
 

 1 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

(hatályos 2022. január 1-től) 

 

 

Előzmények:  

 

PLE Group Kft. a BlazeCut Pty Ltd. (Bejegyzett cím: 45 Evans Street, Balmain NSW 

AUSTRALIA, Irányítószám: 2041, Ausztrál Társaság Szám (ACN): 623 022 560, Európai 

ÁFA: DE319422957 (Németország), Képviseli (Név): Timothy Dhanu, Aláíró képviselő 

tisztsége: igazgató) társasággal kizárólagos forgalmazási megállapodást (a továbbiakban: 

Forgalmazási megállapodás) kötött, melynek értelmében a BlazeCut Pty Ltd.  eladja, a PLE 

Group Kivitelező és Szolgáltató Kft. pedig megvásárolja a jelen Általános Szerződési Feltételek 

tárgyát képező ”BlazeCut® T Series and all Parts and Accessories” terméket (a továbbiakban: 

Termék). 

 

Kizárólagosság: A Forgalmazási megállapodás alapján a BlazeCut Pty Ltd. a Terméket 

kizárólag a PLE Group Kft-nek értékesíti Magyarországon, valamint a BlazeCut Pty Ltd. 

Magyarországon kizárólagos jogokat biztosít a Termék forgalmazására, értékesítésére és 

terjesztésére a PLE Group Kft-nek. 

 

A PLE Group Kft. szavatol azért (jogszavatosság), hogy a Termék korlátozásmentes 

tulajdonjogával rendelkezik, annak Vevőre történő átruházását harmadik személy joga nem 

korlátozza, illetve nem zárja ki. 

 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK (Fogalom, szereplők, az ÁSZF hatálya) 

 

 

1.1. Általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül az olyan szerződési feltétel, amelyet az 

egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül 

előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg. Az általános szerződési 

feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg szerződése részévé, ha 

megszövegezője lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik 

fél kifejezetten, ennek híján pedig ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési 

feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés valamely feltételei egymástól eltérnek, 

akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé. 

 

1.2. A jelen általános szerződési feltételek a PLE Group Kivitelező és Szolgáltató Kft.  

kereskedelmi tárgyú (viszonteladói/végfelhasználói) adásvételi szerződéseihez kapcsolódnak, 

és a PLE Group Kivitelező és Szolgáltató Kft. által forgalmazott termék átadásának és 

átvételének, a minőségi kifogásokra, a termékek ellenértéke megfizetésének szabályaira és 

egyéb – az adásvételhez szorosan kapcsolódó – szabályokra, illetőleg továbbértékesítésének 

(viszontforgalmazásának) terjednek ki. 
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Eladó adatai:     PLE Group Kivitelező és Szolgáltató Kft.  

Székhely címe:    1025 Budapest, Szépvölgyi út 72.  

Adószám:     11870993–2–41 

Cégjegyzékszám:    01–09–680651 

Képviseli:     Pap Zsolt Levente ügyvezető 

Elérhetősége     blazecut@ple.hu 

Weboldal     www.ple.hu 

 

1.3. A PLE Group Kft. minden megrendelést – hacsak az ügyféllel kötött egyedi szerződés nem 

ír elő speciális szabályokat – az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen általános szerződési 

feltételek érvényesek a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a szerződő felek más 

feltételekben állapodnak meg. 

 

1.4. A PLE Group Kft. és bármely vevő között kötött szerződés az e felek között létrejött az a 

megállapodás, amelyet a jelen ÁSZF és a PLE Group Kft-nek címzett megrendelés együttesen 

alkot. 

 

1.5. Az általános szerződési feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek a PLE 

Group Kft. által forgalmazott Termék megvételével, illetőleg viszonteladói értékesítésével 

függnek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerződéssel) nem szabályozott 

jogviszonyok, amelyek alapján a PLE Group Kft. az általa forgalmazott Terméket a szerződéses 

partnerének átadja, a szerződéses partnere a Terméket átveszi és megfizeti azok ellenértékét, 

illetőleg jogosulttá válik az átvett Termék értékesítésére (viszontforgalmazására). 

 

1.6. Jelen ÁSZF-ben eladó (forgalmazó) alatt a PLE Group Kft-t kell érteni (a továbbiakban a 

Eladó). Az ÁSZF szempontjából vevő a végfelhasználó/fogyasztó vagy a viszonteladó (a 

továbbiakban végfelhasználó/fogyasztó vagy a viszonteladó megnevezése: Vevő). 

 

1.7. Az Eladó által forgalmazott Termék továbbértékesítésére jogosult viszonteladó kizárólag 

olyan gazdasági társaság lehet, amelynek a forgalmazott Termék értékesítésére való 

jogosultságát az Eladó elismerte. 

 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1. Az Eladó az ÁSZF alapján kötött szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a 

szerződésben meghatározott Terméket a szerződésben rögzített határidőig a Vevőnek átadja, a 

Vevő pedig kötelezettséget vállal a Termék átvételére és ellenértékének megfizetésére, illetőleg 

a viszonteladó jogosulttá válik az átvett Termék értékesítésére a szerződésben meghatározottak 

szerint. 

 

2.2. Az ÁSZF alapján kötött szerződés a felek általi kölcsönös elfogadással (ráutaló 

magatartással), amely megállapodás tartalmazza a jelen ÁSZF–re történő hivatkozást, illetve 

az attól eltérő szabályokat is, amennyiben ilyenek a szerződés részét képezik. A szerződés 
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megkötésének minősül a PLE Group Kft. által kiadott VR számmal ellátott árajánlat írásbeli 

megrendelése a VR számra való hivatkozással és annak az Eladó általi visszaigazolása. 

 

2.2.1. Vevő csak abban az esetben vásárolhatja meg Eladótól a Terméket, ha magára nézve 

kötelezően, kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a 

megrendelés véglegesítésekor.  

 

2.2.3. A Vevő a Termék megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és 

elfogadja.  

 

2.3. Az Eladó az általa forgalmazott Termék árairól árlistát (árlistákat) tehet közzé a honlapján. 

Az árlistában szereplő árak – hacsak külön nem jelölik – nem tartalmazzák az általános forgalmi 

adót (ÁFA).  

 

2.4. A közzétett árlista árai nem kötik a továbbértékesítésre jogosult viszonteladót a saját 

végfelhasználóit érintő értékesítéseit illetően, a viszonteladó saját szerződéseiben azoktól 

eltérhet. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az árlistát a továbbértékesítésre 

(viszontforgalmazásra) jogosult viszonteladók előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül 

egyoldalúan módosíthassa. Ennek bekövetkeztekor az Eladó e-mailben megküldött hírlevélben 

értesíti a továbbértékesítésre jogosult viszonteladókat az árlista őket érintő módosulásáról. 

 

2.5. Az Eladó és a Vevő közötti szerződés – ellenkező tartalmú kikötés híján – a felek között a 

jelen ÁSZF-re is tekintettel határozatlan időre jön létre, amely idő a vevő általi megrendeléssel 

kezdődik, és a megrendelt Termék ellenértékének megfizetéséig, illetve a termék átvételéig tart 

(amelyik későbbi időpontban valósul meg). 

 

2.6. A határozatlan időre kötött szerződést mindkét fél 30 napra mondhatja fel rendes 

felmondással. Az azonnali felmondás okait és módját a Ptk. megfelelő szakaszai tartalmazzák. 

 

 

3. MEGRENDELÉS, TELJESÍTÉS  

 

3.1. Vevő minden esetben írásos formában (ideértve a levelet és az e-mailt is) köteles a 

Terméket megrendelni. 

 

3.2. Az írásbeli – kézbesítővel, postai küldeményként, vagy e-mailben megküldött – 

megrendelés akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket: 

 

– a Vevő (viszonteladó) pontos megnevezését és címét, cégazonosítóit, e-mail címét 

– a Vevő (viszonteladó) részéről eljáró kapcsolati személy(ek) nevét és beosztását, valamint 

elérhetőségét, az árut átvevő személy nevét 

– a megrendelt Termék pontos megnevezését és mennyiségét, vagy az írásbeli árajánlatra való 

hivatkozást minden esetben VR szám megjelölésével (Megrendelés)  

 



 

 4 

3.3. Amennyiben az Eladó elfogadja a megrendelésben szereplő megrendelési részleteket, 

akkor írásbeli vevői rendelés visszaigazolást küld a Vevőnek elektronikus formában 

(Megrendelés visszaigazolása) a Vevő által – a Megrendelésben kötelezően – megjelölt e-mail 

címre, amely a szerződést érvényesen létrehozza a felek között.  

 

3.3.1. Amennyiben az Eladó nem küldött vevői rendelés visszaigazolást, akkor nem fogadta 

el a megrendelést és nem köteles a megrendelésnek megfelelően teljesíteni. 

 

3.4. Az Eladó nem vállal felelősséget akkor, ha a 3.3. pontban meghatározott visszaigazolásban 

szereplő, várható teljesítési időtartam eltelte után rajta kívül álló okból vagy vis maior miatt 

nem tudja a megrendelt Terméket átadni. Ebben az esetben, amennyiben az Eladó a várható 

teljesítési idő elteltét követő 15 napon belül sem tudja a megrendelt Terméket átadni, a Vevő 

az adott termékre vonatkozó megrendeléstől minden jogkövetkezmény nélkül – írásban 

(legalább e-mailben) – elállhat és az általa már megfizetett vételár visszajár a részére. Az Eladó 

az olyan körülményeket tekinti vis maior-nak, amelyekért nem felelős, rajta kívül álló okból 

állt elő, és elháríthatatlan okból következett be. Vis maiorra a felek csak akkor hivatkozhatnak, 

ha írásban (legalább e-mailben) haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, 

okáról és valószínű időtartamáról. 

 

3.5. A Teljesítés időpontja: A megrendelés visszaigazoláson megjelölt időpont.  

 

3.6. A Teljesítés helye: A Termék elszállításáról a Vevő köteles gondoskodni. A Termék az 

Eladó 1025 Budapest, Szépvölgyi út 72. sz. alatti telephelyén vehető át.  

 

A felek a jelen alpontban meghatározottaktól eltérő teljesítési helyben is megállapodhatnak 

kizárólag írásban (e-mailben), ebben az esetben az Eladó jogosult a megrendelt és átadott 

Termék szállításáért külön díjat felszámítani. 

 

3.6.1. A Termék átadásáról és átvételéről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: átadási-átvételi 

jegyzőkönyv) kell felvenni, mely a szállítólevélen kerül feltüntetésre.  

 

3.7. Minőségi kifogások: A felek megállapodása alapján a Vevő köteles az átvételre kerülő 

Termék (minőségi és mennyiségi) vizsgálatára annak átvételével egyidejűleg. A vizsgálat során 

az Eladó és a Vevő írásban megjelölt képviselőjének jelenlétében a felek az átadásra kerülő 

Termék meglétét, illetőleg esetleges hiányosságait, sérüléseit írásban rögzítik; a hiányról vagy 

sérülésről felvett jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja. Az átvételre kerülő Termék 

átvételével és vizsgálatával összefüggő költségek a Vevőt terhelik. A minőségi kifogást a Vevő 

köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni az Eladóval, megjelölve 

egyben a minőségileg kifogásolt Termékkel összefüggő szavatossági igényt is. A megrendelt 

és a fentieknek megfelelően átadott, illetve átvett Termék tekintetében az Eladó az átadást 

követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott Termékre 

irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott 

Terméket tartalmazó számla bemutatásával érvényesíthető.  
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3.8. Kárveszély átszállása: A 3.6. és 3.7. alpontokban meghatározottak szerint átadott, 

megvizsgált és átvett Termék tekintetében a kárveszély a Terméknek az Eladó telephelyén 

történő, a Vevő általi birtokbavételével a Vevőre száll át. 

 

3.9. A tulajdonjog átszállása: A Termék szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő általi 

aláírásának időpontjában a Termék tulajdonjoga átszáll a Vevőre, feltéve, ha az Eladót 

megillető vételárat a Vevő már igazoltan megfizette.  

 

3.10. Tárolás: Az Eladó – a Megrendelés visszaigazolását követően – külön értesítést küld e-

mailben a Vevőnek arról, hogy a Terméket pontosan hol és mikor veheti át. Az Eladó a 

Terméket öt (5) munkanapig díjmentesen tárolja. Amennyiben a Vevő áruátvételi 

kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy Eladó jogosult a Termék 

tárolásáért tárolási díjat felszámítani. Eladó minden további tárolási munkanapért 500,-Ft + 

ÁFA/db többletköltséget számol fel a Vevőnek, mely összeget az átvétel előtt számla ellenében 

átutalással köteles Vevő rendezni Eladó felé.  

 

 

4. A TERMÉK VISZONTÉRTÉKESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK 

 

4.1. A továbbértékesítésre jogosult viszonteladó a PLE Group Kft. által forgalmazott Termék 

értékesítése során köteles legalább az általános szakmai szokásoknak megfelelő, kulturált, 

szakmailag igényes körülményeket teremteni, illetőleg az értékesítést képzett értékesítő 

személyzet igénybevételével bonyolítani.  

 

4.2. A viszonteladónak kifejezetten vállalnia kell, hogy nem folytat olyan tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatot, amely a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint ilyennek minősül (lásd különösen 

a törvény 3. §–át, illetve mellékletét), illetve olyan tevékenységet, amely a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény rendelkezéseibe 

ütközik. A viszonteladónak ugyancsak vállalnia kell, hogy tevékenysége, illetve azzal 

összefüggésben folytatott cselekményei nem veszélyeztetik, illetve sértik az Eladó jóhírét. 

 

4.3. Az Eladó az ÁSZF alapján a viszonteladóval kötött szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja akkor, ha a viszonteladó magatartásával vagy tevékenységével összefüggésben a 

fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat vagy ilyen magatartás miatt eljárás indul, saját mérlegelése alapján akár az eljárás 

eredményének bevárása nélkül is. Az Eladó ugyancsak felmondhatja az ÁSZF alapján kötött 

szerződést, ha a jóhírét sértő vagy veszélyeztető viszonteladói tevékenységről vagy 

cselekményről szerez tudomást. 
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5. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

5.1. Eladó a Vevőnek az általa forgalmazott Terméket a mindenkor megegyezett és 

visszaigazolt áron értékesíti. 

 

5.2. Vevő vállalja, hogy a Termék megrendelésével egyidejűleg –az Eladó által kiállított és 

benyújtott díjbekérő/számla alapján – előre megfizeti a megrendelt Termék (megrendelés 

fázisától függően a rész (50%) vagy teljes (100%) – bruttó– vételárát banki átutalás útján az 

Eladó részére. Banki átutalás esetén a pénzügyi teljesítés napjának az a nap minősül, amelyiken 

a számla ellenértéke az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.  

 

5.3. Eladó által biztosított Termék mindaddig az Eladó tulajdonát képezi, amíg a vételárat Vevő 

teljes mértékben nem egyenlítette ki. 

 

 

6. JÓTÁLLÁS, BIZTOSÍTÁS, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

 

6.1. Jótállás:   

 

6.1.1. Az Eladó a teljesítést követően 12 hónap (1 év) időszakra szóló teljes körű jótállást vállal 

a Termékre. Fogyasztók esetében a mindenkori jogszabályoknak megfelelő jótállás biztosított.  

Mentesül a jótállási kötelezettség alól az Eladó, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 

keletkezett.  

 

6.1.2. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni és 

köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a jótállás alapján érvényesíteni kívánt 

bármely igényéről. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. 

 

6.1.3. Az Eladó a Terméket megvizsgálja, majd dönt arról, hogy kijavítja vagy kicseréli a 

Terméket vagy visszatéríti a Termék vételárát.  

 

6.2. Biztosítás, Hatósági jóváhagyások, engedélyek: A Vevő kijelenti, hogy a – Termék 

felhasználásával kapcsolatos – tevékenysége folytatásához szükséges biztosítással, engedéllyel, 

személyi és tárgyi feltétellel, elméleti és gyakorlati – szakmai – tudással és tapasztalattal 

rendelkezik, melynek hiányából eredő kárért az Eladó nem tartozik felelősséggel. A Vevő 

tudomásul veszi, hogy ennek ellenőrzésére Eladó nem köteles, de arra jogosult. Vevő 

haladéktalanul, az Eladó által – bármikor jelzett – kérésére átadja a biztosítási szerződések 

érvényességére vonatkozó bizonylatokat, valamint a szükséges hatósági engedélyeket. 

Amennyiben a fentiek igazolása a Termék átadásáig nem történik meg, akkor az Eladó jogosult 

a Termék átadását megtagadni.  

 

6.2.1. A Vevő köteles saját költségén megszerezni és fenntartani az összes szükséges hatósági 

jóváhagyást, engedélyt stb., amelyet a jogszabályok előírnak a Termék  felhasználása 
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érdekében, illetőleg a Vevő gondoskodik arról, hogy a Terméket úgy használja fel, hogy az 

mindenkor megfeleljen a magyar törvényeknek. 

 

6.3. A Termék ellenőrzése, karbantartása: A Vevő tudomással bír arról, hogy a Termék 

rendeltetésszerű és hibátlan működése érdekében a Terméket kötelező a vonatkozó 

jogszabályoknak, így kifejezetten –, de nem kizárólag – az OTSZ–ben (Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatban) foglaltaknak megfelelően, időszakosan szakértővel ellenőrizni (ellenőriztetni), 

karbantartani, amennyiben a jogszabály azt számára előírja. A Vevő vállalja, hogy eleget tesz 

ezen kötelezettségének. A Vevő tudomásul veszi, hogy ennek ellenőrzésére Eladó nem köteles.  

 

6.4. A felelősség korlátozása:  

 

6.4.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Termék 

felhasználásából adódó veszteségért vagy kárért, amelyet a Vevő vagy bármely más 3. fél 

szenved.  

 

6.4.2. A Felek a hatályos jogszabályok figyelembevételével az Eladó – Termék felhasználásával 

összefüggésben a Vevőnek vagy 3. félnek okozott – károkozásért való felelősségét kizárják. 

 

6.4.3. A Vevő köteles az Eladót mentesíteni 3. személytől a Termékkel –illetőleg a Termék 

felhasználásával– összefüggésben érkező kártérítési és egyéb igénytől. A Vevő köteles a neki, 

vagy az Eladónak bejelentett kártérítési és egyéb igényeket a saját nevében közvetlenül az 

igénylővel rendezni. Ha az Eladóval szemben ilyen igényeket támasztanának, akkor a Vevő a 

jogérvényesítéssel kapcsolatos minden költségtől és kártól mentesíti az Eladót. 

 

6.4.4. Mindezek alapján a Vevő korlátlan felelősséget vállal a 3. személynek a Termék 

felhasználásából adódó esetlegesen okozott kárért. A Vevő vállalja, hogy viseli az okozott kár 

helyreállításához szükséges valamennyi költséget. 

 

6.4.5. Az Eladó felelősségének ilyetén kizárását a Vevő (viszonteladó) tudomásul veszi. 

 

6.4.6. A Vevő felelős minden olyan kárért, amely Termék jogszerűtlen, a rendeltetésellenes 

vagy szerződésellenes használat következménye. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék 

felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi 

következményeket vonhat maga után. 

 

6.4.7. Az Eladó gondoskodik arról, hogy minden Termék új, forgalmazható minőségű, hibátlan, 

rendeltetésének megfelelő, a vonatkozó előírásoknak és/vagy a megrendelésnek megfelelően 

csomagolt és megjelölt legyen, valamint átadja a Vevőnek a jogszabályban előírt Termékkel 

kapcsolatos összes szükséges műszaki dokumentumot, üzemeltetési és jótállási dokumentumot.  
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7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. Titoktartás: Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát, továbbá az 

együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá a jelen 

megállapodás keretei között  – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott 

műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve de nem csak erre 

korlátozva know-howt, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes 

programokat, hirdetői ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait – bizalmasan kezelik, 

azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem 

reprodukálják, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult. A Felek a velük 

munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

állók, vállalkozóik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért – ideértve 

a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. 

A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Feleket. 

 

7.2. Jó hírnév: Szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során, illetve az ezzel 

kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyban minden tőlük elvárhatót 

megtesznek annak érdekében, hogy a másik fél üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cégneve ne 

szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, vagy bármely, a másik félre vagy bármely közvetett vagy 

közvetlen tulajdonosára hátrányos módon vagy azzal összefüggésben. 

 

7.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, 

az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

Amennyiben az Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 

lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az 

Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, 

vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az 

adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

 

7.4. Az ÁSZF alapján kötött szerződés részesei vállalják, hogy mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy 

vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 

 

7.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés zavartalan lefolyása érdekében 

kapcsolattartatásra jogosult képviselőiket személyük és pozíciójuk megjelölésével a Vevő 

megrendelésben, az Eladó pedig a megrendelés visszaigazolásában rögzíti. 

 

7.6. A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

 

7.7. A PLE Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől 

külön megállapodás alapján, vagy egyes szerződésekben eltérjen. 

 


