
Faildg5z-kereskedel mi szerz6d6s

mely ldtrejittt egyr6szr6l: De5kviiri 6voda
sz6khelye: 2600 v6c, Dedlordri f6tit 34.,

Ad6sz5m: 16790528-1-13
k€pviseli: Szinovszki Agnes

mint Felhasznel6 (tovSbbiakban: Felhaszn516),

m5sr6szr6t az E2 Hungary Energiakercskedelmi 6s solgSltat6 Zartkiiriien Miik6d6
R€szv6nytirsasag
szdkhely: 1117 Budap€st, Infopark s6t6ny 1.

kdpv: Krascsenics Roland vezdrigazgat6 6s Tordai P6ter penztjgyi igazgat6

cegjegyz6kszdm: 01 10 048540
ad6sz6 m : 253435Ct7'2'43
mint Etad6 (tov6bbiakban: Elad6) kozdtt az alulirott helyen es id6ben, az al6bbi feltetelek

mellett:

1. El6zm6nyek

Felhaszn5l6k nev6ben 6s kdpviselet€ben V6c V6ros onkorm5nyzata a helyben kdzpontositott

k6zbeszez6si elj6rSs keret6ben kiizbeszerz6si elj5rSst folytatott le a 2015.6vi C(UII. tiirv6ny

(tov6bbiakban: kt,t.) n. r6sze szerin! nyilt e56r5s keretebel ,,Foldgiiz eneryt1 beszerzesd'

megnevez6ssel. A nyeftes aj6nlattev6 az elj5r5sban az Elad6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak

r{ret"l6"n a szerzitd1s vele keri;l megkot6sre. Jelen szez6d6st (tov5bb'nkban: S.zez&6s) az

egyis Felhaszn5ldk kijlcjn-k0l6n ktitik meg, azzal,. hogy az egyes felhasznel6k egym6s

iJda6d6sszeg6si6rt nem felelnek. Az aj5niati felhiv6sban dgzitett triF, ill. alulfogyasztas

vonatkoza#fin a fizet6si kotelezettsegef V5c V6ros Onkorm5nyzata v6llalja, az6rt az egyes

Felhaszn5l6k nem felelnek. Felek a beslezdsi ig6ny teljeslt6se 6rdek6ben az al6bbi szez6dest

kittik.
V6c V6ros onkorm5nyzata 6s a Felhaszn6l6k kijelentik, hogy a 2013.6vi V. w.8:1.! (1) b€k 7'

pontja alapj6n szerz6d6 hat6signak min6si..ilnek.
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A szerz6d6s t5ryya

Elad6 jelen Szez<idds alapj6n kiitelezettseget vSllal a Szearid6sben meghalSrozott

mennyiseg(r 6s min6seg( fiildg6z elad6sara (teljes kiir0, a fdldg6zrendszer hasznSlatat is

biztosit6 rn6don) a Felhaszn5l6 r6sz6re, a dokument6ci6ban r6szletezett, az adott

Felhaszn5l6ra vonatkoz6 5tad6s-5tv6teli pontokon. A Felhaszn6l6k fogyaszt5si helyeit, a
rendszerhaszn5lati d0akat, illetve a szaml5zis adatait a jelen szez5d6s, illewe annak

elv6laszthalatlan mell6kletei tartalmazz5k.

Az Elad6 a kapacibislekdt6st6s minden egy6b sziikseges l6pest k6teles tov5bba megtenni

annak 6rdek6'ben, hogy a rendszer0zemeltet6k a szea6d6s szerinti f6ldg5zsz5llftast

befogadj6k, j6veha9y16f, illewe tefesits€k. Ennek elmarad5sa az Elad6 oldal5n bekdvetkez6

srityos izezOa6sszeg6snek szimit. Ennek megfelel6en Felhaszn6l6 meghatalmazza, 6s

egyben megbizza az Elad6t, hogy a sziiks6ges rendszerhaszn5lati szez6d6seket megkdsse,

6l'egy6b jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyette megtegye' Egyben felhavniil6 a

szi.ikseges rendverkapacit6sok tekintet6ben a rendelkez6si jogot 6tadja Elad6nak.

Az Elad6 kiitelezi mag5t arra, hogy az iiltala beszezett fiildg5z-mennyisegekb6l a Felhaszn516

r6sz6re a clokumentaci6ban meghatirozott fogyasztasi helyekn6l a szez6d€s hatSlya alatt a

felmerti16 valamennyi foldgiizig6nyt folyamatosan kielegiti. Felek ez alatt 6rtik, hogy az Elad6
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megk6t minden olyan szez6d6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozato! tov5bb5
int6zked6s! mely' a hat5lyos jogszab6lyok szerint szi.)kd3es ahhoz. hogy a fogyasztdsi
helyeken a szUksdges mennyis6g rendelkez6sre Slljon.

FelhasznSl6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a teljes gSzigdny sziikseglet6t az Elad6t6l szezi
be jelen szezdd6s id6tartama alatt a dokumentaci6ban szerepl6 fogyaszt6si helye(i)
vonatkoz6s5ban .- kiv6ve, ha Elad6 szez6d€sszer0en nem teljesiti a kotelezettsel6t.
Felhaszn5l6 ennek megfelel6en v5llalja, hogy a jelen Felhaszniil6ra vonatkoz6 szen(ddtt
fdldgdz mennyis6rlet az Elad6t6l Sweszi 6s annak ellen6ft6k6t a SzezSd6sben foglaltaknak
megfelel6en az Elad6 sz6m5ra megfizeti.

Felek rogzltik, hogy a Felhaszn6l6k egymis kotelezetts6gei6rt ill. esetleges
szez6d6sszeg6sei6rt nem felelnek, igy egyik tulhaszn516 vez6d6sszeg6se miatt jogh6tr6nyt
miSsik fulhaszn6l,5ral szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont meg#rt6se srilyos
szez6d6sszeg6snek min6stil Elad6 r6sz6r6l, Amennyiben b5rmely okb6l valamely FelhasznS16

vonatkozdsaban a szez6d6s megsz0ni( az csak az adott Felhaszn5l6ra hat ki, a szez6d6s a
tdbbi Felhaszn616 vonatkozis6ban v5ltozatlan tartalommal marad fenn.

3, Szerz6daitt mennyis6g 6s teljesitm6ny

1. 2016. 10. 01. 06.00 CET - 2OL7. 10. 01. 06.00 CET teljesit6si id6szaka
6sszesen 504.9609nm3.

Felek jelen egyedi szez6d6sben is kUl6n rogzitik, hogy a tirgyi k6zbeszez6si elj6r5sban
6rintett Felhaszniil6k potdijfizet6si kotelezetts6g n6lki.il jogosultak az egyUttes szez6ddtt
mennyis{lhez (504,960 gnm3) k6pest barmely megoszlSsban t 4O o/o m6rt6kii opci6s
mennyis6get (opci6s mennyis6ggel naivelt 6lt6k: 706.943 gnm3) ig6nybe venni'
Az opci6t a (eg6szben vagy r6szben) a szez6d6s hat6lya alatt b6rmely FelhasznSl6,
b5rmely mennyisA3ben lehivha$a. E k6rben Elad6nak teljesit6si kdtelezetts6ge keletkezik.
Az opci6s jog gyakorl6sara vonatoz6 jognyilatkozatnak min6sUl (az adott (t6nylegesen
felhaszn6lt) merrnyisdgben), amennyiben b5rmely Felhaszn6l6 az opci6s mennyis6gb6l
6tvesz.

A meghat6rozott rnennyi#geket az MSz 764,8 szabv6ny szerint 15 'C 6s 101.325 kPa

referencia k6riilm6nyeken kell 6rtelmezni m:-ben [gnm3].

Felek rdgzitik, hogy' az ,,A' melldkletben meghat6rozottak vonatkozSsSban az Nkt. m6dosit6sa
(2011. 6vi CXC tv. 99/H. 5-a) okSn 2017. 0L.01. napjdt6l a kul6n megjel6lt felhaszn5l5si

helyek vonatkoz6siiban a szez6d6s alanya 6s igy a fizet6 f6l is az illet6kes tankenileti kdzpont
lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSl5si helyekn6l 2016. december 31. 24.00 6rakor a jogszabiily
erej6n6l fogva eze:n pozbi6 ittszill az illet6kes tankeriileti kdzpontra, Fentieket az opci6s

mennyis6gek vonatkoz5#ban akk6nt kell alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes
eg6sz6ben jelen szez6d6sben n6v szerint felt(ntetett Felhaszn6l6t illeti. Felek jelen pontban
foglalt esetet, mint a Kbt. 141.9 (4) bek. a) pontja szerinti esetet 6ft6kelik. Fentiek ok6n
felhasznd16 az 6rintett felhasznSl5si helyekn6l a fenti id6pontot kdvet6en felmeriil5
k6telezetts6gek6ft nem felel.

Felhaszn5f6 rogziti, hogy 2OI6-2OL7 g5z6vre nem rendelkezik lekdt6tt kapacitiissal. A
teniletileg illet6kes fdldgiizeloszt6 a TIGAZ DSO (sz6khelye: 4200 Hajd0szoboszl6, Riik6czi
u. 184. ; Ca. 09-09-013493)
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4, Az ellenszolg6ltatSs 6s megfizet6se

1. Felek az aldbbiak 6s a m0szaki leirSs (Kozbeszez6si Dokumentumok 5. kdtete) szerint rogzitik
az 6rk6oz6st 6s az azzal kaocsolatos adatokat.

2. A fddgez szez6d6sben meghat6rozott egys6g5ra:

(PG) 2.853,41 HUFIGJ+A1a, azaz

kdtezer-nyolcsz6zr)Wenhirom eg6sz negyvenegy szAzad HUF/GJ+Afa
ahol a (PG) meghatiroz6s5nak menete megegyezik e dokumentum 5. Kdtetben leirtakkal
6rt6ke pedig a B rnell6klet ajSnlati tabl5zat6ban szerepl6 6rt6kkel.

3. Ha a f6ldg6z kerer;kedelemre, vagy valamelyik kapcsolod6 szolg6ltat6sra a j6v6ben tovdbbi, a
felhaszn5l6t terhel6en k6zterhet vetnek ki/szfintetnek meg, a fizetend6 ellen6rt6k el6zetes
irdsos 6rtesft6ssel - a kivitetvmegsz(ntetett kdzteher m6rt6k6vel - v6ltozik jelen szez6d6s
ktil6n m6dosit5sa n6lkLil. Felek rogzitik, hogy ezt a Kbt. 141. 5 (4) bek. a) pontjdban foglalt
k6rtjlm6nyk6nt 6rt6kelik

4. A Felek meg6llapodnak, hogy a f6ldginfqyasztAs utiin fizetend6 dffaknak az elsz5mol6sa a
targyh6 els5 napj6t6l a t5rgyh6 utols6 napj6ig terjed6 id6szakra t6rt6nik (kiv6ve azokat az
eseteket. ahol az eloszt6 ett6l elt6r6 leolvas6st alkalmaz). Ha a Felhaszn516 b5rmely fogyaszt6si
helye vonatkozSs5ban az elszSmol5si id5szakt6l elt6r6 helyszini m6r6leolva#st k6r, 0gy annak
kdltsegeit kdteles kr,ilon megtdrlteni.

5. Elad6 jogosult szdml6t kibocsatani fogyasztasi helyenk6nt a t6rgyh6napot megel6z6
h6napban az eloszt6i, szSllit6i, tarol6i 6s a rendszerhaszn5lati teljesitm6nydiak
vonatkozSs5ban.

6. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.

7. Az ellen6rt6ket, az igazolt szez6d6sszerii teljesit6st kovetchn havonta ki6llltott szSmla alapj6n
, ut6lag, a felhaszr6l5si hely szerinti v6telez6 int6zm6ny (FelhasznSl6) egyenliti ki a szdmla
kdzhezv6tel6t k6vet5 30 nap fizet6si hatiirid6vel a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, toviibba
a ftk. 6:130.9 (1) szerint 6tutal6ssal.

11.

A penzi.igyi teljesit€s felt6tele az Art. 36/4. s-ban foglaltak teljestil6se.

A jelen szez6d6shez vezet6 elj5rds, az elszSmol5s, a szdml6zSs, tov6bbd a kifizet6s
t'nzneme: magpr forint IHUF].

A teljeslt6si id6szak lejdrta, vagy a teljesitdsi id5szak lejSrta el6tti megszfin6s esetdn a
szerz6d6s megszUn6s6t kovet6en Elad6 jogosult a fulhaszniil6 fel6 v6gelsziimol6 szSmla
kibocsajtasara.

K6sedelmes fizet6s eset6n az 6rintett Felhaszndl6, mint szez6dS hat6sag a ftk. 6:155.5
szerinti 6s a k6serjelemmel arSnyos k6sedelmi kamatot 6s a kiil6n torv6nyben rogzibtt
behajtasi k6ltseg6talSnyt koteles megfizetni az Elad6 r6sz6re.

Felek r<iEziti( hqyy fizet6si k6telezettsqlet csak a jelen szez6d6snek 6s a hatdlyos
jogszabalyoknak mindenben megfelel6 sz6mla 6s mell6kleteinek tulhasznSl6 Sltali 5w6tele
keletkeztet.
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5. Adat 6s informSci6szolg5ltatSs

A felhaszn6lSsi heyek tervezett 6ves fogyaszt5sa 01,10,2016., 06:0O CET - O1,lO.2Ol,7.,
06:00 CET id6szakra a ,.A mell6klet 2016", ,,2076_2017" ftlldn tal5lhat6, int6zm6nyenk6nti
bontSsban.

A kdzbeszez6si r-'ljdr6s alapjdn ellStand6 20 db. 2O-1OO pr/h kdzotti n6vleges mdr6
teljesltm6nnyel dlStott, 6sszesen 886 m3/h 6sszteljesitm6ny0 felhaszn6l5si hely,
6sszesen: 504.960 gnm3/6v sz5llitand6 mennyisdggel, figyelemmel az opci6nSl leirtakat.

A Felek rogziti( hogy a 20-100 m3/h k6z6tti ndvleges 6sszteljesitmEnnyel rendelkez6
fogyaszt6si helyek esetdben nincs a tulhaszndl6nak napi adatszolgSltat6si kotelezetb6ge.

A Felhaszn6l6 kdteles a rendkiviili 0zemzavarr6l az Elad6t halad6ktalanul ir5sban 6rtesiteni
(lev6l, fax, elektronikus lev6l (e-mail). A fulhaszn6l6 tov6bb6 kdteles a tervezett
karbantart5sr6l, annak pontos id6tartam6nak megjelol6sevel az Elad6t annak tervezett
id6ponldt 30 napt6ri nappal megel6z6en drtesiteni. Eseti adatszolg6ltat6snak min5siil tovdbb5
a fulhasznSl6val vagy a FogyasztSsi hellyel kapcsolatos minden egy6b adatszolgSlbtds.

Elad6 nem irhat el5 havi szinten k6telezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket. Ezzel
kapcsolatban minimiSlisan 6s maximSlisan elf€yasztand6 tolerancia #vokat nem irhat el6, 6s
ezzel kapcsolatban nem is potdfazhat.

6. Szerz6d6sszeg6s esetei, szerzfr6ses biztositekok

1. A Felek jelen szerz6d6sben v6llalt k6telezetbdgeinek megszeg6se, igy kr.ilonosen a
szez6dds meghi0sul5sa, k6sedelme a jelen szez6d6s szerinti kotb6r 6s kirt6rit6s fizet6si
kdtelezettsqlet keletkeztet, illetve a Szez(t6s m5sik F6l Sltal trirt6n6 azonnali hat6ly[
felmondSsit alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint. Felek ism6telten rogziti( hogy
amennyiben a jog#rt6 magatart6st csak egy vagy tobb konkr6t FelhasznSl6 tanrisi[a.
akkor a jogkoletkezm6nyek csak vele szemben alkalmazhat6a( mely alkalmazand6 V6c
Vdros Onkorm6nyzata vonatkoz6sban is. Amennyiben a jog#rt6 magatartdst az Elad6
tanrisiga - 6s ez a szerz6d6s felmond6s5t eredm6nyezi - akkor bSrmely Felhaszn6l6
felmond6sa valamennyi Felhaszn516 felmond5s5nak min6sUl.

S6lyos szez6dr5sszeg6snek min6sUl ktil6ndsen, ha Elad6
a. A dokumentaci6ban szaMlyozott, nem megszakithat6 f6ldgiiz teljesitm6ny

(m6ri56ra ndvleges 6sszteljesitm6ny) Stadiisat 1 napot meghaladoan
jogvabdlyt6l elt6r6en korl5tozza (nem biztosi[a),

b. a szen5ddtt mennyis63n6l kevesebb f6ldgiizt szolgeltat,
c. forr6s, vagy rendverhaszn6lati szerzdd6se a Szez&6s hat5lya alatt lej6r, 6s az

nem kerUl a folyamatos teljesit6snek megfelel6en megfjit6sra,
d. jelen szea5d6s titoktartdsi rendelkezdseit nem brqa be.
e. ellene csfrelj6rds, vagy felsz6mol5si elj6r6s joger5s elrendel6s6re keriil sor, vagy

vagelsz5molSs alii kerUl (vegelsz6mol6si k6retmet ny0jt be), ill. hivatatbot tdrlik a
cegjegyz6kb6l .

f. egy6bk6nt a kdtelezetts6geit nem, vagy hibdsan teljesiti, 6s emiatt b6rmely
int6zrn6ny mijkod6s6ben akad5ly merril fel,

g.ha a hatSsk6rrel rendelkez6 Hivatal az Elad6 m(kod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, \€gy egy6b modon (pl.: ad6sz5m tdrl6se) a szez6d6s teljesitdsdre
alkalrnatlann6 v5lik.

4.

,/,,,



4. S0lyos szez6d,5sszeg6snek min6stil kUl6n6sen, ha Felhaszn616:
a. 30 napon t0li fizet6si k6sedelembe esi(
b. A fcildg6z 6tv6tel6t 10 napot meghaladoan szez6d6sbe iitkoz6en szi.inetelteti,
c. Jelen szez6dds titoktartdsi rendelkez6seit nem tarua be.

Nem min5siil szez6d6sszegdsnelj 6s a Felek egyik6t sem terheli felel6ss69, ha a f6ldgSz
Stadiis-5tv6tel cs6kkent6#nek vagy szLineteltet6s6nek oka :

a. KorlStoz6s vagy megszaklt6s, amelyet a rendszerir5nyit6 vagy a
rendszertizemeltet6k bdrmelyike, ill. jogszabiilyban erre feljogosltottak b5rmelyike
rendelt el.

b.Vis Maicrr (A p6nzfizetdsi kdtelezettseget a Vis Maior nem 6rinti -kifejezetten nem
ide6rtvr: azt az esetet ha Elad6 megbizotga, alv6llalkoz6ja vagy egy6b, nem
tulhasznSl6 felel6ssegl kdr6be tartoz6, de Elad6 6rdek6ben vagy enged6ly6vel
tevdkenyked5 harmadik szem6ly okoz tizemzavart.)

c. El6zetesen egyeztetett tervszerfi karbantartds
d. Az Stv6tel szez6ddsszerfi megtagaddsa.

G6zforr6s-hi5ny eset6n a mindenkor hahilyos vonatkoz6 jogszabiSlyban
(szez6d6sk6t6sko I a 26512009. (XII. 01.) Korm. r. 14-15.9) meghat6rozott szab5lyok
szerint kell eljirrni. tulhaszniil6 kijelent hogy tudom6ssal birnak a korlStoz5si besorol5s
jogi szab6lyoz5s5r6l (6nkorl6toziisi k6telezettseg), az 6t terhel6 k6telezefts6gekr6l.
Felhaszn616 tudomSsul veszi, hogy a csatlakoz6 rendszeriizemeltet6 enged6lyes
beavatkoz6si lerhet5#96t.
A korl6tozdsi besorol6shoz szi.ik#ges adatszolg5ltatSs (ide 6r e a m6dosihis halad6ktalan
bejelent6s6t i:;) a tulhaszn6l6 kotelezettsdge. Amennyiben a kdzbeszez6si elj5r5s
dokumentumaihoz k6pest a Felhaszn6l6 besorolSsara vonatkoz6 adat megv6ltozi( a
bejelent6s meqt6tel6t k6vet5en Elad6 kdteles halad6ktalanul ir6sos visszajelz6st adni.
Felek rogzitik, hogy az adatok v5ltozdsat a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pon!6ban
meghatdrozothk szerint kezelik

Amennyiben ir jogosult korl5toz6st vagy megszakit6st rendelt el a vonatkoz6
jogszabiilyoknerk 6s el6ir.Ssoknak megfelel6en, akkor a tervezett, de nem enged6lyezett
sz5llit6s (mennyiseg) tekintet6ben a Felek a ftk. lehetetlentil6sre ir6nyad6 szaMlyai
szerint jirnak €:1, 6s az 6rintett 96zmennyis6g vonatkozrisiiban nem tartoznak egymSsnak
fizet6si k6telezetts{7gel. Amennyiben a korl5toz6s vagy megszakitas jogellenes volt, a
tulek segitik,:gym5st a felmertilt k6raik megt6rlt6s66ft indult elj6r6sokban. Ha a
Felhaszn5l6 az elrendelt korl6tozdst nem hajSa vAgre, akkor az 6rintett Felhaszn5l6 a
jogszabSlyok szerinti potdfrat k6teles megfizetni az Elad6nak.

Vis maior bekrjvetkezdse eset6n a Felek k6telesek egym6st haladdktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak az Elad6n6l jelentkezik, a vis maior id5tartamSra az
6rintett FelhasznSl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6s6hez sztiks6ges g6zt
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6g, illetve az alul-. ill. ttlfogyaszt5s eset6n
figyelembe kell venni.

A Rlhaszn5l6 1em k6teles a szabvSnyon kivUli g6zt 5tvenni, igy ha a szabv6nyon kfviili
gez 6tv6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez az Elad6 r6sz1r6l min6sUl
szez6d6sszeg6snek.

A teljesit6s jogszerU megtagad6sa eset6n a jogszerUen megtagad6 f6l terhdre nem
keletkezik sem k6tb6rfizet6si. sem k6rt6rit6si kdtelezetts{;, de kdsedelmi kamatfizet6si
kotelezetts6g sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis6get az 5tad6s felftiggeszt6se miatt 6t
nem adott mennyisdggel csdkkenteni kell.
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11. Felek megSllapdnak abban, hogy amennyiben Elad6 - olyan okb6l, amidrt felel6s -
k6sedelembe esi( kdteles minden megkezdett naptari naponk6nt brutt6 200.000.-HUE
azaz kdBzinezer forint k6sedelmi k6tt€r megfizet6s6re.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s teljesit6se olyan okbol, ami6rt
az Elad6 felel6:; (ftk. 6:186.9) meghirisul kdteles a jelen szen&6s 6rt6k6nek 2\o/o-nak
megfelel6 dsszeget megfizetni.

A k6tbert az €irintett fulhaszndl6 irdsbeli felsz6libis 0!iin 6rv6nyesiti 8 napos fizet6si
hat6rid6vel. Arnennyiben a felsz6lit6s kdzhezv6tel6t5l szSmftott 3 napon belul az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (ir5sban, bizonyit6kokkal egydrtelmfen aliit6masztottan). a
kotbr6r elismerl kdvetel6snek tekinthet6 6s a Kbt. 135.5 (6) teljesiil6se eset6n Elad6
szdmlSi6ba a Felhaszn516 Sltal besz6mithat6.

7, A nem megszakithato szolgSltatSs feltdtelei

7. A'. Elad6 a szez6d6tt, nem megszakithat6 6rai f6ld95z teljesitm6ny maximumSt (ill. az
int6zm6ny milkod6s6hez szi.iks6ges maxim5lis mennyis{;et) (a m6r6k n6vleges
6sszteljesitm6ny6t) a szez5dds teljes idStartama alatt kdteles a FelhasznSl6k
rendelkez6s6re bocsdtani. kiv6ve:

a) Jogszatulyban meghat6rozott, ennek elrendelds6re jogosult 6ltali korlStoz6s
eset6n,

b) Vis maior eseten,
c) El6zetesen megSllapodott karbantartds esetdt 6s id6taftam6t.

2. El6zetesen megiillapodott karbantartSs miatt a szolgSltat6st az Elad6 kiz1r6lag az Elad6
6s az Eloszt6 gSzkimarad6ssal j5r6 szolgSltat5s szrineteltet6se vagy cs6kkent6se
m6rt6kdig csokkentheti vagy szrjntetheti meg. Az Elad6 kozrem0kedik a gdzkimarad6ssal
j516 karbantart5sok id6tartamSnak minim6lisra csokkent6s6ben, a gSzszolg5ltatiis
folyamatoss5g5t biztosit6 proviz6ri um ki6pit6s6t is beleertve.

8. Atad6s-5weteli pont

Az 6tad5sn5l a f6ldgitz mennyis63i 6s min6s6gi 5tad5s-5tv6teli pontja a tulhasznSl6
fogyasztisi hell,et kiszolgS16 6s az Eloszt6/Felhasznii16 tulajdondban 6s iizemeltet6s6ben
l6v6 elsz6mol6 ginmdr6. A f6ld95z tulajdonj€a az elsz6mol6 gizm6r6 kil6p6 csonkjdn
sz6ll 5t a Felhasan5l6ra.

9, E9y6b rendelkez6sek

1. A Felhaszn5l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabilyo( az UKSZ valamint
Elad6 iizletszab6lyzat6nak rendelkez6seit, amennyiben az jogszabSllyal vagy a

kdzbeszez6si elj5r6s iratanyag6val, ill. jelen szerzfr6ssel nem ellent6tes. A tulhaszn6l6
v5llalja, hogy a Szez6dds id6tartama alatt fdldg6z-6tv6teli tev6kenyseg6t az Elad6 fel6
fenntartja, kiv€ve az ezt akad5lyoz6 hat6s69i int6zked6sek eset6t, illetve ha Elad6
szez6d6sszeg6st k6vet el. Ebben az esetben FelhasznSl6 jogosult az int6zm6nyek
m(kod6#nek biztosltiisa 6rdek6ben halad6ktalanul int6zkedni harmadik f6lt6l va16

g5zbeszez6s 6rdek6ben.
2. pc Elad6 mindenkor betarua a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, az UKSZ-ne( a mfikdddsi

enged6ly6ne( rizletszabSlyzat5nak 6s a rendszerhaszn6lati szez5d6seinek a k6zbeszez6si
elj6riis iratanyagiiba, jelen szez5d6sbe ill. jogszabiilyokba nem Utkoz6 rendelkez6seit. Az

12.

13.
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Elad6 vSllalja, hogy a szez6d6s id6tartama alatt f6ldgdz-kereskedelmitev6keny#g6t a
Felhaszn6l6 fel6 Fenntartja, kiv6ve az ezt akad6lyoz6 hat6s59i int6zked6sek eset6t.

Az Elad6 mindenkor a szakszer0en elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elvirhat6 ma gatartiist kdteles tanf sitani, kti16nosen

a) A, Szea6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6kat
halad6ktalanul 6rtesiteni,

b) A Szezcidds teljeslt6se 6rdekdben haladdktalanul megtenni minden t5le
e,lv6rhat6 int6zked6st.

Szerz6d6 tulek r-ogzitik, hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljesul6se
esetdn, ir5sba:r m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez6d6s - alakszerfi
szez6d6sm6dosit6s n6lkiil - m6dosul az al6bbi esetekben:
a) felek kdzhiterles nyilv5ntart6sban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a nyilvSntartiisba

bejegyz6s napj5val,
b) felek kapcs,rlattart6ira. teljesitdsigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa

eset6n a mdrsik f6lhez tett kdzl6s k6zhezv6tel6nek napj6val,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem zdrja ki.
fulek r@zitik, hogy semmis a szea6d6s m6doslt5sa, ha az arra irdnyul, hogy az Elad6t
mentesits6k az olyan szez5d6sszeg6s (illetve szez6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmond5s vagy elSllSs jog5nak gyakorlSsat -
alkalmaz6sa alfrl, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir5nyul, hogy
fulhaszn6l6 5tl6llaljon az Elad6t terhel6 tdbbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szez5d6s alapj6n a Elad6t terhel6 kockSzatokat. E korben kijelenti Elad6, hogy a
kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt ellenszolgdltatiisban teljes k6rfien
6rv6nyesltette.

10. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megsziin6se

1. fulek jelen szez6dds hat6rozott idSre a teljesit6sig kdtik azzal, hogy a jelen szez6d6s
szerinti folyamatos szolgSltat6s biztositd#ra az Elad6 2016. 10, 01. 06.00 CEf - 20'-7.
10. 01. 06.00 GET id5szakra koteles.

2. Felek megSllagdnak abban, hogy a jelen szez6d6s rendes felmond5ssal nem mondhat6
fel.

3. Felhaszn6l6 jqlosult 6s egyben kdteles a szez6d6st felmondani - ha sziik{3es olyan
hat6rid6vel, arnely lehet6v6 teszi, hogy a vez6d6ssel 6rintett feladata ellStSsa16l
gondoskodni tudjon - ha

a) Elad6ban kdzvetetten vagy kozuetlenril Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. S (l)
bekezd6s k) pont kb) alpon!6ban meghat6rozott felt6tel;

b) Elad6 kozvetetten vagy kdzvetleni..il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. !
(1) bekezd6s k) pont kb) alponS5ban meghat6rozott fett6tet.

Fentiek. 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t FelhasznSl6 szSm6ra megismerhet6v6 teszi 6s a 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti Ugyletekr6l tulhaszn6l6t halad6ktalanul 6ftesiti.

Fe lha sz n ii l6
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4. Felhaszn5l6 a szez6d6st felmondhatia ha:
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a) felt6tlentil szi..ik6ges a szez(d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely
esetdben a Kbt. 141. 5 alapj5n (j kdzbeszerzdsi elj6riist kell lefolytatni;

b) Elad6 nem biztosila a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart5s6t, vagy az
Elad6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodlSs kovetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. S-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjSn a kdzbeszez6s szabalyainak megszeg6se
miatt kotelezetts6gszeg6si elj5r5s indult \ragy az Eur6pai Uni6 Bir6saga
az EUMSZ 258. cikke alapj5n inditott elj6r6sban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 jogSbol ered6 valamely kdtelezefts6g tekintet6ben
k6telezetts6gszeg6s t6rt6nt, 6s a brrosag iiltal meg6llapitott jogs6rt6s
miatt a szez6d6s nem semmis.

A Szez6d6s azonnali hat6ly0 felmond6ssal, azonnali hatSllyal megszr.intethet6, ha ralamely
f6l srilyos szezr5d6sszeg6st k6vet el, kUl6ndsen, ha jelen szez6d6s vagy jogszab6ly igy
rendelkezik.

Barmelyik f6l jogosult a szez(d6s rendklvi.ili felmondSsdra abban az esetben, ha valamely
vis maior esem6ny 2 napt6ri napot meghalad6 id6tartamig folyamatosan, megszakitas
n6lkUl fenn5ll.

Elad6 koteles tovSbbS a szen6d6s b6rmely jogcimen tdrt6n6 megszfin6se (ide 6rtve a
bSrmely felhaszn5l6 vonatkozS#ban t6rt6n6 megsz(in6s eset6t is) eset6n minden
jogszabSlyban f(Elalt k6telezetts6g6t teljesiteni annak drdek6ben, hogy a szez(des
megsziin6s6t k6vet6en a gdzell6tasa az 6rintett felhasznS16nak biztositva legyen.

11, Az alul-, 6s t0lfogyasztas 6s jogktivetkezm6nyei

A szez6d6ses id6szak :;or6n t6nylegesen 6wett f6ldg6z mennyis4tet (Szt6ny) az 6sszes
Felhaszn6l6 valamennyi fogyaszt5si hely6re osszevontan kell meghatSrozni a szezcldds
megsziln6#nek napj5val.

P6tdij m6rt6ke alulfogyasztSs eset6n.
Alulfogyaszt6sk6nt defini5ljdk a felek azt az esetet, amikor a szez6d6ses id6szakban
t6nylegesen a fentiek szerint szdmitottan 5tvett fdldgSz mennyisql kisebb, mint a
k6telez6en 6tv6telre szez6dott 6ves mennyis6g (SZt6ny< 504,96O gnm:/6v).

a. P6tdij alap'ja az 5t nem vett f6ldg5z mennyis6g, ennek meg5llapitS#n5l a
Felhaszn6li,i fogyaszt5si helyeken a szez6d6ses id5szak alatt elfogyasztott
osszesltett mennyiseget kel | fi gyelembe ven ni.

b. P6tdij mdrt6ke az Elad6 5ltal 6sszevontan a fulhasznSl6i fogyaszt6si helyekre
megaj6nlott, a szez6d6ses id6szakra 6rv6nyes osszevont f6ldgSz (molekula)
dij5nak 30%-a az 5t nem vett foldg6z GJ egys6gben kifejezett mennyis6;6vel.

P6tdij m6rt6ke trilfogyasztSs eset6n:
Trilv6telez6s az, amikor a szezSd6ses id6szakban t6nylegesen 6tvett foldg6z mennyisdg
nagyobb, mint a kotelez6en 5tv6telre szez6dtitt 6ves maximSlis mennyis{;
(SZt6ny> 7 06.943 gnm3/6v).

a. P6tdij alapja a trilfogyasztott fdldgSz mennyisd;. Ennek megSllapitasSnSl a
fogyasztiisi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt a Felhaszn5l6i fogyasztdsi
helyeken az elfogyasztott osszesltett mennyis{;et kell figyelembe venni.
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b. P6tdf mrSrt6ke az Elad6 Sltal osszevontan a fogyasztiisi helyeke megajdnloe a
szea6d6ses id6szaka 6rv6nyes 6sszevont f6ldg6z (molekula) dfSnak 200lo-a
szorozva a tflfogyaszt6ssal 6rintett f6ldg6z GJ egys€gben kifejezett mennyis6g6vel.

Elad6 amennyiben szrtks6ges, akkor 3d5MJ/gnm3fiit6drt6ket alkalmazza dsz6mitiisok
sora n.

A,t0l-,ill. alurfogyasztasi p6tdijat vac V6ros onkormdnyzata fizeti meg az Elad6 6s v6c
varos un_Kormanyzata kozdtt ryoftito$ szezcid6sben megSllapitott szabalyok megfelel6
alkalmaz6#val irqgty no.9.11 oo$ir6t sziimra csak a tetjesit6ii id6szak v696n az "ri*'rotlszamraKKat egyidejr.ileg 6llithat6 ki.

12, Adatv6delem, kapcsolattartis, egy6b rendelkez6sek

1. A sen6d6 felel< kdtelesek betartani az adaw6lelmi szabdlyokat.2' Felek 
- 
megSllapodnak 

.abban, hogy ttttrinos ieiintettet bizalmasan kezelnek mindenegymiisnak iitadott, rizreti titoknak min6srir6 informdcidt, 
""Lriri-,ira.n oryaninformiici6! dokument6ci6t, adatot, ameryeket irdsGn bizarmasn.k;i;6;t;[Jibizarmas

- informiici6), vagy jogszabdly annak minc5iit.r' uzreti titok a gazdasSgr 
ev.kgnysesh.ez kapcsorod6 minden oryan tdny, informSci6.megordiis vagy adat, 

-amerynek. 

'nyiivSnossiira-'nozatata, 
i|et6kterenek iirtar torten6messzez6se vasy fethaszn6tdsa a josbsutt joss;rii p€._ili s;;;;;6 ;iu?, e..."*uns6rten6 vasv veszerveztetn6, d;m"it;;k'-lit"iri". a-,ti* -ero"rieo"i'J'log;rurt 

.. szrikegesint6::ked6seketmegtette.
4. A Ferek titoktartSsi koterez6ttsege a tudomSsuka jutott lizreti titokra 6s bizarmasinformdci6kra. ircv ktir6n6sen szatriai megoia;i.r',-lno*-no*-r. is kiterjd.5' A Ferek a verz]dd6sser kapcsoratos- 

"tr?.v"r"i'A'informdci6kat kiz5r6rag a szezcrd6sterjesit6s6re haszndrhatj6k fer. A miisik rer l,r."ier iouarugyiir. ,'ertut ity6n i.fo,ra.iotesvik 16rsem tehet kizz6, harmadik szer6v;il;ii"r;r;;;";#b*,;ililiiueu!l'r,u 
"o.rvdnyes 6s hahitvos iogszau6ly aupjd; kJiA;;;; *tamejy.bir.os6g vasy mds hat6sdg,5ttamisazsatdsi szerv-eirenderi. A d;k ;"6i';;;;:ilranur talekoztagdk egymdst ir.iisbana vonatkoz6 bi.6sdoi. vagy mds lra.togdgi hatiirozit egyroeiri megkrild6se mellett.6' A Felek k6telesek ; 

^.:f*p.flF*q'onriliil"r!'"r.i az ityen informdci6k meqreret6kezer6s6re. Nem tekinthet6 titoktarEii ldt"r"i"ttlg ar5 es6 informiici6nak, am-i m5rk.zismert. Es/ adott^informacio t<ozismerts{ei.; . ra ti.""viu.,'l,n?ir,l"lnnu*kozismertsdg6re h ivatkoztk.7. A szez&6 Fetek tudom6sut^yT:! lpf q vonatkoz6 jogszab6tyok es meg5ilapodiisokszerinti ifletdkes elen6z6 szervezeteri 
'feradat- 6i n.uskorukn"k megfererden jerenszez&6s arapj5ur szorg6r6 tozbeszea6si-lriaii. 

", jeren 
.szez6d6s terjesit6setellen5rizhetik, r6szukre..i jogszabdty .r"irnti 

-iiloir..ro 
megadasa tizleti titokra var6

^ lrivqtkoz-gssatnemtagadhat6;reg.E' Az iflet6kes e[en6z6 szervezetek elencizdse, heryszini vizsg5rata esetdn Erad6 k.teresminden segits6get Ferh^aszn6ro ,eszere megaonii iieryszini vizsgdraton jeren rennr az

:i5:ir# hat6konvsSsa ds FerhasznSrd loierezetseeeinek mesferer6 terjesir6se

9 Ferek kifejezetten roozitik, hogy tudomiisuk van arr6r, hogy Ferhaszn6r6 k.teres aKozbeszez6si Hat6sdgnak bej"6t";i;h; -
a) Elad6.. 

.szeacjd6ses k6telezetts6g6t s0lyosan megszegte 6s ez aszez6d6s fermondSsShoz vaov er,]16shoz, kSrterit6s io""t"-rerL, *gva szerz(tls atapj6n Ji<atmaznato _ eg-Gu 
-l"i.to"lti.#e"v

6rv6nyesit6#hez vezetett, varamint 
.ha Erad-6 

"tv"ri,i.giGrtr;*.r,amelydrt felel6s, reszben vagy egdszben a szez5d6s lehetetlenrjl6sdtokozta. I bejelent.snek turtatmaz-nia ief f .a szeoOOesszei;;i;#t, 
",annak alapjdn alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint f,"Sy iir";ddO

/tl
4/tt4



10.

f6l a szen6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e arra vonatkoz6an
perinditSsra.

b) Elad6 szez6d6ses kotelezettsdg6nek joger6s biros5gi hat6rozatban
meg5llapftott megszeg6se eset6n a szez(ddsszeg6s t6ny6t, leiriisiil
ldnyeges jellemz6it, bele6rtve azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szez6d6s
felmond6sihoz vagy a szen6d6st6l val6 elSll6shoz, kdrt6ritds
k6vetel6s6hez vagy a szezSd6s alapjSn alkalmazhat6 egy6b szankci6
6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Elad6 szez6d6 f6l olyan
magatart6s5val, amely6rt felel5s, (r6szben vagy eg6szhn) a szez6d6s
lehetetlen0l6s6t okozta.

Felek fenti kdrben meg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok 6tadSsa
miatt a FelhasznSl6val szemben semmif6le igdnyt sem 6rv6nyesibni abban az esetben sem,

ha b5rmely Stadott t6ny, ragy krirUlmdny ut6bb nem bizonyulna val6snak, kiveve ha ezzel

a Felhaszn6l6nak az adatok StadSsanak pillanat6ban t6nyszerfien tiszt6ban kellett lennie
(nem tartozik ide a hib6s jogszabSly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves t6ny6ll5s-6rtelmez6sb6l
sz{rmaz6 kdrrjlrn6ny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hatoan kovetkezett be).

A jelen titoktartiisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz(ndse utan is hatElyban

maradnak.
Felek megiillapodnak, hogy a fenti titokvdlelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatoka ill. iratokra, mely vonatkoziis5ban jogszab6ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.
Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittmUkodnek a felmerti16
probl6m6kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.
tulek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irSsban, az 5tv6tel hely6t 6s idej6t azonoslthat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formSj6t is)
Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl6tozSsokkal az

alSbbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan:

FelhasznS16 megnevez6se -

N6v, beosztis: Szinovszki Agnes int6zm6nyvezet6
El6rhet6s6gei (ler,,6lcim, tel, fax): 2600 V5c, De5kv5ri f60t34.,06-271307-741
lognyilatkozat korlStozSsa : --
N6v, beosztds: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6segei(levtllcim, tel, fax) : 2600 V6c, Kozt6rsasag it 34., 06-30/583-0042
cEledi.monika@vacholding.hu

Elad6 r6sz6r6l:
N6v beosztis: T6th Sdndor vezet6 kozbeszea6si Ugyf6lmenedzser
Eldrhet6segei(lev6lcim, tel, fax) : 1117 Budapest, Infopark s6t5ny 1., +36 30 236-7272;
fax: +36 1 486 5698, e-mail: Elh-Sa-ndol@c2hungAnthu

Jelen szez(d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz6r6lag irSsban -
az 5tvdtel hely6t 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l

ill. fax esetdn az Stv6tel igazol5s5t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol6s kdr6se, ill.

faxjelent6s).
Amennyiben a szen6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmeri.jl6s6r5l 0ognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra jutasat6l)
sz5mitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l r6videbb hat6rid6
nem derUl ki.
Minden, a mdsik f6 nek beny0jtand6 jelen szez6d6s targySt 6rint6 dokumentumot a jelen

szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megki.ildeni. A k0ldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai krildem6nyk6nt keresztul feladott jognyilatkozat eset6n
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a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal kdzbesitettnek
kell tekinteni.
A kijel6lt k6pvisel6k 6s kapcsotattart6k akadSlyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesrSl kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kUldem6nyek fogadS#t akadiilyozn6, ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rovid riton 6rte;iteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy
az akad6lyoztat6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazolSsa a nyilatkozattev6t
terheli.
Felek meg5llapodnak, hogy Vdc V5ros Onkormdnyzab egyebekben a szerz6d6s
vonatkoz5s5barr a Felhaszn6l6k nev6ben, azok k6pvisel6jek6nt az Elad6 fel6 eljSrhat.
Szen6d6 felek 0gy jSrnak el jelen szez6d6s hat6ly5nak fenn6llta alaQ 0gy kezelik a
dokumentumokat, h€y az megfeleljen a szen6dds kikot6seinek. Szen6d6 Felek kijelentitq
hogy egyikuk sr-'m tanrisithat olyan magatartast, amely a szez5d6ssel ellent6tes lenne,
vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit serten6. Szen(A5 tulek rogzitik, hogy a dokumentumok
kezel6se sor6n az adatvddelmi jogszabalyok rendelkez6seit marad6ktalanul betar!6k.
Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l a m6sik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tarwa j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely
a m6sik f6lnek ak6r vagyoni, ak5r nem ragyoni k5rt okozna.
Szen6d6 tulek halad6Kalanul kdtelesek 6rtesiteni a m5sik felet a tudomasukra jutott
minden 6rtes0l6sr6l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesltesEt
akadilyozza, vag'y befoly6solja.
Szen6d6 Felek meg5llapodnalq hogy jelen szez(d6s hatalya alatt - a fentieken t6l is -
szorosan egyrittrn(kodne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfi zott c6lok megval6suljanak.
fulek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s bdrmely ponla kogens
jogszab6lyba titktizne. vagy a kozbeszez6si elj5r5s kritelez6 6rv6ny0 dokumentum5nak
tartalmSval ellentrltes lenne, akkor jelen szea6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden toviibbijqcselekm6ny, igy ki.il6n6sen a szez6d6s m6dosit5sa n6lki.il - a megs6rtett
k6telez6 6rv6nyfi jogszabSlyi rendelkez6s vagy k6zbeszea6si dokumentumi rendelkez6s
keriil. Fentieket kerl megfelel6en.alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszabSly akk6nt
rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szea6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben
szovegszer(en szerepelnie kell) 6s azt sz6vegszerfien a szerz&6s nem tartalmazza (az
adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).
Felek meg5llapodn,Ek abban, hogy amennyiben jelen szez6dds 6s az Elad6 iiltal hasznSlt
bdrmely ASZF vagy hasonl6 jogi jellegfi okirat kdz6tt elt6r6s lenne, akkor jelen szea6d6s
rendelkez6se az ir5nyad6.
Amennyiben jelen szez(d6sben olyan rendelkezdsek lenn6nek fellelhet6ek, amelyek a
szen6d{s szerinti f,rgyaszt6si helyekre nem alkalmazand6a( azokat az adott fogyaszt6si
hely vonatkoz5siiban figyelmen klviil kell hagyni azzal, hogy amennyiben a dokument6ci6
ill. kogens jogszab5ly az alkalmazand6 szabSlyt megadja, azt kell alkalmazni.
Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g jogszab6lyai az
ir5nyad6ak.
fulek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illeWe sz6molhat el a szez6d6s
teljesitds6vel 6sszeftigg6sben olyan kolb6geket, amelyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont
kalkb) alpontja sze,.inti felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas5g tekintet6ben meriilnek fel,
6s amelyek Elad6 ad6koteles j6vedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.
Felek a jogvit5k eld6nt6s6re - hat6skot6l fUgg6en - kikotik a Felhaszn616 sz6khelye szerinti
JdrSsbir6sSg/ Tdrv6nysz6k kiz5r6lagos illet6kesseg6t.
A ki.ilf6ldi ad6illet6segii Elad6 - a szen6dAs alSir.asat k6vet6 5 napt6ri napon be[il srilyos
szezdd6sszeg6s terhe mellett - kdteles a szen&Ashez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s59t6l a magyar ad6hat6s69 k6zvetleniil
beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz5gok k6z6tti jogseg6ly ig6nybev6tele
n6lktil.
lelen szez6d6s annal: mindk6t f6l Sltali alSirdsiival l6p hatSlyba.
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