ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS ÁRUSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
PPG POLIFARB CIESZYN SA - Cieszyn
Az Általános Értékesítési és Áruszállítási Feltételeket a PPG POLIFARB CIESZYN SA Igazgatótanácsa határozatában fogadta el
ÉS 2014 MÁJUS 1-TŐL ÉRVÉNYES, VALAMINT AZ ALÁBBI HONLAPON KERÜLT KÖZZÉTÉTELRE www.ppgpolifarb.pl
1. FOGALMAK.
1.1 A jelen Feltételben szereplő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
1.1.1. Incoterms - a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara legújabb kereskedelmi klauzulái.
1.1.2. Vevő - Vállalkozó minőségben szereplő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli, önálló
jogokkal rendelkező szervezeti egység, mely az Eladónál megrendelést tesz.
1.1.3. Eladó - PPG POLIFARB CIESZYN SA, székhelye Cieszyn.
1.1.4. Áruk - az Eladó által a Vevőnek, az ő megrendelésére leszállított bármilyen áru.
1.1.5. Szerződés - az Eladó és a Vevő között megkötött, PT 535. cikkelye értelme szerinti bármilyen értékesítési szerződés,
vagy a PT 605. cikkelye értelme szerinti szállítási szerződés, beleértve a nemzetközi értékesítési vagy szállítási
szerződést is.
1.1.6. Vis major – különösképpen: háború, zavarodások, puccs, sztrájkok a Feleken kívüli alanyoknál, földrengés,
robbanások, vihar, árvíz vagy egyéb időjárási, geológiai és természeti rendellenességek, melyek lehetetlenné teszik a
Felek számára kötelezettségeiknek teljesítését.
1.1.7. Feltételek - a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek.
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1. A feltételek meghatározzák az értékesítési szerződés vagy a szállítási szerződés feleinek jogait és kötelezettségeit, ahol az
Eladó a PPG POLIFARB CIESZYN SA. A feltételek a fogyasztói értékesítés esetében nem alkalmazandók.
2.2. A feltételek az Eladóval kötött valamennyi értékesítési szerződés vagy szállítási szerződés integrált részét képezik, a
bármilyen egyéb feltételek kikapcsolásával, melyek - a Vevő szerint - alkalmazhatóak lehetnének az ő általa elkészített
specifikáció, megrendelés vagy egyéb hasonló dokumentum alapján.
2.3. Abban az esetben, ha a felek a jogaikat és kötelezettségeiket külön formában írásos szerződésben egyeztették, első sorban
az ilyen szerződés rendelkezései kerülnek alkalmazásra és a jelen Feltételek rendelkezései egyedül a szerződésben nem
szabályozott kérdésekben kerülnek alkalmazásra.
2.4. A Vevő köteles a jelen Feltételek rendelkezéseivel megismerkedni még a végső megrendelés megtétele, vagy a szerződés
valamennyi lényeges összetevőjének egyeztetése előtt, de legkésőbb a szerződés aláírásakor (amennyiben az írásos
formában készült) vagy a megrendelés megtételekor.
2.5. Az Eladó dolgozójának vagy képviselőjének bármilyen szóbeli nyilatkozata nem része a Szerződésnek és azok nem
kezelhetők az Eladó nyilatkozataként, sem a Szerződés feltételeként, hacsak nem a nyilatkozatot az Eladó írásban igazolja,
vagy azok az Eladó érvényes meghatalmazása alapján kerülnek meghozatalra.
2.6. Abban az esetben, amikor a Vevő állandó jellegű kereskedelmi kapcsolatban áll az Eladóval, amennyiben a Vevő elfogadja
a Feltételeket egy adott tranzakciónál és nem tesz világos észrevételt, az a Feltételek elfogadását jelenti a felek közötti más
egyéb értékesítési vagy szállítási szerződések esetében is.
2.7. A Vevő az Eladó követelésére köteles bemutatni az idevágó bejegyzési okiratokat.
2.8. Az Eladó megérti, hogy az értékesített Áruk ipari célokra kerülnek felhasználásra és nem kerülnek felhasználásra nukleáris
vagy biológiai fegyvert gyártó üzemben, sem bármilyen egyéb tevékenység során, beleértve az említett tárgyak és üzemek
bármelyikének festését. A Vevő belegyezik ezen tárgyak ilyen üzemekben és ilyen tevékenység keretében történő nem
használatába és azonnal tájékoztatja az Eladót, ha az Eladó tudása az ezen tárgyak végfelhasználásával kapcsolatosan nem
megfelelő.
2.9. A jelen Feltételek egyes fejezeteinek címe kizárólagosan rendszerezési jellegű és nem képezi azok tartalmának értelmezési
alapját.
2.10. Amennyiben a Feltételek rendelkezései alapján a félnek beleegyezését kell adnia, vagy módosításra van szükség, az ilyen
jellegű beleegyezésnek vagy módosításnak írásos formában kell megtörténnie, hacsak a jelen Feltételek határozottan egyéb
formát nem tartalmaznak.
3. MEGRENDELÉSEK ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
3.1. A Vevő a megrendelést az Eladónál írásos formában, faxon, emailen teheti meg.
3.2. A PPG az Áruval kapcsolatos megrendeléseket hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 óra között fogadja el.
3.3. A megrendelésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
3.3.1. a Vevő nevét és székhelyét, a Vevő adószámát,
3.3.2. az Áru típusának jelölését (áru kód).
3.3.3. a megrendelt Áruk mennyiségét,
3.3.4. az Áru egységárát,
3.3.5. a szállítás Incoterms klauzula szerinti módját, valamint a szállítás idejét és címét,
3.3.6. a Vevő nevében és javára megrendelés megtételére felhatalmazott személy aláírása/megjelölése.
Általános értékesítési és áruszállítási feltétele, PPG POLIFARB CIESZYN SA, Cieszyn

1/5

3.4. A Eladó visszaigazolja a megrendelés végrehajtásra való felvételét, legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 3
napon belül.
3.5. Az Eladó által vissza nem igazolt bármilyen mennyiségek és határidők az Eladóra nem vonatkoznak. Az Eladó fenntartja
magának a jogot a megrendelt Áruk mennyiségének és a szállítási idők korrigálásához.
3.6. Amennyiben az Eladó nem tesz észrevételt a benyújtott megrendeléshez a 3.5 pontban említett határidőben, úgy az teljes
egészében teljesítésre felvettnek minősül.
3.7. Az Eladó fenntartja magának a jogot a megrendelés végrehajtásának elutasítására, bármilyen indok megadásának
szükségessége nélkül. A megrendelés végrehajtásának elutasítása esetén a Vevő nem jogosult bárminemű követelésre az
Eladóval szemben.
3.8. Amennyiben a Szerződés minták alapján létrejött értékesítési szerződés, úgy az Áruk olyan terjedelemben fognak
megfelelni a mintáknak, amennyire az lehetséges, figyelembe véve az Áruk jellegét.
3.9. Amikor az Eladó a megrendelést elfogadja, a 3.5 pont rendelkezéseinek megfelelően a megrendelés a két Fél számára
kötelező érvényűvé válik. Ezzel együtt megkötésre kerül az Áru értékesítési szerződése vagy szállítási szerződése.
4. MÓDOSÍTÁSOK ÉS A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA
4.1. A megrendelés Eladó általi elfogadása után, a 3.5 pont rendelkezéseinek megfelelően a Szerződés feltételei nem
módosulhatnak, hacsak nem a módosítás a Vevő és az Eladó részéről írásban vagy emailben elfogadásra került.
4.2. A Szerződést a Vevő kizárólagosan a Szerződésben előrelátott esetekben, vagy az feltétlenül érvényesítendő jogszabályok
esetében bonthatja fel, egyéb esetben csak az Eladó előzetes írásos beleegyezése alapján történhet. A Szerződés bármely
fél részéről történő felbontása esetén, hacsak nem a Szerződés felbontására vis major miatt került sor, vagy azt a Vevő
bontotta fel a Szerződés Eladó általi végre nem hajtására vagy nem megfelelő végrehajtására való tekintettel, az Eladó
jogosult a Vevőt terhelni az Eladó által a Szerződés megfelelő teljesítése céljából a felbontásig végzett tevékenységéért,
beleértve az egyes megrendelések teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket.
5. SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRU ÁTADÁSA
5.1. Az áruk a korábban egyeztetett határidőben és helyen kerülnek leszállításra.
5.2. A leszállítás idejeként az Áru fizikai átadásának dátuma kerül elfogadásra az egyeztetett Incoterms klauzulának és a Vevő
szükséges okiratainak megfelelően, amennyiben pedig a Vevő nem veszi át a szállítmányt, akkor az Áruknak a Vevő
rendelkezésre bocsátásakor.
5.3. Az Áru megsérülésének vagy elvesztésének kockázata a Vevőre kerül átruházásra a felek által egyeztetett Incoterms
klauzulának megfelelően.
5.4. Szállítások esetén, amikor a fuvart a Vevő szervezi és az a Vevő székhelyén vagy értékesítési helyén kívül kerül
teljesítésre, a Vevő biztosítja az adott helt biztonságos és megfelelő elérhetőségét, a szállítási késedelem megakadályozása
céljából. Ezen túlmenően, a Vevő biztosítja az Áru lerakodása számára megfelelő infrastruktúrát (biztosítva megalapozott
esetekben a Vevő képviselőjének jelenlétét). Amennyiben az említett eszközök nem kerülnek biztosításra, az Eladó
jogosult a száll1ítást visszatartani és követelni a Vevőtől az összes költség megtérítését, beleértve az Eladó, annak
dolgozóinak és képviselőinek munka költségeit.
5.5. A megrendelés (szállítás) teljesítésének határideje:
5.5.1. a raktáron levő készletek esetében 48 óra Lengyelország területén,
5.5.2. a Vevő megrendelésére gyártott termékek esetében nem lépheti túl a 15 napot; a megrendelés teljesítésének kötelező
érvényű határidejét az Eladó minden egyes alkalommal visszaigazolja és az meg fog felelni az aktuális gyártási
időnek.
5.6. Az Eladó jogosult a szállítást a tervezett idő előtt realizálni, amennyiben a Vevővel előzetesen egyeztette a korábbi
szállítási határidőt.
5.7. A Vevő köteles aláírni az Eladó által igényelt, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatos dokumentumokat, valamint
megbizonyosodni róla, hogy a tulajdonában van, teljes egészében érti és használja az Áru megfelelő Biztonsági adatlapját
(MSDS) (a továbbiakban "Adatlap"), valamint teljesíti az adatlapban szereplő valamennyi követelményt. Amennyiben a
Vevő nem rendelkezik Adatlappal, haladéktalanul az Eladóhoz kell fordulnia. A Vevő ezen felül kötelezettséget vállal az
ügyfelek, dolgozók és képviselők tájékoztatására az adatlapról.
5.8. Amennyiben a megrendelt Áru nem kerül átvételre a Vevő részéről fellépő okokból kifolyólag, az Eladó, kijelölve a Vevő
számára egy következő, legalább 7 napos Áru átvételi határidőt, elállhat a szerződéstől az át nem vett Áru
eladása/leszállítása tekintetében.
5.9. Az Áru Vevő általi késedelmes átvétele esetén az Eladó joga van kötbért követelni a Vevőtől az át nem vett Áru értékének
napi 0,1% összegében, a 7 napon felüli késedelem minden napjára számolva. Ezen túlmenően az Eladó jogosult kártérítést
igényelni a kötbér összegét felülmúló összegben.
5.10. Amennyiben az Eladó az 5.9 pontban megjelölt okokból kifolyólag áll el az szerződéstől, az Eladó jogosult a Vevőtől
kötbért követelni a készletre gyártott Áruk (MTS) értékének 20%-a értékében, valamint a Vevő megrendelésére legyártott
azon Áruk (MTO) értékének 100%-a értékében, amelyekkel kapcsolat állt el az Eladó a szerződéstől. Ezen túlmenően az
Eladó jogosult kártérítést igényelni a kötbér összegét felülmúló összegben.
5.11. Az Eladó hibájából történő késedelmes megrendelés teljesítés (leszállítás) esetén a Vevő követelheti az Eladótól kötbér
megfizetését a késedelem minden napjára a megrendelés értékének 0,1%-a értékben, de a teljes megrendelés értékének
nem több, mint 10%-a értékben.
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5.12.
5.12.1. A Vásárló köteles visszaküldeni az Eladónak az újrahasználható csomagolást (göngyöleget) (azt, amelyet a raktári
kiadási bizonylaton annak jelöltek meg), a benne küldött Áru kézbesítésétől számított 90 napon belül.
5.12.2. Abban az esetben, ha a Vásárló nem tartja be az újrahasználható csomagolás 5.12.1. pontban meghatározott
visszaküldési határidejét, köteles kötbért fizetni az Eladónak a csomagolás értékének 2%-t kitevő összegben a
késés minden egyes napja után, de legfeljebb a csomagolás értékének 100%-áig.
5.12.3. Abban az esetben, ha a Vásárló megrongálja a visszaküldendő konténert, az Eladó fenntartja magának a jogot arra,
hogy a Vásárlót megterhelje a konténer javítási költségeivel vagy – ha a javítás lehetetlen lenne, vagy annak
költsége meghaladná a konténer értékét - egy új konténer beszerzési költségeivel. Továbbá, az Eladó fenntartja
magának a jogot arra, hogy a Vásárlót megterhelje a konténer mosásának vagy használhatóvá tételének a
költségeivel, ha az az Árutól különböző anyagokkal elszennyeződött.
6. ÁR
6.1. Amennyiben a felek írásban másképp nem rendelkeznek, az Áru fizetségével kapcsolatos egységár a megrendelésben kerül
megadásra a Vevő által az Eladótól kapott árjegyzék alapján, mely egy vagy több árucsoportot tartalmaz, vagy pedig az
Eladó és a Vevő egyéni megállapodása alapján. .
6.2. Az ár tartalmazza a biztosítással kapcsolatos fizetendőket, valamint a szállítással kapcsolatos valamennyi kiadást, a vámot,
a felárat, terheket és adókat, az ÁFA kivételével.
6.3. Az Eladó jogosult az árjegyzékben megadott árakat módosítani.
7. FIZETSÉG
7.1. A Vevő köteles megfizetni az Eladónak az általa vásárolt Áruk árát az a számla kiállításának napján érvényes kulcs szerinti
ÁFÁ-val együtt, tehát a kiállított számlából eredő összeget, átutalással a számlán feltüntetett bankszámlára.
7.2. Az eladott Áruk kifizetése a számla alapján történik, az ÁFÁ-s számlán feltüntetett határidőben.
7.3. A kifizetés napjaként az Eladó bankszámláján történő jóváírás napja számít.
7.4. Az Eladó jogosult a Vevőt az Áruk kifizetési késedelméért törvényes kamatokkal terhelni.
7.5. Amennyiben a Vevő fizetséggel tartozik a leszállított Áruk számláiért, az Eladó fenntartja magának a jogot az Áru további
értékesítésére a Vevő számára, az Áruk leszállítása előtti 100%-os előrefizetése feltétele mellett.
7.6. A Vevő nem jogosult kölcsönös levonásokat eszközölni az Eladónak járó fizetségből az általa bejelentett követelésekre
hivatkozva, hacsak nem erre az Eladó írásos belegyezése alapján kerül sor.
8. AZ ÁRU MINŐSÉGE
8.1. Az Eladó által leszállított Áruk a természetüknél fogva eltérhetnek a részletes specifikációban leírtaktól, az alkalmazott
alapanyagok és gyártási módszerek függvényében. Ebből kifolyólag az Eladó nem garantálja a műszaki specifikációkkal és
az azokat leíró etikettekkel való teljes azonosságot. Az Eladó garantálja, hogy az Áruk beleférnek az Eladó által a Lapon
és az egyéb műszaki szabványokban meghatározott toleranciákba.
8.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Áru elkészítéséhez alternatív alapanyagok és gyártási módszerek alkalmazására a
Vevő értesítése nélkül, azzal a feltétellel, hogy az Áruk alkalmasak lesznek a Vevő által meghatározott célok ellátására.
8.3. Az Eladó által a Vevőnek leszállított "minta áruk" kizárólagosan tesztelés céljából kerülnek leszállításra. Ebben az esetben
kizárólagosan a Vevő a felelős az ilyen termékekből fakadó, vagy azokkal kapcsolatos károkért.
9. FELELŐSSÉG ÉS REKLAMÁCIÓ
9.1. Az Áruk Eladótól való átvételekor a Vevő köteles alaposan ellenőrizni az Áruk megrendelés szerinti mennyiségét és
fajtáját.
9.2. Az Áru mennyiségével és fajtájával, a szállítási határidővel és a szállítási károkkal kapcsolatos reklamációt az
érvénytelenség elve mellett írásos formában kell benyújtani, mellékelve a fuvarozó által igazolt írásos jegyzőkönyvet, mely
tartalmazza az összes mennyiségi, árucikk eltérést, vagy az Áru megsérülését, alátámasztva a reklamáció jogosságát. A
reklamációt legkésőbb a szállítmány átvételétől számított 3 napon belül kell benyújtani, a későbbi időpontban benyújtott
reklamáció nem kerülnek kivizsgálásra.
9.3. A minőségi reklamációkat a Vevőnek a szállítói iratokban vagy az Áru csomagolásán feltüntetett felhasználhatósági
időszakon belül kell jeleznie az Eladó felé, a későbbi időpontban benyújtott reklamáció nem kerülnek kivizsgálásra.
9.4. A Vevő mennyiségi reklamációit az érvénytelenség elve mellett írásos formában kell bejelenteni és az Eladóhoz ajánlott
levélben vagy emailen elküldeni. A reklamációt az Áru hibáinak feltárásától számított 7 napon belül kell bejelenteni.
9.5. A reklamációban a Vevőnek különösen a következőket kell megadnia: a reklamált Áru nevét, kódját, a csomagolás fajtáját,
mennyiségét, a gyártási széria számát és a reklamáció okát.
9.6. A reklamáció elismerésének alapfeltétele a reklamáció komplex volta.
9.7. A reklamáció bejelentése dátuma az írásos formájú bejelentés Eladó általi kézhezvételének dátuma.
9.8. Az Eladó a reklamációt a reklamáció és a teljes dokumentáció kézhezvételétől számított 30 napon belül, vagy a Vevővel
egyeztetett határidőben bírálja el. Az Eladó jogosult követelni a reklamált Áru visszaszolgáltatását.
9.9. Amennyiben az Eladó elismeri a minőségi reklamációt, akkor az Eladó köteles, saját választása szerint:
9.9.1. lecserélni a hibás Árut hibáktól mentesre, az Eladó költségére, a Felek által egyeztetett időpontban,
vagy
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9.9.2. lecsökkenteni az Áru értékét a hibának megfelelő szintre, a csökkentés mértékének a Vevővel korábban történt írásos
egyeztetése alapján.
9.10. Amennyiben a megállapodástól eltérő mennyiségű (mennyiségi reklamáció) vagy a a megállapodástól eltérő fajta
(szortiment reklamáció) Áru került leszállításra, az Eladó lehetőség szerint leszállítja a hiányzó mennyiségű Árut.
9.11. Amennyiben a Vevő nem ellenőrzi le a termékeket és nem küld reklamációt az Eladóhoz a feljebb említett módon és
határidőkben, akkor az Eladó nem visel felelősséget a Vevővel szemben az Árukkal sérülése vagy az azokkal kapcsolatos
károk tekintetében.
9.12. A Vevő köteles minden lehetséges lépést megtenni a hibás Áruk felhasználásából eredő károk minimalizálásának
érdekében. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan károkárt, melyek kisebbek lehetnének, ha a Vevő megfelelő
intézkedéseket tett volna.
9.13. Az Eladó nem vállal felelősséget az hibás Árukért:
9.13.1. a szállítói iratokban vagy az Áru csomagolásán feltüntetett felhasználhatósági időszak eltelte után (az Eladó
igyekszik arra törekedni, hogy a leszállított Áruk felhasználhatósági időszaka még min. 3 hónap legyen a szállítástól
számítva);
9.13.2. ha a hibák a Vevő fuvarozója által átvett Áruk szállítása alatt keletkeztek;
9.13.3. ha a hibák az Árunak a Vevő, vagy harmadik alany részéről történő, az Eladó átlai eladás utáni helytelen
raktározásból erednek;
9.13.4. ha a hibák az Áruk nem megfelelő vagy helytelen alkalmazásából erednek.
9.14. Az Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, na a Vevő az ügyfelével szemben nagyobb kezességet vállal vagy
nagyobb garanciát ad az Árukra.
9.15. A Vevő, mint eladó, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint köteles az Eladó által leszállított Árukkal kapcsolatos, a
vállalkozói minőségben fellépő ügyfelek által benyújtott reklamációkat kezelni;
9.16. Az Eladó támogatni fogja a Vevőt a technikai szaktudás tekintetében, a Vevő ügyfelei által a Vevőnek benyújtott minőségi
reklamációk Vevő részéről történő elbírálása során.
9.17. Az Eladó Árujával kapcsolatos, a vevők által benyújtott reklamációkból eredő követeléseket a Vevő köteles a reklamációs
jegyzőkönyvvel, a vevők követelései elismerésének igazolásával, valamint a reklamáció rendezési módjáról tanúskodó
dokumentumokkal igazolni, mely dokumentumokat a Vevőnek ajánlott levélben vagy emailen el kell küldenie az Eladónak
az elbírálás érdekében.
10. VIS MAJOR
10.1. A Felek nem viselnem semminemű felelősséget a vis major előfordulásából közvetlenül eredő sérülésekért, károkért,
büntetésekért vagy egyéb követelésekért.
10.2. Nem számítanak vis majorak azok az események, melyek a Felek, az alvállalkozóik, ügynökeik, kivitelezőik, ügyfeleik
gondatlanságából vagy szándékos tevékenységéből/mulasztásából erednek.
10.3. A Felek kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást a vis major fellépéséről és elmúlásáról az esemény bekövetkezésétől
számított 1 héten belül.
11. BIZALMAS INFORMÁCIÓK. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
11.1. A Vevőnek az Eladó írásos engedély nélkül nincs joga harmadik felek számára sem közvetlenül, sem közvetve műszaki,
technológiai, szervezési, könyvelési, pénzügyi, személyzeti, kereskedelmi, statisztikai, foglalkoztatási információkat, vagy
az Eladó vagy a vele együttműködő alanyok vállalatával kapcsolatos titkokat átnyújtani, beleértve az ügyfelektől származó
információkat ("Bizalmas Információk"), melyek az Áruk vásárlása/leszállítása kapcsán jutnak a Vevő tudomására. A
Bizalmas Információkat a Vevő kizárólagosan a megrendelés megtételére használhatja ki.
11.2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az olyan információkra, melyeket:
11.2.1. közzétételre kerültek, ismertek és közvélemény számára elérhetők,
11.2.2. az idevágó jogszabályok szerint az illetékes állami szervek kérésére nyilvánosságra kell hozni,
11.2.3. az egyik Fél a másik Fél előzetes belegyezésével nyilvánosságra hoz.
11.3. Amennyiben olyan körülmények lépnek fel, melyek szükségessé teszik a Bizalmas Információk nyilvánosságra hozását, a
Vevő köteles erről az Eladót tájékoztatni a nyilvánosságra hozandó információk terjedelmének közös meghatározása
érdekében, amennyiben az nem fog jogszabálysértésnek minősülni.
11.4. A Bizalmas Információ Eladó részéről a PPG Tőkecsoporthoz tartozó alanyoknak való átadása nem minősül a fent említett
titoktartási kötelezettség megszegésének.
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. Azt a tényt, hogy az Eladó nem követeli a Feltételek bármelyikének szigorú betartását, nem értelmezhető úgy, hogy
lemond a fenti rendelkezésekből eredő jogairól és nincs kihatással az Eladó azon jogára, hogy azok végrehajtását későbbi
időpontban megkövetelje.
12.2. Amennyiben a Feltételek valamelyik rendelkezése részben vagy egészében érvénytelen az érvényben levő törvény
jogszabályaira való tekintettel, aminek révén a rendelkezés nem hatályos vagy nem végrehajtható, az nem hat ki a
Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességére, hatályosságára és végrehajthatóságára. Az ilyen rendelkezés helyébe
olyan rendelkezés lép, mely a legjobban kifejezi az Eladó akaratát.
12.3. Azon Szerződések, melyekre a jelen Feltételek érvényesek, értelmezése, érvényessége és teljesítése tekintetében a lengyel
jogszabályok az irányadók.
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12.4. Azon Szerződések, melyekre a jelen Feltételek érvényesek, végrehajtásából fakadó bármilyen viták elbírálása tekintetében
az Eladó székhelye szerint illetékes általános hatáskörű bíróság dönt.
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