Dr. Kiss Brigitta

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
BITUMENEMULZIÓ ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
v.1.0, hatályos: 2022.03.01-től
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Colas Út Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.;
cégjegyzékszám: 01-09-046637; adószám: 14904134-2-44), mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”) által, keretszerződés
keretén belül történő C60B3RG típusú bitumenemulzió adásvételét szabályozza.
A jelen ÁSZF a bitumenemulzió adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: „Keretszerződés”) kiegészítéseként
alkalmazandó. Jelen ÁSZF a bitumenemulzió adásvételi keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Amennyiben a
Keretszerződés és a jelen ÁSZF szövegezése között eltérés van, a Keretszerződésben foglaltak az irányadók.
1.) A Keretszerződés tárgya, tartalma
1.1. A bitumenemulzió adásvételi keretszerződés tárgya: az Eladó által gyártott bitumenemulzió (a továbbiakban:
„termék” vagy „termékek”).
1.2. A Keretszerződés az együttműködés általános feltételeit tartalmazza, az egyedi feltételeket, a konkrét termékek
megnevezését, azok mennyiségét Felek az eseti megrendelésekben határozzák meg. Az eseti megrendelésben
eltérően nem szabályozott kérdésekre a Keretszerződés rendelkezései az irányadók.
1.3. A Keretszerződés közbeszerzési eljárásban való részvétel esetén szándéknyilatkozatként nem használható fel.
2.) Egységár, árváltoztatás
2.1. Az egyes termékek, termékfajták egységárait a Keretszerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
2.2. Eladó az egyoldalú árváltoztatás jogát kifejezetten fenntartja. Amennyiben a termék gyártásához szükséges alapanyagok
ára, vagy az egyéb gyártási költségek változnak (különös tekintettel a bitumen-, üzemanyag- és energiaárak növekedésére,
valamint a gyártási folyamatot érintő esetleges árfolyamváltozásokra és inflációra), Eladó jogosult az egységárakat azok
alapján megfelelően módosítani.
Az egységárak korrekciójára különösen, de nem kizárólagosan a MOL 70/100 listaár 5 %-ot meghaladó változása
(csökkenése vagy növekedése) esetén, az 5 %-ot meghaladó mértékben kerülhet sor.
A MOL bitumen listaár változás tekintetében Felek a 70/100 bitumen esetében a 2022.02.13-án érvénybe lépett nettó
193.300,- Ft / t árat tekintik bázisárnak. Amennyiben a hét első napján érvényes MOL bitumen listaárak a fenti
bázisárakhoz képest 5 %-ot meghaladó változást mutatnak, Eladó a Keretszerződés 1. sz. mellékletében rögzített
egységárakat a változás 5 %-ot meghaladó mértéke és az adott termék bitumentartalma alapján korrigálja.
2.3. A korrigált, módosított egységárakról Eladó írásban (e-mail) értesíti Vevőt azok hatálybalépésének napját 2 nappal
megelőzően. Az árlista – illetve azon belül az egységárak – változása a Keretszerződés módosítását nem igényli.
3.) Eseti megrendelések
3.1. Vevő előzetesen várható termékigényét (mennyiség, ütemezés) Felek kapcsolattartói szükség szerint tájékoztató jelleggel
egyeztetik.
3.2. Vevő az eseti megrendelést a teljesítés kért napja vagy kezdőnapja előtti munkanap 12:00 óráig adja le Eladó általános
kapcsolattartója vagy az érintett keverőtelepi kapcsolattartó részére, megjelölve az igényelt termék típusát, mennyiségét,
a kért teljesítési napot / ütemezést, illetve szükség esetén az átvétel helyét.
3.3. Az eseti megrendelés írásbeli (e-mail) vagy szóbeli (telefon) formában egyaránt leadható, azzal, hogy amennyiben Eladó
erre felhívja, Vevő köteles a szóbeli eseti megrendelést késedelem nélkül írásban is megerősíteni. Felek megállapodnak,
hogy utóbbi esetben az eseti megrendelés csak az írásbeli megerősítéssel hatályosul.
3.4. Amennyiben Eladó az eseti megrendelést elfogadja, köteles azt Vevő részére visszaigazolni. Az eseti megrendelés
visszaigazolásával Felek között egyedi adásvételi szerződés jön létre.
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3.5. Amennyiben Eladó az eseti megrendelést kapacitáshiány miatt vagy bármely egyéb okból nem fogadja el, köteles a
visszautasításról Vevőt értesíteni. Az eseti megrendelés visszautasításával kapcsolatban Vevő Eladóval szemben
semmilyen jogcímen semmilyen követelést vagy igényt nem érvényesíthet.
3.6. Az eladói visszaigazolás vagy visszautasítás formájára az érintett eseti megrendelés formája irányadó.
4.) Teljesítés (átadás-átvétel)
4.1. A termék átadás-átvételére munkanapokon, 7:00 és 15:00 óra között kerülhet sor. Az átadás-átvétel pontos időpontját
Felek kapcsolattartói előzetesen egyeztetik.
4.2. Vevő a termék átvételére feljogosított személy(ek)ről Eladót előzetesen tájékoztatja. Az elmulasztott vagy tévesen
megadott tájékoztatás következményeiért Eladó felelősséget nem vállal.
4.3. A termék minőségi és mennyiségi átadás-átvétele szállítólevél kiállítása mellett történik. Az átvétel során az átvevő
személy a szállítólevélen feltüntetett termék Vevő nevében történő átvételét aláírásával igazolja.
4.4. Amennyiben Eladó géphiba, üzemzavar, vagy egyéb előre nem látható okból nem tudja az egyedi adásvételi szerződés
szerint Vevőt kiszolgálni, köteles erről Vevőt késedelem nélkül tájékoztatni, megjelölve az akadályoztatás jellegét és
várható időtartamát. A tájékoztatás alapján Felek a teljesítést átütemezik, ennek hiányában az adott egyedi adásvételi
szerződést meghiúsultnak tekintik. Az előre nem látható okból bekövetkezett késedelemmel (átütemezéssel) vagy
meghiúsulással kapcsolatban Vevő Eladóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthat.
5.) Fizetési feltételek
5.1. Az elszámolás módját, alapját, a számla kiállítására vonatkozó szabályokat a Felek a Keretszerződésben határozzák meg.
5.2. Eladó a Keretszerződésben a Vevő részére hitelkeretet biztosíthat a Keretszerződés alapján teljesített szállítások
vonatkozásában, az ott meghatározott feltételekkel összhangban.
5.3. Amennyiben Vevőnek bármely jogcímen lejárt tartozása áll fenn az Eladó vagy a Colas-csoport bármely egyéb tagja felé,
és/vagy Eladó olyan tényről, adatról, körülményről vagy információról szerez tudomást, mely Eladó saját kizárólagos
megítélése szerint Vevő gazdasági – pénzügyi helyzetét, Vevő fizetőképességét vagy fizetőkészségét hátrányosan
érint(het)i, vagy az eladói követelések kielégítését bármely egyéb módon veszélyeztet(het)i, abban az esetben Eladó
jogosult – Vevő egyidejű értesítése mellett –
5.3.1.
5.3.2.

a termék értékesítését (Vevő további kiszolgálását) felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosíték
nyújtása) kötni, akár szabad hitelkeret esetén is, és/vagy
a Keretszerződés szerinti hitelkeret összeghatárát csökkenteni, vagy a hitelkeret alkalmazását
felfüggeszteni.

5.4. Vevő a Keretszerződés alapján fennálló bármely pénztartozásába az Eladóval szemben fennálló esetleges
pénzköveteléseit kizárólag az Eladó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával számíthatja be. Hozzájárulás hiányában
Vevőt a Ptk. 6:49. § szerinti beszámítási jog nem illeti meg. A beszámítási jog gyakorlásának jelen pont szerinti
korlátozását Vevő a Keretszerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
5.5. Vevő tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés alapján Eladó által kiállított számla kifogásolására a kézhezvételtől
számított 8. napig van lehetősége. Jogos észrevétel esetén az új számla kibocsátása vagy a számla javítása az eredeti
számla szerinti fizetési határidőt nem módosítja. A fenti jogvesztő határidő elmulasztása esetén az Eladó által indított
esetleges jogi eljárások (fizetési meghagyás, polgári per, felszámolás) során Vevő a számlával kapcsolatban kifogást
érvényesen nem támaszthat.
5.6. Felek a Keretszerződésből fakadó, Vevőt terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében a Ptk. 6:25 §-ában foglaltaktól
annyiban térnek el, hogy az elévülést megszakítja a követelés érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás is.
5.7. Az elszállított termék ellenértékének maradéktalan kiegyenlítéséig Eladó fenntartja tulajdonjogát a termék felett.
6.) Minőség
6.1. Az Eladó bitumenemulziót gyártó gyöngyösi üzeme az „EN 13808:2013 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A
kationaktív bitumenemulziók keretelőírása” szabvány szerint tanúsított. Okirat azonosító jele: 2095 CPR 171-2
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6.2. Eladó az üzemi gyártásellenőrzés keretében az üzemben vett bitumenemulzió minták vizsgálatait a gyártás-ellenőrzési
szabvány által előírt gyakorisággal végzi. Ellenőrzésre kerül, hogy a vizsgálati eredmények megfelelnek-e az EN
13808:2013 szabvány szerint elvégzett típusvizsgálatokban meghatározott követelményeknek. Ezek a vizsgálati
eredmények a bitumenemulzió gyártói minősítésére szolgálnak.
6.3. Eladó a gyártási folyamatot a tanúsított üzemi gyártásellenőrzés szerint folyamatosan felügyeli.
7.) Mennyiségi / minőségi kifogások, szavatosság
7.1. A bitumenemulzió termék tekintetében Eladó szavatolja, hogy az általa legyártott termék minősége megfelel az e-UT
05.01.21 Útügyi Műszaki Előírásban foglalt műszaki követelményeknek.
7.2. Minőségi kifogásra Vevő kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben annak alapját a termék felhasználását
(beépítését, kiszórását) megelőzően, Eladó jelenlétében vett minta minősítő jogkörű (akkreditált) laboratórium által
elvégzett ellenőrző vizsgálata képezi. Amennyiben a mintavételre a termék átvételét követően kerül sor, úgy Vevő köteles
azt is igazolni, hogy a termék átvételt követő tárolása megfelelt a vonatkozó előírásoknak.
7.3. Mennyiségi kifogást Vevő csak a termék átvételekor tehet, melyet a szállítólevélen köteles feltüntetni. A termék átvétele
után mennyiségi kifogásra nincs mód.
7.4. A hibás teljesítésért Eladó felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Szavatossági igény a teljesítés időpontjától számított
6 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesíthető.
7.5. Vevő kötelezi magát arra, hogy az Eladótól vásárolt terméket az előírásoknak megfelelően, szakszerűen szállítja, tárolja
és használja fel (dolgozza be). Szakszerűtlen tárolás és beépítés esetén Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól.
7.6. A megalapozatlannak bizonyuló minőségi kifogás kivizsgálásával felmerült költségek Vevőt terhelik. A Vevő jogos
minőségi kifogása esetén az Eladó felelősséggel tartozik a bitumenemulzió minőségi hibájáért.
8.) Szállítási feltételek
8.1. Az üzemi gyártásellenőrzés hatálya a bitumenemulzió átadás-átvételig terjed ki, így az Eladó a kiszállításra kerülő
bitumenemulzió minőségét átadásig tudja garantálni. Az átadás történhet a Vevő által megjelölt helyszínen (helyszíni
átadás) az Eladó járművével kiszállítva vagy az Eladó telephelyén (üzemi átadás) a Vevő szállító járművébe.
8.2. Helyszíni átadás esetén az Eladó minden esetben kitisztított tartályú, a bitumenemulziót 40 – 80 °C közötti tartományban
hőfokon tartani tudó szállítójárművel végzi a szállítást. Üzemi átadás esetén a Vevő végzi a szállítást a saját
szállítójárművével. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a bitumen-emulzió minősége üzemi átadás után csak akkor
garantálható, ha a bitumenemulzió szállítása a fentebb leírt tulajdonságokkal rendelkező szállítójárművel történik.
Amennyiben az Eladó az üzemi átadáskor ennek ellenkezőjét tapasztalja, akkor erre felhívja a Vevő figyelmét.
Amennyiben a Vevő ragaszkodik a kiszállításhoz, akkor Eladó CE-jelzet nélküli szállítólevelet ad ki Vevő részére.
8.3. A bitumenemulzió tárolása és beépítése a Vevő feladata. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a gyártott emulzió
minősége tárolás és beépítés után csak akkor garantálható, ha a Vevő betartja az alábbiakat:
•
•
•

a bitumenemulzió az átvételtől számított 30 napon belül felhasználásra kerül,
a tároló tartály tiszta, biztosított a bitumenemulzió 40 – 80 °C közötti hőfokon tartása és cirkulálása vagy keverése,
a bitumenemulzió felhasználása során betartják az érvényben lévő beépítés technológiai utasításokat

8.4. A kiszállított bitumenemulzió minden gépjármű szállítmányához megfelelőségi igazolásként rövidített CE-jelzet kerül
kiadásra a szállítólevélen feltüntetve. A termékről Eladó a 305/2011/EU rendelet III. sz. mellékletének és az ezt módosító
574/2014/EU rendelet szerinti tartalommal Teljesítménynyilatkozatot állít ki. A keverék teljesítményét
Teljesítménynyilatkozat és CE jel igazolja, amely dokumentumok fizikai csatolásuk nélkül is az egyes adásvételi ügyletek
részét képezik. A Teljesítménynyilatkozat és CE jel átadásra kerül Vevő részére oly módon, hogy az a Vevő által a
szállítólevélen feltüntetett linkről (https://colas.hu/colas-ut/uzem/gyongyos-bitumenemulzio-uzem/) korlátozás nélkül
letölthető és kinyomtatható. Eladó felhívja Vevő figyelmét, hogy a részére kiadott Teljesítménynyilatkozat és CE jel
kizárólag az Eladó által Vevő részére a leszállított, a Teljesítménynyilatkozaton és CE jelen megjelölt típusú bitumenemulzióra vonatkozik. A Teljesítménynyilatkozatot és CE jelet minőségtanúsítási dokumentumként Vevő csak erre a
célra és csak ezen bitumenemulzió vonatkozásában jogosult felhasználni.
8.5. Felek megállapodnak, hogy az Eladó által előírt és alkalmazott, az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendeletek szerinti
biztonsági adatlap fizikai csatolása nélkül is az egyes adásvételi ügyletek részét képezi. A biztonsági adatlap az Eladó

3

honlapján (https://colas.hu/colas-ut/uzem/gyongyos-bitumenemulzio-uzem/) megtalálható, és onnan korlátozás nélkül,
nyomtatható verzióban letölthető.
9.) Eladói és Vevői kárfelelősség
9.1. Szerződésszegése esetén Eladó a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett (közvetlen) károkért felel, a Ptk. 6:143. § (2)
bekezdése szerinti következményi (közvetett) károkért és az elmaradt haszonért Felek Eladó felelősségét kizárják. Eladó
kártérítési kötelezettsége legfeljebb a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés(ek) értékéig terjedhet. A kártérítési
felelősség jelen pont szerinti kizárását és korlátozását Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
9.2. Vevő kijelenti, hogy a saját vevői/beszerzői minőségével kapcsolatban, ill. erre tekintettel az adásvétel lebonyolítása
során rá irányadó jogszabályok és egyéb előírások betartásáért kizárólagosan és időbeli korlátozás nélkül felel. A Vevő
a fenti jogszabályok és egyéb előírások betartásának elmaradásából esetlegesen az Eladóra háruló hátrányos
jogkövetkezményekért teljes körű felelősséget vállal (beleértve a következményi károkat is). Így – különösen, de nem
kizárólagosan – a Vevő az Eladónak teljeskörűen megtéríteni tartozik az Eladóra esetlegesen kiszabott bírságokat, az
esetlegesen felmerült hatósági, illetőleg peres és egyéb költséget, mint az Eladónál felmerült károkat, vagy ezek alól
köteles az Eladót egyéb módon mentesíteni.
10.) A Keretszerződés felmondása, megszűnése
10.1. A Keretszerződés a 6. pontjában meghatározott időtartam leteltével a Felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik.
10.2. A Keretszerződést 30 napos felmondási idő mellett bármelyik Fél jogosult írásban, indokolás nélkül felmondani. (rendes
felmondás)
10.3. Eladó jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben
10.3.1. Vevő a Keretszerződés alapján Eladó felé, vagy bármely más szerződés alapján a Colas-csoport bármely más
tagja felé fennálló bármely fizetési kötelezettségével 8 napot meghaladó késedelembe esik,
10.3.2. Vevő a Keretszerződésből eredő bármely egyéb kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi,
10.3.3. Vevő dönt a társaság végelszámolással történő megszüntetéséről (végelszámolási eljárás megindításáról) vagy
csődeljárás megindításáról (csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról), illetve amennyiben Vevővel
szemben kényszertörlési-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás indul, továbbá minden olyan körülmény
felmerülése esetén, amely az eladói követelések kielégítését alapos okkal veszélyeztetheti.
10.4. A Keretszerződés bármely okból történő megszűnése a már leadott és visszaigazolt eseti megrendelések teljesítését nem
érinti.

11.) EKAER
11.1.Amennyiben a Keretszerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
tv. („Art.”) szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer („EKAER”) hatálya alá tartozik, abban az
esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése érdekében Vevő köteles Eladóval teljeskörűen
együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni.
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az EKAER részletes szabályait és az EKAER körébe tartozó adatokat az Elektronikus
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet tartalmazza.
Együttműködési kötelezettsége keretében Vevő köteles külön felszólítás nélkül, írásban tájékoztatni Eladót
i)
ii)

iii)

iv)

a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig;
a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól
(név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Vevővel, legkésőbb a termék
felrakodásának megkezdéséig;
az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék
fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően
haladéktalanul;
a termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontjáról, a kirakodási
címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig.
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11.2.Amennyiben a Keretszerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szerinti
kockázatos terméknek minősülnek, arról Eladó kifejezetten tájékoztatja Vevőt.
11.3.Amennyiben Vevő – olyan okból, amelyért felelős – a 9.1. pont szerinti tájékoztatási / együttműködési kötelezettségét
megszegi, Eladó alkalmanként 100.000,- Ft összegű kötbért érvényesíthet vele szemben.
A tájékoztatási / együttműködési kötelezettség megszegésével okozott károkért Vevő a Ptk. szabályai szerint
felelősséggel tartozik. Figyelemmel a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésére, Eladó kifejezetten felhívja Vevő figyelmét, hogy az
EKAER bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve hibás, hiányos vagy valótlan adattartalommal történő teljesítése
esetén az állami adó- és vámhatóság – egyéb szankciók mellett – mulasztási bírságot szabhat ki.
12.) Megfelelőség
12.1.Felek megállapodnak, hogy az Eladó – mint a Colas-csoport tagja – által előírt és alkalmazott „Társadalmi
Felelősségvállalás (CSR) Szabályzat Beszállítók és Alvállalkozók Számára” (kiadta: Bouygues SA, kiadva: 2009.,
frissítve: 2019. május; a továbbiakban: CSR Szabályzat) fizikai csatolása nélkül is a Keretszerződés, illetve az egyes
adásvételi ügyletek részét képezi.
Felek rögzítik, hogy a CSR Szabályzat Eladó honlapján (https://colas.hu/colas-ut/dokumentumok-ut/) megtalálható,
onnan korlátozás nélkül, kinyomtatható verzióban letölthető.
Vevő kijelenti, hogy a CSR Szabályzatot teljeskörűen megismerte és elfogadta, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Vevő vállalja, hogy a CSR Szabályzatban foglaltakat a Keretszerződés, illetve az eseti megrendelések teljesítése során
maradéktalanul betartja és közreműködőivel is betartatja.
12.2.Vevő tudomásul veszi, hogy a CSR Szabályzat, illetve bármely korrupcióellenes jogszabály vagy előírás megszegése
súlyos szerződésszegésnek minősül.
13.) Eladói helyszínre vonatkozó szabályok
13.1.Amennyiben az adásvételi ügylet teljesítése – így különösen a megrendelt termék elszállítása – során Eladó telephelyére
(a továbbiakban: eladói helyszín) Vevő, illetve a Vevő érdekkörében vagy közreműködőjeként eljáró bármely személy
belép (a továbbiakban: belépő személy), úgy az alábbi rendelkezéseket is alkalmazni kell:
i)

Vevő köteles az adott eladói helyszínre irányadó tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségvédelmi, beléptetési
és biztonsági előírásokról saját felelősségére tájékozódni, azokról a belépő személyeket előzetesen
tájékoztatni.

ii)

Vevő, illetve a belépő személy köteles a fenti i) pont szerinti előírásokat betartani, illetve betartatni.

iii)

Amennyiben a belépő személy nem tartja be az eladói helyszínre vonatkozó előírásokat, vagy
tevékenységével zavarja az eladói helyszín működését, illetve az ott történő munkavégzést, úgy Eladó
helyszíni képviselője jogosult az eladói helyszínről a belépő személyt azonnal eltávolítani.

iv)

Vevő köteles a belépő személyek részére az előírt védőeszközöket / felszereléseket biztosítani, részükre a
szükséges munkavédelmi oktatást megtartani.

14.) Adatvédelem
14.1.A Keretszerződés, illetve az eseti megrendelések teljesítésével összefüggő személyes adatkezelések során Felek az EU
általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – összhangban kötelesek eljárni.
14.2.Felek rögzítik, hogy az Eladó – mint a Colas-csoport tagja – által alkalmazott, „Az üzleti és szakmai partnerek, a szerződő
felek és az általuk érintett harmadik személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató”
(2019. november 11.) (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) Eladó honlapján (https://colas.hu/colasut/dokumentumok-ut/) megtalálható, onnan korlátozás nélkül, kinyomtatható verzióban letölthető.
A Keretszerződés aláírásával Vevő kifejezetten kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatót teljeskörűen megismerte és
elfogadta. Vevő vállalja, hogy az Adatkezelési tájékoztatót a Keretszerződés és az eseti megrendelések teljesítésében
közreműködő személyekkel is megismerteti, részükre elérhetővé teszi.
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14.3.Összhangban az Adatkezelési tájékoztatóval, Felek külön is rögzítik, hogy az eladói helyszínen Eladó, vagy az általa
megbízott vagy felhatalmazott harmadik személyek a belépő személyről az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt célokból
kép- és hangfelvételeket készíthetnek, illetve a beléptetés során a belépő személy személyes adatai begyűjtésre és
kezelésre kerülhetnek.
Figyelemmel a fentiekre, Vevő vállalja és szavatolja, hogy az adásvételi ügylet teljesítése – így különösen a megrendelt
termék elszállítása – során a belépő személyek részére a jelen pont, az Adatkezelési tájékoztató és a vonatkozó
jogszabályok szerinti tájékoztatást előzetesen megadja, az érintett személyektől a szükséges hozzájárulásokat minden
esetben előzetesen beszerzi. A hozzájárulások beszerzése és folyamatos fenntartása során Vevő saját szervezésében és
felelősségére jár el.
15.) Vegyes rendelkezések
15.1. A Keretszerződés és a jelen ÁSZF alkalmazásában a Colas-csoport tagjai a Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai
út 73.) és mindazon gazdasági társaságok, melyekben a Colas Hungária Zrt. a Ptk. 8:2. § (1) bekezdés szerinti többségi
befolyással rendelkezik.
15.2.A Keretszerződés tartalmát a Felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló személynek a másik Fél előzetes hozzájárulása
nélkül felvilágosítást nem adnak.
15.3.A Keretszerződésben rögzített ügyletek lebonyolítása és végrehajtása során a Feleknek jóhiszeműen és tisztességesen kell
eljárniuk és kötelesek egymással fokozottan együttműködni. Feleknek tájékoztatniuk kell egymást minden olyan dologról,
amely szükséges lehet kötelezettségeik teljesítéséhez vagy jogaik gyakorlásához, illetve a Keretszerződésben rögzített
ügyletek teljesítéséhez és megvalósításához.
15.4.Ha a Keretszerződés bármely rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelenné vagy más módon jogellenessé válna, (i)
akkor a fennmaradó rendelkezések érvényessége, jogszerűsége és érvényesíthetősége továbbra is változatlanul
fennmarad, és (ii) a Feleknek a lehető leghamarabb jóhiszemű tanácskozásokat kell folytatniuk egy olyan helyettesítő
rendelkezésről, amely jogilag érvényes és amely a lehető legközelebb áll a megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez és
egyenértékű gazdasági hatást eredményez. A helyettesítő rendelkezést attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor
a helyettesített rendelkezés érvénytelenné vagy törvénytelenné vált.
15.5.Felek megállapodnak, hogy a Vevő által esetlegesen rendszeresített általános szerződési feltételek (Ptk. 6:77. §) a
Keretszerződés, illetve az eseti megrendelések esetében nem alkalmazhatóak és nem válnak a Keretszerződés, illetve az
eseti megrendelés részévé.
15.6.Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy sem Eladó munkavállalója, sem az Eladó részére vagy érdekében tevékenységet
végző más személy részére nem ígér, ajánl vagy ad jogtalan előnyt azért, hogy ezen munkavállaló / más személy a
Keretszerződéssel kapcsolatos bármely kötelességét megszegje. Amennyiben Eladó bármely munkavállalója, vagy
részére vagy érdekében tevékenységet végző más személy jogtalan előnyt kér a Vevőtől, a Vevő köteles erről Eladót 24
órán belül írásban értesíteni. E rendelkezések megszegése esetén az Eladó azonnali hatállyal jogosult felmondani a
szerződést és belátása szerint a megfelelő hatóságokhoz fordulni.
15.7.Felek vállalják, hogy a Keretszerződéssel, illetve az egyes megrendelésekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket megkísérlik
bírósági eljáráson kívül, tárgyalásos úton megoldani. A békés egyeztetés eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására
a vonatkozó jogszabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.
15.8.A Keretszerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Felek a vonatkozó magyar jogszabályok,
így elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv.) szabályait rendelik alkalmazni.

***
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