
SzArdrAsr renErszenz6oFs

1 . REsz TEKTNTETEBEN

amely l6trejott egyr6sz:r6l V6ci Hullad6kgazd6lkodisi Kft, (sz6khely: 26O0 V5c, Zrinyi
utca 9., K6pviseli: l6szai P6ter iigyvezet6 igazgat6, ad6szSma: 24173203-2-13,
pr6nzforgalmi szSmlaszima: 11784009-20602745-00000000) (tov5bbiakban: Megrendel6)

m6srdszr6l a Park6v Kft,(sz6khely: 260O V6c, Budapesti f60t 16, ad6szdm: 12020249-2-73,
p6nzforgalmi sz5mlaszSm: ...77742094-20745189c9.:...13-09-069528.; k6pvisel5: ...Partin6

KovScs Eva..) mint szd lit6 (a tov6bbiakban: Sz5llit6) kozott az alulirott helyen 6s napon, az alSbbi

feltdtelek szerint:

L El6zm6nyek

Megrendelcik k6pvisel,-'t6ben a V6ci V5rosfejleszt5 Kft. a 2011.6vi CVIII. tdrveny (tov6bbiakban:
Kbt.) ilI. r6sze alapj5r nemzeti eljSr6srend szerinti hirdetm6ny 6s t5rgyalSs ndlkrili kdzbeszez6si
elj5rSst folytatott le ,,irodaszer, papir 6s nyomtat6patronok beszez6se" elnevez6ssel.
Az eljdr5sban 5 r6szrr: lehetett r6szaj6nlatot tenni. Jelen szezdd6s az 1. r6szben meghat6rozott
term6kekre 6s mennyisA3ekre terjed ki.
Az elj6r6s nyertese a SzSllit6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkezdseinek megfelel6en - az
al5bbi szez5d6st koti.
tulek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. 6vi V tdrv6ny 8:1.5 (1) 7.) pontja alapj6n szez(rdS
hat6sSgnak min6siil.

II. A szez6d6s t6rgya

A Megrendel5 .- jelen szez(d6s hat6lya alatt tett k l6n megrendeldsekkel - megrendeli
Sz5llit6t6l a kozbeszez6si eljSr6s iratanyagSban meghat6rozott mUszaki specifikSci6ji
irodaszereket. 1:apir6rrlkat 6s nyomtat6patronokat (tov5bbiakban: term6kek) (ide 6rtve a
tulajdonba ad6:;t is), valamint a kapcsolod6 feladatok (k0telezetts6gek) ell6t6s5t.
A jelen szezcSd6sre vonatkoz6 mennyis6geket, tipusokat, a kozbeszea6si elj6r6s iratanyaga
ta rta I ma zza .

tulek rogzitik, hogy jelen szen6d6s alapj6n Megrendel5 jelen szez6d6sben nem vSllal
kotelez6 6rv6nnyel megrendeldst. 5z6llito kijelenti, hogy a fentieknek az aj6nlata
megtdtelekor t,rdat6ban volt, 6s ennek alapj6n tette meg ajdnlatat. SzSllit6 jelen szez6d6ssel
lemond arr6l, hogy a keret6sszeg ki nem merit6se vagy megrendel6s elmaradiisa miatt a
Megrendel6vel szemben bdrmif6le ig6nyt 6rv6nyesitsen.
Sz6llito kijeler,ti, hogy jelen szez6d6s hat6lya al5 tartoz6 megrendel6sek fentiek szerinti
teljesit6sdt v6llalja.
A termekekke kapcsolatos mfiszaki 6s egydb felt6teleket a kozbeszez6si elj6r6s iratanyaga
ta rta I m azza .

tulek meg6llapitjSk, hogy a teljesit6s (a meghat5rozott kovetelmdnyek vonatkozds6ban)
akkor megfelel6. ha a szSllitott term6k a rendeltet6sszer0 felhasznSl5sra alkalmas, hi6ny-, ds
hibamentes (megfelel a m(iszaki leir6sban foglalt felt6teleknek), 6s mennyisdg is kielegiti a
megrendel6stren szerepl6 mennyisegi felt6teleket.
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7. fulek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a teljeslt6s sor6n a megaj6nlott term6kek
b6rmelyike az adott teljesit6si id6pontban nem teljesithet6, Sz5llit6 jogosult, az ajilnlat5ban
megadott nem telj:sithetc! term6kkel azonos vagy jobb tulajdons6gokkal rendelkez6 m6s

tfpussal teljesiteni, ha ehhez Megrendel6 el<jzetesen hozz6j6rult. A hozzdj5rul5shoz a Sz5llito

az akad6lyoztat5s bejelent6s6vel egyidSben koteles term6kismertet6t csatolni. Amennyiben a

fenti feltdteleknek a megaj6nlott helyettesit6 term6k megfelel (a felt6telek igazol5sra

kerultek) a Megrendel6 nem jogosult a hozz5j6rul5s5t megtagadni. A m6dosit5s alapj6n az 5r

(egyseg5r) nem emelkedhet.

III. Az ellen6rt6k

A term6kek ellen6rt6k6t - mely mag5ban foglal valamennyi, a felhiv5sban ill. jelen

.r"rz,iOeiU"n rogzib-.tt k6telezetts6g ellSt5s5nak ellen6rt6k6t is -a jelen szerz6d6s l' sz'

mell6klete tartalmaz::a.
n i"inluatU.n megh;t6rozott mennyis6gekre vonatkoz6, az aj5nlatban meghat6rozott netto

osszellen6rt6k (elhnszolgSltatasi index): 297066ft+Afa, azaz k6tsz6zkilencvenhetezer-

hawanhat forint +lfa.
Az ellen6rt6k fedezet6t a Megrendel5 saj6t fon5sb6l biztositja

Megrendel6 el6leget nem fizet.
n ,i"gi"ro"li 6ii"rrarrmtt termekek ellen6rt6k6nek megfizet6s6nek felt6tele, hogy a hi6ny-,

", 
6io'ur"nt", teljes't6st u vr"lt-nO"tO kepvisel6je igazolja.A teliesit6sioazoles ki6llit6sa nem

jelenti a rejtett hihak vonat(oz6saban 
'O5rmityen, a Megrendel6t megillet6 jogr6l val6

lemondast.
sli[irJ-rlgr""ael6senk6nt ut6lag (havonta) jgs_o:ylt-._letiesit6sigazot6s csatol5s5val --. 

a

sz5mta ki51it6s5ra, metyer r"l"gi"niutb a rot. ijo.5 (1), (5) (6) bek, illetve a ftk. 6:130.5 (1)

O"f. r"ii"t, a sz6mla'k6zhei6tel6t fOvet6 30 napos fizet6si hat6rid6vel, 6tutal6ssal fizet

meo.
z. n'tiietitetigazol6s aliir5s6ra J6szai P6ter iigyvezet6 igazgat6 jogosult'

8. A beszez6s p6nziigyi f"O*JJill&r"nOet5 sal5t forrSs6Ool biztositja, mely rendelkez6sre 5ll'

9. Megrendet5 a kifizet€,s ,ora-" "t 
ua?"iiiendj6r6t sz6t6 2003. 6vi XCII. t6rv6ny 36/A' !-5ban

foglaltakat teljes korben alkalmazza'

10. Fetek meg5lapodnak .bb.;";;;;; 1"rm6kek. Sz5ltit6 aj6ntatban meghaterozott ellen6rt6ke

mag6ban fogtat vatamennii, "":J* sryn&g.s telje;ft.s6vel kapcsolatos kdtelezettsel

ellenert6k6t is. Szdrttiti . t"#6f."[ u6nlat6ban rogzitett ellen6rt6k6n kivgl jelen szerz6d1ssel

kapcsolatosan tovaUUi effenszo]giiUi?.i igenyt serimilyen ioocimen nem teneszthet el6.

11. K6sedelmes fizet6s eseten l'pregreno!0, mint szez6d5 hat6s6g a- ftk-ban.(6:155.!)

meqhatdrozott m6rtrikfi 6s u f.e1"O"f"r id6tartamaval ar5nyoi k6sedelmi kamat 6s

k6lbeg6ta15ny megfizet6s6re k6teles'

IV' A szerz6d€s tartalma

1. Megrendel6 megrendel6seit ir6sban (ide. ertv" 3 .f.t",. 
6s az e-mail form6j5t is)a legaldbb

meorendet6s mennyis,:ge, u5U!rtJr., iouarua a teljesitesi hely megad6s5val adja le, melyet

,l?irrt?'"i#r", nui..e'r.Lr.n"r, de tegk6s5bb m6snap visszaigazolni. A visszaigazolas e-

mail/fax i$5n tortdnik.
2.ASz6||it6nakamegrende|6seketamegrende|6sbenfoo|a|that6rid6re,de|egk6s6bba

meorendel6st5l sz6mitott 8 napon beltjl kell munkanaponk6;t 9-t6l l6oraig teljesiteni'

3. A teljesites helYe:

;. SJiit6 a szen6d1s targyait rendeltet6sszerti

6llapotban, s6rtetlen, z6rt csomagolSsban kdteles

feladatok ell5t6s6t:
a. helvszinre sz6llit5s,

b. kirakodSs,

haszn5latra (felhaszn615sra) alkalmas

atadni. Felek ez alatt 6rtik az al5bbi

.h-{



c. 5tadds feladatait is.
5. A g6pjiirm(r6l tdrtdn6 lerakod6s a sz6llit6 feladata, koteles a lerakod6shoz biztositanr a

megfelel6 szem6lyi ilkrWe tdrgyi felt6teleket.
6. Az 5tad6s-6tv6tel id5pontj5ban a felek - a csomagolds megbont6sa n6lkiil - kozosen

ellen6zik a term6kel< szemmel.lSthat6 tulajdons5gait, 6s azok izen6d,5sszerfis6gdt.Felek a
teljesit6skor elv6gzik a mennyis6gi ellen6z6st.

7. Amennyiben az Stadiis-iitv6tel sordn hiba-, vagy hi6ny dllapithat6 meg, akkor a Megrendel<5 a
hib5s teljesit6ssel ne:m 6rintett term6keket dtveszi, a t6bbi 6tv6tel6i megtagadja. Ebben az
esetben a Sziillit6 k6teles legkdsribb 8 munkanapon beltil hidny-,6s hi-barieniesen -aoottesetben sziillitot terhelS k6sedelmi kotb€r terh6vel -dtadni. Ennek elmulasztasa
meghirisu15snak minSsrjl.

8. fulek rogzitik, hogy a 8 napot megharad6 k6sederem meghiisur5snak min<5stir.9. MeghitisulSs esetein a Megrendel6 jogosult harmadik szemelytcil beszerezni a meohirjsutdssal
enntett termekeket es kesedelmi kotErt kovetelni. sz6llit6 nem jogosult ez6n okb6l a
Megrendel6vel szenlben semmif6re fizet6si vagy egy6b ig6ny 6rv6nyesit6-s6re.

10. SzSllit6 akkor is kor:eles a hib6s termdket ficiiretes6rej na a hib6ra csak a k6s6bbiek sor6n
derril f6ny.

11' Felek kifejezetten r6gzitil! hogy az iitadiis-5tvdtel sordn csak 6s kizdr6lag a szemmel l6that6
jelfemzc5ket ellen6rzik. Ennek alapj5n a sz6llit6lev6l al6ir6sa Megrend el6'r6szerl6l nem jetenti
az- in, rejtett hib'5k, szabad szemmel nem l6that6 hi6nyoss6gok, stb. vonatkozdsd'ban a
hi5ny-, 6s hibamerrtess6g igazo16s6t.

12. A megrendel6s teljesit6se akkor t6rt6nik meg, amikor a termdkek a Megrendel6 r6szdrcil

- gvftetlg keri.ittek. Eddig az id6pontig a kottseg-, 6s kiirvesz6lyvisers a szettiiot teitrli. 
-'

13. Az Staddssal a termdkek tulajdonjoga a Megrendel6re sz6ll 5t.

V. Szerz6d6si biztosit6kok, k6rt6rit6si szab6lyok

Sz6llito k6sedelerni kotb6r megfizet6s6re koteles, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s a jelen
szezcjddsben meghat5rozott teljesitesi hatdridcjt elmulasztia. A k6sedelmi kotbdr alaoia az
6rintett megrend,el6ssel drintett [erm6kek nett6 v6teldra. Nerteru ,ro"n ,"g-k;"tt ;Jptin
napra a kdtb6raletp 3o/o-a.
szSlfit6 meghirisul6si kottr6r megfizet6sdre koteles, ha olyan okb6l, ami6rt felelds,a szen6d6s
meghirisul. A.meghi0sul5si kcjtb6r mert6ke keretosszeg (i6tb6ralap) 150/o_a.
A Megrendelc5 a k6tb6rkovetel6s6t irasbeli felsz6lit5s rlg5n 6rv6nyesitheti, melynek a Sz5llit6
koteles 8 napt5ri napon belul marad6Kalanul eleget tenni. Amennyiben a szillito a felhiv6s
k6zhezv6tel6t kiivet6 3 napon belul 6rdemi - ind;kl6ssal ds bizonyit6kokkal aldt6masnott _
kiment6st nem tesz, akkor a kotb6rk6vetel6s a Sz6llito r6sz6r5l elismertnel i"ri.if,"iO 

-"t
ezzel besz6mithat6vS v6lik, a Kbt. 130.9 (6) bek. felt6teleinek teljesiil6se eset6n.
Megrendel6 ko\,/etelheti a fentieken t0l felmeriil<j (kotbdren felUlii k6riit.
sz6llit6t. kell6kszavatossSg terheri a szdlitoti termdkel vonatkoz6s6ban a hatiilvosjogszabSly.oknak megfetet6en. E k6telezetts6ge k6r6ben Sz5llito kotetes i munta..p."-l&ur
a kicser6l6sre.
sz5llit6 felel6:; mindazon k5rok6rt, melyet a nem szez6d6sszer( terjesit6s miatt aMegrendekin6l keletkezett vaqy harmadik szemdlyekre h;iramlott. A kdr megtdrit6sere ak6tb6ne. vonaikoz6 szabSlyok- megfelel6en attalmazano6at<. Sz6llito koteles mentesiteni aMegrendel6t nrinden oryan igeny. ai6r, ameryet harmadik szem6ryek , N"gr"ndeiou"i-ii"ru"n
6rvdnvesitenek a fenti okbo[ stattto.'toter"'s-a p",b";; i-f renoer6 ordar5n r6szt venni, ha aMegrendel6ve szemben a fenti okb6l per indul.

Vlt. A szerz6d6s hatitya, egy6b meg6ltapod6sok
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A felek a szez6drist hatdrozott id6tartamra kdtik. 5z5llit6 a jelen szez6dds al6ir5sdt kovet6 3
dves id6tartamra, de legfeljebb a keretOsszeg kimeri.il6s6ig kotik, mely alatt koteles a Sz6llit6
a megrendel6sek(:t teljesiteni.
a szerz&6s megsz nik teh6t a fenti id6pontban, vagy a keretdsszeg kimerll6s6vel.
Felek rogzitik, hcEy tekintettel a szerz(d6s hat5rozott id5tartamSra, a szez5d6s rendes
felmond5ssal/elSll,issal nem sz0ntethetci meg.
tulek a szez6d6s hat5ly5nak megsz(ntet6sdre a Ptk. ad6sv6teli szezSd6sre vonatkoz6
szab5lyait rendelil: alkalmazni, hogy a szerz6d6s hatSlya megsz0ntethet6 azonnali hatSllya
ha az egyik f6l s0lyos vagy ismdtelt szerz5d6sszeg6st k6vet el 6s emiatt a s6relmet
szenvedett f6lnek mir nem 5ll 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6se.A sllyos vagy ismdtelt
szez5d6sszeg6s a;r drdekmfrl5st 6nmag6ban igazolja a sdrelmet szenvedett f6l r6szdrcjl.
Stilyos szez<5d6ssz'.eg6snek min6siil - a szez5d6sben ekkdnt meghat5rozottakon, ill. egy6b
srilyos vagy ismdtelt szez6d6sszeg6s(ek)en til - kUlondsen:

a. Sz5llit6 r6sz6r6l
1. a jelen szez5d6sben a teljesit6s vonatkoz5sdban r5 ir5nyad6

szabSlyok megs6rt6se, mely a megrendel6s hat6rid6re vagy
megfelel6 m6don 6s min6s6gben 6s v5laszt6kban val6 teljesitds6t
eredm6nyezi, ha ez a Megrendel5 tev6kenys6g6t akad6lyoza,
vagy elneheziti.

2. egyrittmfikod6si, titoktaftasi kotelezetts6g6t a Sz5llit6 megszegi.
ide 6rtve a teljesitdshez szrikseges 3. felekkel tdrt6n6
egyiittmiikod6st is,

3. SzSllit6 ellen joger6sen felsz6molSsi eljir6s indul, vagy
v6gelsz5mol6s ir6nti kdrelmet nyirjt be, vagy egy6bk6nt a
c6gjegyzdkbSl torlik,

4. SzSllito ad6szdmSt torlik,
5. Megrendel6nek vagy harmadik szem6lynek k6rt okoz a jelen

szerz6d4s hib6s, hi5nyos, va gy k6sedelmes teljesit6s6vel.
b. Megrendr:16 r6sz{r6l:

1. egyi.jttmUkod6si, titoktaft6si k6telezetts6g6t a Megrendel6
megszegi,

2. v6telSr megfizet6s6nek legal6bb a megintdst k6vet6 30 napon tili
k6sedelme,

Felek a fenti joguk gyakorldsa el6tt - amennyiben ez t6lUk elv6rhat6 - k6telesek a mSsik felet
a szezdd6sszerfi teljesit6sre - megfelel6, legal5bb 5 napos - fizet6sn6l 30 napos - hatarid5
biztositis6val - ir6stnn felsz6litani. Nem terheli a megint6s kotelezetts6ge a s6relmet
szenvedett felet, ha ez t6le nem vSrhat6 el a s6relem sirly5nak ok5n.
Megrendel5 k6teles l'elmondani a szez6d6st - adott esetben olyan hat6rid5vel, hogy az

term6kek beszez6s6r5l jogszerfien gondoskodni tudjon - , ha

a. Sz5llitobarr kozvetetten vagy kOzvetlenill 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely tekintetdben fennSll az 56. 5 (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghat6rozott valamely felt6tel.
b. Sz6llit6 k6zvetetten vagy kozvetlenijl 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkepes

szervezetben, amely tekintet6ben fennSll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghat5ro;zott valamely feltetel.
c. Ennek 6rdek6ben a szerz&6s teljesit€s6nek teljes id6tartama alatt Sz5llit6

tulajdonosi szerkezetdt a MegrendelS sz6m6ra megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt.

125.5 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul drtesiti.
Sz6llitot ebben az esetben a szenSdes megszfin6s6nek id6pon!5ig teljesitett
szSllit5sok ellen6rt6k6re illeti meq.
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8. Felek k|elentik, hogy a szez5d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyUttm(kodnek, a felmerri15
probl6m5kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

9. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir{sban, az 5tv6tel helydt 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehej:ik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form6j6t is)

10. Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6telere) az ott megjelolt esetleges korlStoz5sokkal az
a15bbi szem6lyek jo(losultak kiz616lagosan:

Megrenclel5 r6sz616l:
N6V beoszt6s: J6szai Pdter Ugyvezet6 igazgat6
El6rhetc5sdgei (lev6lcim, tel, fax): 27 I 570-t35,570-725
Jognyila tkozat korl6toz5sa: ----

N6v. beoszt6s: Fish N6ra asszistens
Elerhetis6gei(lev6lcim, tel, fax) : 27 / 510-135,510-1 25

5z6llit6'eszerSl:
N6q beoszt5s: PARINE Koviics Eva i.igy.vez
El6rhetiis6gei(lev6lcim, tel, f ax) i27 -3L6-302
Jognyiletkozat korl6toz5sa :

Ndv, be:sztis: ...Partin6 kov5cs Eva
El6rhettlsdgei (lev6lcim, tel, fax) : 27-3 16-302
Jognyilatkozat korl5toz6sa :

LL. Szerz6d6 tulek rdqzitik, hogy jelen megSllapod6s csak a felek egyez6 akaratnyilv5nit5s6val,
ir6sban m6dosithat6, figyelembe v6ve a Kbt. vonatkoz6 el6ir5sait (132.5) is.

12. Szen6dd Felek megegyeznek abban, hogy a vit6s k6rd6st megkis6rlik peren kivuli bdk6s lton
rendezni, €s csak ennek eredmdnytelens{;e eset6n fordulnak bir6s6ghoz. Amennyiben az
egyeztet6s nem lezet eredm6nyre, rigy jelen szez6d6skjl ered5 jogvit6juk tekintet6ben
kikdtik - 6rt6khatdrt6l fUgg6en - a Megrendel6 sz6khelye szerinti j6r5sbir6s5g/torv6nysz6k
kiz5r6lagos illet6ke:ssdg6t.

13. tulek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b6rmely ponla k6gens
jogszabSlyba rltktrzne, \agy a kozbeszee6si elj6r6s kdtelez6 6rv6ny[ dokumentumSnak
tartalm6val ellent,Stes lenne, akkor a szez6dds fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy kiilon6sen a szez5d6s m6dosit5sa n6lkUl - a megs6rtett
kotelezS 6rv6nyfl jogszabSlyi rendelkez6s vagy k6zbeszez6si dokumentumi rendelkez6s kerUl.
Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabSly akk6nt
rendelkezik, hog'7 valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez5d6sben
szdvegszerfien szerepelnie kell) 6s azt sz6vegszer[ien a szen(flls nem tartalmazza (az adott
rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

14. Felek megSllapocnak abban. hogy a szSllito nem fizet, illetve sz5mol el a szezcid6s
teljesit6s6vel osszef{.igg6sben olyan kdltsdgeket, metyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) ponla
szerinti felt6telekrrek nem megfelelS tirsas5g tekintet6ben merUlnek fel,6s melyek a SzSllito
ad6k6teles jovede lm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

15. Szen(i5 Felek a:: egymds 6rdekkordbe tartoz6 es tudomSsukra jutott rizleti titkot kotelesek
megtartani, 6s a titoktart6si k6telezettsdget kotelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal
6s kozremUkod6i\el stb. is betartatni. Az rizleti titok megs6rt6s6b6l ered6en okozott k5rok6rt
a felek egym5ssal szemben felel5sek.

16. Felek \ralamint a;z alkalmaz6sukban 6116 munkatarsaik jelen szez5d6s hat6lya al5 tartoz6
feladatainak telje:;it6se sor6n tudomiisukra jutott, Megrendel6t 6rint5 minden adatot, t6nyt 6s
bizalmas inform5ci6t kotelesek meg5rizni, fiiggetleni]l att6l, hogy az sz6ban vagy ir6sos
form5ban kerillt e birtokukba.
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77. Aa ir{sban Stadott bizalmas informdci6k att6l frjggetleni.ll rizleti titoknak min6sUlnek, hogy
azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon 6rtelmij feliratot a felek szerepeltetik-e.
tulek tudomiisul vesz.ik, hogy az zleti titok vAlelm6ben hatSlyban l6v6 jogszab5lyok el6ir6sai
jelen titoktart6si rendelkez6s mellett is kotelez6ek sz6mukra. Sz5llito az i.izleti titkokat saj6t
vagy harmadik szem,5ly 6rdek6ben - jelen szerzcrd6s teljesit6s6hez szriks6ges m6rt6ken tril -
nem hasznSlhaua fel.

18. A titoktartesi kotelezr:ttsdg megs6ft6se s0lyos szezSd6sszeg6snek min6siil.
19. Nem terheli a titokrartAsi k6telezetts6g a feleket azon adatok, okiratok vonatkoz5s5ban,

melyet jogszab6ly nyilv5nos adatnak tekint, vagy egy6bkdnt a nyilvdnoss6gra hozatalSt
el6irja, tov6bbS az erre feljogositott ellen6z6 szervek fel6 biztositand6 adat, ill.
iratszolg5ltatiis vonatkoz6s6ban.

20. Jelen szezcjd6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben Magyarorszdg hatSlyos jogszab5lyai,
ktilon6s tekintettel a Polg5ri Torv6nykonyv (ftk.), illet6leg Kbt. vonatkoz6 rendelkez6sei az
ir6nyad6ak azzal. hogy amennyiben jelen szez6d6s vagy a Kbt. az drtelmez6sre vonatkoz6
elt6r5 rendelkez6st nem tartalmaz, igy jelen szez6d6sben alkalmazott kifejez6seket a ftk.
rendelkez6sei szerint kell 6rtelmezni.

21. Jelen szea6d6s el!'dlaszthatatlan r€sz6t k6pezi - a Megrendel6 p6ld6ny6hoz csatolva - a
kozbeszez€si elj5r5s iratanyaga.

22. Jelen szez6d6s az al6ir5sival l6p hat6lyba.

fulek a szez6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvas6s 6s 6rtelmez6s utdn,
helybenhagy6lag alSirjdk.

QarYtut
5z6llit6 kdpvisel6je

PARKEV KII.
Nyoml3lvSny- psplr', iroszetbolt
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Megrendel6 megrendel6seit ir6sban az alSbbi napokon a cEledi.monika@vacholdinq.hu email
cimr6l adja le:

2O15.6v
augusztus 31.
szeptember 21.
november 2.
november 23.
december 14.
december 28.
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