem tartalmazza a vámokat, az általános forgalmi adót („ÁFA”) vagy bármely más
alkalmazandó adót, amelyek külön megfizetéséért az Ügyfél felel a Low & Bonar
számára, az irányadó árfolyamon, az érvényes áfás számla kézhezvételétől
függően; és

7.2.1. excludes amounts in respect of duties, value added tax (“VAT”) or any other
applicable tax, which the Customer shall additionally be liable to pay to Low &
Bonar at the prevailing rate, subject to the receipt of a valid VAT invoice; and

7.2.2. ha a felek másként nem állapodnak meg és ezt nem tartalmazza az Elfogadás, nem
tartalmazza a Termékek biztosításának és szállításának költségeit és díjait, amelyek
kiszámlázásra kerülnek az Ügyfél irányában a Termékek árán felül.

7.2.2. unless otherwise agreed between the parties and reflected as such in the
Acceptance, excludes the costs and charges of insurance and transport of the
Goods, which shall be invoiced to the Customer in addition to the price of the
Goods.

7.3. A Low & Bonar kiszámlázhatja az Ügyfélnek a Termékek árát, a Termékek Ügyfélnek
való feladásakor vagy azt követően bármikor, vagy ahogy a Szerződésben egyébként
ez rögzítésre került.

7.3. Low & Bonar may invoice the Customer for the Goods on or at any time after the
Goods are despatched to the Customer or as otherwise agreed in the Contract.

7.4. Ha a Szerződés tekintetében másként nem állapodnak meg, az Ügyfél teljesen és
lehívható pénzeszközben kifizeti a számlát annak kiállítását követő 14 (tizennégy)
napon belül. Az ellenértéket a Low & Bonar által írásban megjelölt bankszámlára kell
teljesíteni. A fizetési határidő kötelező erővel bír.

7.4. Unless otherwise agreed in relation to a Contract, the Customer shall pay the
invoice in full and in cleared funds within 14 (fourteen) days of the date of the
invoice. Payment shall be made to the bank account nominated in writing by Low
& Bonar. Time of payment is of the essence.

7.5. Ha az Ügyfél a Low & Bonar számára járó bármely ellenértéket nem fizet meg a
Szerződés alapján a fizetési határidőben, akkor az Ügyfél köteles a késedelmes

7.5. If the Customer fails to make any payment due to Low & Bonar under a Contract
by the due date for payment, then the Customer shall pay interest on the overdue
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összeg után kamatot fizetni, amelynek mértéke az Európai Központi Bank éves
referencia-kamatlábának 8%-kal (nyolc százalékkal) növelt értéke. Az ilyen kamat
napi szinten növekszik az esedékesség napjától a késedelmes összeg tényleges
kifizetéséig, akár egy esetleges bírósági döntéselőtt, akár az után. Az Ügyfél köteles
a kamatot a késedelemmel érintett összeggel együtt megfizetni.

amount at the rate of 8% (eight percent) above the European Central Bank’s
reference rate per annum. Such interest shall accrue on a daily basis from the
due date until actual payment of the overdue amount, whether before or after
judgment. The Customer shall pay the interest together with the overdue
amount.

7.6. Az Ügyfél köteles a Szerződés szerinti esedékes teljes összeget bármilyen
beszámítás, viszontkereset, levonás vagy visszatartás nélkül kifizetni (a jogszabály
szerint megkövetelt levonás vagy visszatartás kivételével). A Low & Bonar bármikor,
jogai vagy igényérvényesítési lehetőségei korlátozása nélkül, beszámíthat bármilyen
összeget, amellyel a Ügyfélnek tartozik, minden olyan összegbe, amelyet a Low &
Bonar köteles az Ügyfélnek megfizetni.

7.6. The Customer shall pay all amounts due under a Contract in full without any setoff, counterclaim, deduction or withholding (except for any deduction or
withholding required by law). Low & Bonar may at any time, without limiting any
other rights or remedies it may have, set off any amount owing to it by the
Customer against any amount payable by Low & Bonar to the Customer.

8.

8.

Felmondás

Termination

8.1. A jelenÁSZF, a Szerződés vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogai vagy
jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül a Low & Bonar azonnali hatállyal
felmondhatja ill. elállhata Szerződést az Ügyfélnek küldött írásbeli értesítéssel, ha:

8.1. Without limiting any other rights or remedies that Low & Bonar may have in
terms of these Conditions, the Contract or in terms of applicable law, Low &
Bonar may terminate a Contract with immediate effect by giving written notice
to the Customer if:

8.1.1. az Ügyfél a Szerződést súlyosan megszegi és (ha az ilyen
szerződésszegésorvosolható) nem orvosolja a szerződésszegésttíz (10) napon belül
az arra vonatkozó írásbeli felszólítástól számítva;

8.1.1. the Customer commits a material breach of the Contract and (if such a breach
is capable of being remedied) fails to remedy that breach within 10 (ten) days
of being notified in writing to do so;

8.1.2. az Ügyfél bármely lépést vagy intézkedést tesz a következők érdekében: ideiglenes
felszámolás, vagy hitelezőkkel való bármely megegyezés vagy megállapodás
(kivéve a fizetőképes szerkezetátalakítást), felszámolás (akár önkéntesen, akár
bírósági végzéssel, kivéve a fizetőképes szerkezetátalakítást), a vagyonának
bármelyikére felszámoló kinevezése, vagy üzleti tevékenység megszüntetése, vagy
ha a lépést vagy cselekményt egy másik ország jogaalatt teszik meg, az adott ország
joga szerintibármely hasonló eljárásával kapcsolatban;

8.1.2. the Customer takes any step or action in connection with its entering
administration, provisional liquidation or any composition or arrangement with
its creditors (other than in relation to a solvent restructuring), being wound up
(whether voluntarily or by order of the court, unless for the purpose of a solvent
restructuring), having a receiver appointed to any of its assets or ceasing to
carry on business or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in
connection with any analogous procedure in the relevant jurisdiction;

8.1.3. az Ügyfél felfüggeszti, vagy azzal fenyeget, hogy felfüggeszti, megszünteti vagy
azzal fenyeget, hogy megszünteti üzleti tevékenységének egészét vagy jelentős
részét; vagy

8.1.3. the Customer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to cease to
carry on all or a substantial part of its business; or

8.1.4. az Ügyfél pénzügyi helyzete olyan mértékben romlik, hogy a Low & Bonar
véleménye szerint veszélybe kerül az Ügyfél azon képessége, hogy megfelelően
teljesítse a Szerződés szerinti kötelezettségeit.

8.1.4. the Customer's financial position deteriorates to such an extent that in Low &
Bonar's opinion the Customer's capability to adequately fulfil its obligations
under the Contract has been placed in jeopardy.

8.2. Egyéb jogainak vagy igényérvényesítési lehetőségeinek korlátozása nélkül a Low &
Bonar felfüggesztheti a Szerződés, vagy az Ügyfél és a Low & Bonar közötti bármely
más szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését, ha a 8.1 fejezetben
felsorolt bármely esemény az Ügyfélre nézve bekövetkezik, vagy a Low & Bonar
észszerűen azt feltételezi, hogy az Ügyfélre nézve bármelyik bekövetkezhet, vagy ha
az Ügyfél nem fizet meg a Szerződés szerint bármely esedékes összeget a lejárat
napján.

8.2. Without limiting its other rights or remedies, Low & Bonar may suspend the
performance of any of its obligations under a Contract or any other contract
between the Customer and Low & Bonar if the Customer becomes subject to any
of the events listed in clause 8.1, or Low & Bonar reasonably believes that the
Customer is about to become subject to any of them, or if the Customer fails to
pay any amount due under a Contract on the due date for payment.

8.3. Egyéb jogainak vagy igényérvényesítési lehetőségeinek korlátozása nélkül a Low &
Bonar azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést az Ügyfélnek küldött írásbeli
értesítéssel, ha az Ügyfél nem fizet meg a Szerződés szerint bármely esedékes
összeget a lejárat napján és legalább 14 (tizennégy) napig késedelemben marad a
vonatkozó írásbeli fizetési felszólítást követően.

8.3. Without limiting its other rights or remedies, Low & Bonar may terminate a
Contract with immediate effect by giving written notice to the Customer if the
Customer fails to pay any amount due under any Contract on the due date for
payment and remains in default not less than 14 (fourteen) days after being
notified in writing to make such payment.

8.4. A Szerződés bármely okból való megszűnése/megszüntetése esetén az Ügyfél
köteles azonnal megfizetni a Low & Bonar számára a Low & Bonar valamennyi
fennálló, kifizetetlen számláját és minden kamatot és egyéb díjat, amelyek
esetlegesen felmerültek.

8.4. On termination of a Contract for any reason, the Customer shall immediately pay
to Low & Bonar all of Low & Bonar's outstanding unpaid invoices and any interest
or other charges that may have accrued in respect thereof.

8.5. A Szerződés megszűnése/megszüntetése nincs hatással a felek azon jogaira és
igényérvényesítési lehetőségeire, amelyek a megszüntetés időpontjában vagy azt
megelőzően fennálltak és, amelyek a megszüntetés következtében merültek fel,
ideértve a szerződésszegés miatti kártérítési igényt is. .

8.5. Termination of a Contract shall not affect any of the parties' rights and remedies
that have accrued as at termination, including the right to claim damages in
respect of any breach of that Contract that existed at or before the date of
termination.

8.6. A Szerződés minden olyan rendelkezése, amely kifejezetten vagy hallgatólagos
módon
a
megszűnéssel/megszüntetéssel
lép
hatályba
vagy
a
megszűnést/megszüntetést követően is hatályban marad, továbbra is teljes
mértékben hatályban és érvényben marad.

8.6. Any provision of a Contract that expressly or by implication is intended to come
into or continue in force on or after termination shall remain in full force and
effect.

9.

9.

Felelősségkorlátozás

Limitation of Liability

9.1. Jelen ÁSZF vonatkozásában semmi sem korlátozhatja vagy zárhatja ki a Low & Bonar
kártérítési felelősségét az alábbiakért:

9.1. Nothing in these Conditions shall limit or exclude Low & Bonar's liability for:

9.1.1. halál vagy személyi sérülés, amelyet saját, vagy (az adott esettől függően) az
alkalmazottjai, megbízottja vagy alvállalkozói gondatlanságaokozott;

9.1.1. death or personal injury caused by its negligence, or the negligence of its
employees, agents or subcontractors (as applicable);

9.1.2. csalás vagy rosszhiszemű megtévesztés;

9.1.2. fraud or fraudulent misrepresentation;

9.1.3. szándékos károkozás;
9.1.4. felelősség bármely olyan alkalmazandó termékfelelősségi
megfelelően, amelyet jogszabály szerint nem lehet kizárni; vagy

9.1.3. damages caused wilfully;
jogszabálynak

9.1.4. liability in accordance with any applicable product liability laws which cannot be
excluded by law; or

9.1.5. minden olyan eset, amely tekintetében a Low & Bonar részéről jogellenes lenne a
felelősséget kizárni vagy korlátozni.

9.1.5. any matter in respect of which it would be unlawful for Low & Bonar to exclude
or restrict liability.

9.2. Figyelemmel a 9.1 fejezetre:

9.2. Subject to clause 9.1:

9.2.1. A Low & Bonar semmilyen körülmények között sem felel az Ügyfél irányában
szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot),
jogszabályon alapuló kötelezettség megszegése, vagy más alapján, semmilyen
(a)profitveszteség, (b) megtakarítás elvesztése, (c) lehetőség elvesztése, (d)
használati jog elvesztése, (e) termeléskiesés, (f) visszahívási költségek, (g)
szerződés elvesztése (h) bírságok, megállapított károk vagy harmadik felek
Ügyféllel szembenikövetelései, vagy (i) az e ÁSZF-ből eredő vagy ahhoz kapcsolódó,

9.2.1. Low & Bonar shall under no circumstances whatsoever be liable to the
Customer, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory
duty, or otherwise, for any (a) loss of profit, (b) loss of savings, (c) loss of
opportunity, (d) loss of use, (e) loss of production, (f) recall costs, (g) loss of
contract, (h) penalties, liquidated damages or claims made by any third parties
against the Customer, or (i) any indirect or consequential loss arising from or
relating to these Conditions or in connection with any Contract; and

Version 1.0, October 2018
Page 6 of 8

illetve bármely Szerződéssel
következményes kár miatt; és

kapcsolatos

bármilyen

közvetett

vagy

9.2.2. a Low & Bonar teljes felelőssége az Ügyfél irányában e ÁSZF-ből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó, illetve bármely Szerződéssel kapcsolatos minden kárárt (ideértve a 4
fejezet szerinti kifizetendőket, amelyekre az ott meghatározott korlátozások
vonatkoznak), azok akár szerződésszegésen, szerződésen kívüli károkozáson
(beleértve a gondatlanságot), jogszabályon alapuló kötelezettség megszegésén,
vagy máson alapulnak, semmilyen körülmények között sem haladhatja meg azon
Termékek vételárát, amelyek a káreseménnyel érintve vannak vagy előidézték
azt.

9.2.2. Low & Bonar's total liability to the Customer in respect of all other losses arising
from or relating to these Conditions or in connection with any Contract
(including any payable pursuant to Clause 4, which remain subject to the
limitations set out therein), whether in contract, tort (including negligence),
breach of statutory duty, or otherwise, shall in no circumstances exceed the
purchase price of the Goods which caused or gave rise to the relevant liability.

9.3. Az Ügyfelet jelen ÁSZFalapján megillető igényérvényesítési lehetőségek
kizárólagosak és egyedüli igényként szolgálnak a Low & Bonar jelen ÁSZFés/vagy
bármely Szerződés megszegése esetére.

9.3. The remedies of the Customer under these Conditions are exclusive and are its
sole remedies for any failure of Low & Bonar to comply with its obligations in
terms of these Conditions and/or any Contract.

10. Vis Maior

10. Force Majeure

Egyik fél sem felel szerződésszegésért vagy a Szerződéses kötelezettségek
késedelmes teljesítéséért vagy a teljesítés elmaradásáért (kivéve bármely fizetési
kötelezettséget), ha a késedelmet vagy a teljesítés elmaradását vis maior esemény
okozza. Amennyiben a késedelem vagy teljesítés elmaradása eléri a 3 (három)
hónapot, a vis maior esemény által nem érintett fél azonnali hatállyal felmondhatja
a szerződést az érintett félnek megküldött írásbeli értesítéssel.

Neither party shall be in breach of a Contract nor be liable for delay in performing,
or failure to perform, any of its obligations (except for any payment obligation)
under a Contract if such delay or failure results from a Force Majeure Event. If
the period of delay or non-performance continues for 3 (three) months, the party
not affected by the Force Majeure Event may terminate that Contract with
immediate effect by giving written notice to the affected party.

11. Szellemi Tulajdonjogok

11. Intellectual Property Rights

11.1. A Low & Bonar a jogosultja a Termékek, a Specifikációk és bármely más, itt
meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag (ideértve bármely csomagolást is)
vonatkozásában fennálló szellemi tulajdonoknak, és teljes jogosultsággal rendelkezik
ezen ezen jogok vonatkozásában.

11.1. Low & Bonar is and shall remain the owner of all Intellectual Property Rights in
any Goods, Specifications and any and all written materials supplied in
connection therewith (including any packaging) and shall have full title to such
rights.

11.2. Az Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan magatartástól (és arra harmadik
feleknek sem adhat felhatalmazást), amely sértheti vagy összeférhetetlen a Low &
Bonar Termékek, a Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint
nyújtott írásos anyag (ideértve bármely csomagolást is) vonatkozásában meglévő
szellemi tulajdonaival vagy az azokkal kapcsolatos jó üzleti hírnevével, és különösen
nem változtathatja meg, törölheti ki, takarhatja el vagy tehet be más jelzéseket
(részben vagy egészben) semmilyen Termék vonatkozásában (és arra harmadik
feleknek sem adhat felhatalmazást). Az Ügyfél nem használhatja (és arra harmadik
feleknek sem adhat felhatalmazást) a Low & Bonar Csoport Termékek, a
Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag
(ideértve bármely csomagolást is) vonatkozásában meglévő szellemi tulajdonait
olyan nyomtatott, hirdetési, promóciós vagy értékesítési anyagokon, amelyeket a
Low & Bonar írásban időről időre nem hagy jóvá.

11.2. The Customer shall not do or authorise any third person to do any act which
would or might damage or be inconsistent with Low & Bonar’s Intellectual
Property Rights in relation to any Goods, Specifications and any and all written
materials supplied in connection therewith (including any packaging) or to the
goodwill associated therewith and, in particular, will not do or authorise the
alteration, obliteration, covering up or incorporation of other marks (in whole or
in part) on to any Goods. The Customer shall not use or authorise any third
person to use the Low & Bonar Group’s Intellectual Property Rights in relation to
any Goods, Specifications and any and all written materials supplied in
connection therewith (including any packaging) on any stationery, advertising,
promotion or selling material other than as authorised by Low & Bonar in writing
from time to time.

11.3. Amennyiben a Termékeket az Ügyfél által megadott specifikációkkal vagy műszaki
adatokkal (vagy az ilyen specifikációban vagy műszaki adatokban szereplő vagy
hivatkozott lényeges információkkal és/vagy követelményekkel összhangban)
gyártják, az Ügyfél köteles kártalanítani a Low & Bonart minden olyan felelősség,
költség, kiadás, kár és veszteség esetére (beleértve a közvetlen, közvetett vagy
következményes kárt, profitveszteséget, hírnévvesztést, valamint az összes kamatot,
bírságot és más szakmai költséget és kiadást) amelyek a Low & Bonar oldalán
merülnek fel az ellene fennálló bármely követelés miatt harmadik fél szellemi
tulajdonjogainak tényleges vagy állítólagos megsértése alapján, amelyek a Ügyfél
által megadott specifikációk vagy műszaki adatok (vagy az Ügyfél által azzal
kapcsolatban megadott lényeges információk és/vagy követelmények) Low & Bonar
általi használatából erednek vagy azzal kapcsolatosak. Jelen 11.3 fejezet a Szerződés
megszűnését követően is hatályban marad.

11.3. To the extent that any Goods are to be manufactured in accordance with
specifications or any technical data supplied by the Customer (or material
information and/or requirements contained or referred to in such specifications
or technical data), the Customer shall indemnify and keep indemnified Low &
Bonar against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any
direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all
interest, penalties and legal and other professional costs and expenses) suffered
or incurred by Low & Bonar in connection with any claim made against Low &
Bonar for actual or alleged infringement of a third party's Intellectual Property
Rights arising out of or in connection with Low & Bonar's use of the specifications
and/or technical data supplied by the Customer (or the material information
and/or requirements supplied in connection therewith by the Customer). This
clause 11.3 shall survive termination of the Contract.

11.4. A Low & Bonar nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot a Termékek,
a Specifikációk és bármely más, itt meghatározottak szerint nyújtott írásos anyag
(ideértve bármely csomagolást is) vonatkozásában meglévő szellemi tulajdonjogok
érvényességéért vagyvégrehajthatóságáért, sem azért, ha azok sértik harmadik felek
szellemi tulajdonjogait.

11.4. Low & Bonar makes no representation or warranty as to the validity or
enforceability of the Intellectual Property Rights related to the Goods,
Specifications and any and all written materials supplied in connection therewith
(including any packaging), nor as to whether they infringe any intellectual
property rights of third parties.

12. Általános

12. General

12.1. Átruházás és egyéb jogügyletek

12.1. Assignment and other dealings

12.1.1. A Low & Bonar bármikor átruházhatja, átadhatja, elzálogosíthatja, megterhelheti,
alvállalkozásba adhatja vagy más módon is eljárhat a jelen Szerződés szerint őt
megillető összes jogai és kötelezettségei tekintetében. A Szerződés jelen
ÁSZFszerinti megkötésével az Ügyfél kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását
adja a kötelezettségek ilyen jövőbeli átadásához/szerződés átruházáshoz a magyar
Polgári Törvénykönyv 6:203. - 6:211. § -val összhangban. Amennyiben azt a magyar
jogszabályok megkövetelik, a Low & Bonar köteles értesíteni az Ügyfelet az ilyen
átruházásról vagy átadásról.

12.1.1. Low & Bonar may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract
or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under a
Contract. By concluding the Contract upon these Conditions, the Customer
explicitly provides his irrevocable consent to such future transfer of obligations/
transfer of contract in line with sections 6:203. §- 6:211.§ of the Hungarian Civil
Code. If required by Hungarian law, Low & Bonar shall notify the Customer of
such assignment or transfer.

12.1.2. Az Ügyfél nem ruházhatja át, adhatja át, zálogosíthatja el, terhelheti meg, teheti
letétbe vagy adhatja alvállalkozásba, illetve járhat el más módon a jelen Szerződés
szerint őt megillető összes jogai és kötelezettségei tekintetében a Low & Bonar
előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

12.1.2. The Customer may not assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare
a trust over or deal in any other manner with any or all of its rights or obligations
under a Contract without the prior written consent of Low & Bonar.

12.2. Teljességi záradék

12.2. Entire agreement

12.2.1. A Szerződés képezi a felek közötti teljes megállapodást, és hatályon kívül helyezi és
megszünteti az összes korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást, ígéretet,
biztosítékot, szavatosságot, felelősségvállalást és megegyezést, az adott tárgyban.

12.2.1. A Contract constitutes the entire agreement between the parties and
supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances,
warranties, representations and understandings between them, whether
written or oral, relating to its subject matter.

12.2.2. Minden fél vállalja, hogy nem él jogorvoslati lehetőségeivel bármely olyan (akár
véletlenül, akár gondatlanul tett) nyilatkozat, felelősségvállalás, biztosíték vagy

12.2.2. Each party agrees that it shall have no remedies in respect of any statement,
representation, assurance or warranty (whether made innocently or
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szavatosság tekintetében, amely nem szerepel a Szerződésben. A Felek vállalják,
hogy semmiféle követelést nem érvényesítenek olyan véletlen vagy gondatlan
félreértelmezés vagy gondatlan téves állítás miatt, amely jelen megállapodás
szerinti bármilyen nyilatkozaton alapul.
12.3. Szerződésmódosítás

negligently) that is not set out in a Contract. Each party agrees that it shall have
no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement
based on any statement in this agreement.
12.3. Variation

A Szerződés módosítása addig nem bír kötelezőerővel, amíg azt a felek (vagy azok
felhatalmazott képviselői) írásban el nem fogadják.

No variation of a Contract shall be binding unless it is in writing and accepted by
the parties (or their authorised representatives).

12.4. Joglemondás

12.4. Waiver

12.4.1. Bármely jogról vagy igényérvényesítési lehetőségről való lemondás csak
akkorérvényes, ha az írásban történik, és az nem tekinthető semmilyen későbbi
szerződésszegésről vagy mulasztásról való joglemondásnak.
Jog vagy
igényérvényesítési gyakorlásának késedelme vagy meghiúsulása, illetve azok
egyszeri vagy részleges gyakorlása nem jelent:

12.4.1. A waiver of any right or remedy is only effective if given in writing and shall not
be deemed a waiver of any subsequent breach or default. A delay or failure to
exercise, or the single or partial exercise of, any right or remedy shall not:

12.4.1.1. ilyen vagy bármely más jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való joglemondást;
vagy

12.4.1.1. waive that or any other right or remedy; nor

12.4.1.2. ilyen vagy bármely más jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának
megakadályozását vagy korlátozását.

12.4.1.2. prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

12.5. Elválaszthatóság

12.5. Severance

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése vagy részrendelkezése
érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válna, azt az érvényesség,
jogszerűség és érvényesíthetőségeléréséhez szükséges legalacsonyabb mértékéig
módosítottnak kell tekinteni. Ha az ilyen módosítás nem lehetséges, az érintett
rendelkezést vagy kikötést töröltnek kell tekinteni. Rendelkezések vagy kikötések
jelen fejezet szerinti bármely módosítása vagy törlése nem érinti a Szerződés többi
részének érvényességét és kikényszeríthetőségét.

If any provision or part-provision of a Contract is or becomes invalid, illegal or
unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to
make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the
relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification
to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect
the validity and enforceability of the rest of the Contract.

12.6. Értesítések

12.6. Notices

12.6.1. Szerződéssel kapcsolatos valamelyik félnek szóló értesítéseket vagy más
közléstírásban kell megtenni, e félszékhelyére, vagy a fél által a másik fél számára
esetlegesen írásban jelen fejezettel összhangban megadott egyéb címre kell
címezni, és azt személyesen, előre kifizetett elsőosztályú postával vagy másnapi
kézbesítést vállaló szolgáltatókkal, kereskedelmi futárszolgálattal, illetve faxon
vagy emailben kell elküldeni.

12.6.1. Any notice or other communication given to a party under or in connection with
a Contract shall be in writing, addressed to that party at its principal place of
business or such other address as that party may have specified to the other
party in writing in accordance with this clause, and shall be delivered personally,
sent by pre-paid first class post or other next working day delivery service,
commercial courier, or fax or email.

12.6.2. Az értesítés vagy más közlésakkor tekinthető átvettnek: ha azt személyesen
kézbesítették, amikor a 12.6.1 fejezetben hivatkozott címen hagyták; ha előre
kifizetett elsőosztályú postával vagy másnapi kézbesítést vállaló szolgáltatókkal
küldték meg a feladást követő második napon délelőtt 9 órakor; ha kereskedelmi
futárszolgálattal küldték, azon a napon és abban az időpontban, amikor futár
kézbesítési bizonylatát aláírták; vagy, ha faxon vagy emailen küldték meg, a
továbbítás utáni első napon.

12.6.2. A notice or other communication shall be deemed to have been received: if
delivered personally, when left at the address referred to in clause 12.6.1; if
sent by pre-paid first class post or other next working day delivery service, at
9.00 am on the second day after posting; if delivered by commercial courier, on
the date and at the time that the courier's delivery receipt is signed; or, if sent
by fax or email, one day after transmission.

12.6.3. Jelen fejezet rendelkezései nem vonatkoznak perekkel kapcsolatos kézbesítésekre
vagy bármely jogi eljárásban érintett dokumentumokra.

12.6.3. The provisions of this clause shall not apply to the service of any proceedings or
other documents in any legal action.

12.7. Harmadik felek jogai

12.7. Third party rights

A felek szándéka szerint a Szerződés vagy a jelen ÁSZFbármely rendelkezése nem
kikényszeríthető olyan személyek által, akik nem tekinthetők azokban részes
feleknek.

The parties do not intend that any Contract or any provisions of these Conditions
will be enforceable by any person not party to it.

13. Irányadó jog és joghatóság

13. Applicable Law and Jurisdiction

13.1. A Szerződés vagy jelen ÁSZFlétezésére, érvényességére, értelmezésére,
kikényszerítésére, teljesítésére vagy megszűnésére vonatkozó problémákat,
kérdéseket és vitákat azon ország jogszabályai szerint kell értelmezni és ezekre azon
ország jogszabályai lesznek irányadók, ahol a Low & Bonar bejegyzett
székhelyetalálható, azon jogválasztásra vagy kollíziós jogszabályokra vagy
rendelkezésekre való tekintet nélkül, amelyek alapján más jogrendszer jogát kellene
alkalmazni. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről
szóló egyezményének (1980) alkalmazását a Felek kifejezetten kizárják.

13.1. All issues, questions and disputes concerning the existence, validity,
interpretation, enforcement, performance or termination of a Contract or these
Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the
country where Low & Bonar has its registered address, without giving effect to
any other choice of law or conflict-of-laws rules or provisions that would cause
the laws of any other jurisdiction to be applicable. The applicability of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is
expressly excluded.

13.2. Azon joghatósággal rendelkező bíróságok, ahol a Low & Bonar bejegyzett
székhelyetalálható, kizárólagos hatáskörreljárnak el minden olyan jogvita vagy
követelés esetén, amely a jelen ÁSZFalapján megkötött Szerződés létezésére,
érvényességére, értelmezésére, kikényszerítésére, teljesítésére vagy megszűnésére
vonatkozik vagy abból ered. Jelen 13.2 fejezetben semmi sem korlátozza a Low &
Bonart az Ügyféllel szembeni keresetindításban bármely más joghatóság alá tartozó
olyan bíróság előtt, ahol az Ügyfél üzletvitelének helye található, és a peres eljárások
egy vagy több jogrendszerben való indítása nem zárja ki a bármely más
jogrendszerben való keresetindítást, akár egyidejűleg, akár nem, az ilyen jogrendszer
jogszabályai által megengedett mértékig.

13.2. The courts with jurisdiction where Low & Bonar has its registered address shall
have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or
concerning the existence, validity, interpretation, enforcement, performance or
termination of any Contract concluded under these Conditions. Nothing in this
clause 13.2 shall limit the right of Low & Bonar to take proceedings against the
Customer in any other court of jurisdiction where the Customer has a place of
business, nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdictions
preclude the taking of proceedings in any other jurisdictions, whether
concurrently or not, to the extent permitted by the law of such other jurisdiction.

13.3. Jelen ÁSZF-ben vagy bármely Szerződésben semmi sem gátolja a Feleket abban, hogy
a megfelelő bírósághoz forduljanak azonnali intézkedés kérése érdekében.

13.3. Nothing in these Conditions or in any Contract shall prevent either Party from
approaching the appropriate court for urgent relief.
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