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lüint Fladó. ir to\ áLrbiikbau trládó, a lo\1lbbiakban Vcv(i ós L]adó cgyillt: l:clck köZötl aZ aLLdirol1 ttilpoll
és he]y€n, az alábbi lé]tételekke].

r. ,l sztnzónÉs ]-ÉTREJöTTENEK ELóZMÉNYf,

] l A Vevő .,Ivóví7 sziY:rll],úk beslerzóse .í ró§zbcn" láígyban_ TFD 2021/s 02]-056703
szirrnon ncgirrrlitott. urriós n},ilt ki]Zbcszcvósr clit]lá§t fo]yLalolL lc a 20l5, ú\i cxLl]l, 1ör\,éll}
(to\ábbiakban: Kbt,) N,íásodik Rés7e. \,alanlint a kő7s7o]gá]tat(jk kijzb€§Zcrzóscir. \1)nalkOZó
salálos kö7beszerzési szabá]yokól szóLó 307t2015 (X, 27) konlányrende]ú a]ápJán
(L ábbiakban: ..Ktj7bcs7erzésl E]jálás' ),
A Kö7bes7el7ési FlJárás ,,,í. rész 

^ndlilZ 
l á g), egt-c nórtókű ivóví7§Zivat§úk" rés7él)en Eladó

ajiiilal.r alapián ús \]c\ó Vc\ó 2021, n |us ]]. napJán negküldi]Ll, az cljátás crcdnlón,",óről
s7óló ijss7ege7ése ér-tellnében a7 cljilliiS l)),cícsc t'ladó,

l,2.A Vevii 
".,Vizikijznli]vek 

Energia]ralékon},ságának lq]eszlése" cúl)iiPályilza1 kcíclébcllje]en
szerzijdó§ nli]szlki taíalnlának n]c!!alósilásatíl] 50']i_os lánogalásl Dycrl."

z. ,q. szrnzóoEs rliltcyA.

2,1,Az Lladil claclja. a Ve\'tj nlegvásáíoljá a Szcrzódós l, ]Ie]lóklctó] kópczii Lélclcs áílátr]álalbi|
nleghatároZo11 1cnt)ókckcl (a to!tl bb iakba ll 'i'cl nlókck),

2,2, AZ L].ld(') lc]adáta a szivatt,vúk Vevő álta] a 3,], |olltban meghatlrl()Zot1 
'rtadá§i 

pont()l1 töIlÚ11ó

násrószri]l a(z)



2,_T Az Llaclr] . jelcn s7erzaidés szcintl valall1cnj]yi fc]a,]aliil a szcr7ődoslrell ri]g7ilcü el]cnéfiók

(_.VétO]ár'-) olLenébcn \,égzi,

2 ,1. (Kö7ajs i]ánLallélel .selén) Kii7ils ilán]alle!iikón1 szcrziidó E]allók a jcLcn szcí7iidós ,l]]írjs,]\:]l
' 

o- rr.rro.ii 
" 

,a; 
"" 

, 

"rta 
Lrrrának teljesitóséón cg_votern]cges kineleZcLlSégcl Vá]lalnirk,

3. A 1,I]LJLsÍT[S HA,t,ÁRrDE.lE És lr|iLYtj

],],Az l]ladó a 1crrlékek ]clon szcr7ijdós,1,], ponL]a szcrlnli tiladáSli] a ]clcn s7crzijdés

hilá]ybilóPéséli;l s7álnilC]lt 120 aptáíi nap,]n bc]ülkölcleS teljesjlel,i,

,] 2.Az Flarlci e]ótcljesitósre.iogosuh, .,\ 1cnüékcl vclii róslérc l'i]lénij iilad'lsa aZ l é\ 2, Iósz
' ''.,,-"tt,,ri 

rr,un i"grtljclrb kcrtii lész]etbcn 1önűLlre1, a szcrziidés 5,5 ponüában í'oglalt tábláZal

szerint, Á'lcrmekek Vcr,ö részóre Lörlénij álaLlitsa á ], és a,l, rósz vorratkozásábatt ctl},

,cr"r.,ir.] 
'lnl,,,lt, 

.A.Z egycs ál.jdások j,]ijPontjáról l]1adó a Vevitl ktjteles lcgalálrb 5

,ljUll ,: lj || kl-.,hb, ,r.,,L,, rl l r. , r

].]. A toljesítós he]),c (áladási ponl): 2600 \rác KodáL} Z, u,3,

4, \ }L| f KJo(;Al í,s KÖTF,LLZ| l l\F,(;l,I

1.].AZ E]aLló a szcrzijdúS tárg},1]1 két]czij 'I crrrrékcket ilj rendclletésszerii lras7nálirlr, T lkalmas

;iip;ib",, g,veri csomagrlllsben-t<ij1o]cs 
'rL,rdrli, 

Ll]lelLclt F]adó kilLcLes a fe nékekol úgy

csornagoInJ" hogy azokat senrrIril,u''en sénilós ne órjc,

,1.2.^z Flarló kijtelcs ni den l'erruókt}e7 Dlcl]ékcllri aZ adoLi termókre lonatkozr'l annak

íendchetéssZelii ha§ZnlllatáhoZ sZiiksógcs va1,1rnellnyi a]ka1]-és71 ós taíolékot,

,l,],A7 Lladó aZ áta.]rts álvóLcl soraü Tenr)éklipllsollkún1 aZ aláblri dokllinentunróI átad'lsára

kiileleS:
. ('l1rninijsílés.
. s7ivell}úrl vonatkozó gópkőnyv,

. Katalo_rus, üe]Fck laíahnania kell: alkaL a7ásí teúlcl tclicsjtmóny gijlbe, Q il g';íbc,

i.ljesitn úny górbe. lratásfcrk görbe (hicllauLikai ós cgyiittcs hatáslok), szabáL_\'ozolt

L"ii"ggi.rr", villarnos rrrotor arLai. szcíkezeli all_\,ag, ki]nr]rezolre vo atkozó adat, sz'tLljtoll
'tor.!,. *,."r."r. 

"a^t, 
íléretrtljZ. tijrncg, alkatlószjegyzók, rcbbantolt ábru,

. a Trllrlékck íendchetésszerii hi]s7nlilalához s7ijkség€s valaDennyi dokumclllur[ jgy

kiilönirsen a kcze]ési (]ras7Dáll1ti) úl]nutaLót lblqaknr)ba holataha !onalko7ó okIná yok;

. a jólál]alsra \,(rnalkozó oknlányok,

4.1. 
^Z 

FlaC]ó k]jelcnli, hog}, rendclke7ikicIen sZcIZijL]ósben lieghaLározoll iélidatok le]jesjlóséhcz

s7i]ksóges oltgedé]yckki]. iC,gosullságokkal,

,1.5, A Ve!ij bjltositja Fladójclen sZcí7őClos 1e]jeSitésében kö7rcnliikijdij §7akcmbcrc]nek a 1e]j,Sítés

hclysrinóre tölúnij b€lóPósá, r tibbá a leljesílós hcl}ón tijíórrii mul]kavóg7ését a telicsjléshcz

sZiikséges nléttékig és idijtaíambln.

,1.6. A ierakocltis és a 1c]jesilós hel},színén löiténij átadils L]arlti kiite]czctlségc, A7 L]"]ó köte]os a

lcíekodtis]roz ós át:l;ásho7 a nlegi'clcLó s7cmólyi, ilLclvc Láíg},i ícltéleloket bizlosí]N i,

4 ] , r\ 1 cnnékck áted ásakor a V cl ő c sak rr len rly i s éP.i ellenijvést \,úgez. alne]}ll.k nrcgtij rt órrl ét a

szá]lítólcvé] aláilása tanúsitja. Az átadás riir,óLct ijlrontjába1l a t]elek kő7ijse| cl]enórzik l
Temékek szenrnc] ]áLh!ló tuhjdonágajt. ós n7ok s7erzijdéssz,riisólról, A Velii nen1 liitelcs

!jl§llatLl)i a'l cnlékck azon rulaiclulsálail, arrlclyek lni]rijsóge tanúSításra kerül a slctzódós ,l,],



POnLjábln liLsoftrh dokunlcnlulllol(ka] \íinden eg),es áladásra kcfilij csonlagot. Iakolnány1 ilg}
ke]l círnké7n] éS ]neg.]elölllj hogy a taíahn k tiln},]1ás llé]ki]l rnegá]lapítható ]egyen,

Fclck a l'cúDókck illadiis á1\,úlclól SZá]LilLilevél alái.ásá\,á] jga7olJák. A vcv(] kóp \ i sclcl ólrcl)
xrla jogosult által i]ái,t s7á]lító]eló] cg),útllll a lclicsilós ]gazolás.rrak nrj iisiil és a szilm]á
nlcLlók]clól kópcZi,
r\ s7á]litó]evélnek 1afi a] Jna7n]a kel1:

nZ ltl.dás arl!úlc] jdóponljál,
- Vcvii rlc\é1 és c1ll)ó1

Eladó nevét és cilllét.
aZ altad(rtl'l'o nókck lncgncl,czósól.

, aZ áladol] 'l'onnókck cg,",cdi lZoltosílójá1.
a7 áladot1 l ennékek rrlellnyjSégé1,
a7 Flidó és ir vevő nlegbizol1jának olYasható nevét és aláilását bó]rcgzij\cl,

.1.8,,,\ Tennékckcl irZ c]őiíiisl)ak l)toglclclőcl) 1árol1. illcl\,c ir sZokáSos rnódolr csonlago]t ál]apoLban
kcll irtadni, a 'l cnrlókck tclcpitósóhc7iűZcnlbchcll,czósúhcz sziiksógcs i]kalíéSzekkel.
taío7ékokkal.

:1,9,Ancmyibcn tlz áLaClás,ál\,étel §orán nlenn),iségi hián}, \,ag), láthat(j nljni'sógi hilra áLliPitlúló
r€!.. akkor aZ álVólch a Verii visszaLlrasiLjl, AZ lilvótcL visszaulisilásáól a \Ielij..Nem

rncglclc lijsógi .icgy7ijkijn],\,et " kés7it. :lme] t, taía] lna77a lega]ább a kij!ctkcZókcL]
a jcg),Ziikinl}l fchótclónck iLlijpontját ós hclyszinúl.

- Ve\'ij ne\,ét és cinlé1,
l1lr(l(i ncvé1 ijs ()ímór

_ a7 át\,éte] lneglagadásálrak indokál
a7on 1elmékek trlclllevczósúl, lno l}isól]ól, g}ati azonosilójá1, a lelyek áNételét a
Yo\ó i,cgltlgadta,
a Vcvij ncgbizoltJának ohashat(] ne!ét és aláilását,

,\ ..Nem nlegíijelőségi j eg}rziikölt},\, cl" a Vc\,ó ]mLadóktala]lltl el]ullalja a7 Fladólrak,
A7 átvéte] viss7autasitása esetélr az F]adó a hián},t ,i munkanapon belül. sl!llt ki]ll§ógón kölclcs
póloh)i, iLlct\c a hibás'lcmókckct kicscIólni, Anrcrul,ibcrr czclt idiipot)lra a jelen s7el7itté§
_']. 1 , potlljiiban rögzilcll ltalártlőn 1úl kerül sor. a \/cvij a kéSedelelll eselére eliiín,,1clcn szcrzódós
7, pontia szcrintijogktjvctkezmén_Yeke1 a]kalmazza, Anlcnnyibcrr a mcgisilólel1 áladás álvélel
is sikeite]en. a Yevő jogosllll i nleghiilslllás je]en s7el7ijtlés s7elinti jogkijvelkcztl)ótl),cit
alkallntlZni,

.1.10 
^ 

|elck kil'ejczellerI rijgzjlik. hogy aZ á1l(lás á1\ ólel soíá]r csak és ki7árólag a szcnnncl lálhtlló
iOlLcnzijkcL clLoDi'Izjk, Lnnck alapján a szá]lirr]lclúl Vclij itllali alájíása tlcl)l jelenli a hib'rs
te]jesjtésse] knpcsolalos bámrcl) igé ylől !irló lc]jes. \,irg),íészleges lenlondás1. a hiainy- óJ
hibal)lcnlcS tcljcsilós igtlZolását, külinlijscn a'I'ermókck sZcnmlcl ncnl lállnló l)iirl)o\\jrai
1ckintclóbcn, i]letvc milld'a7on kö\,etelnlények eselén, nlel}1e a llliiszaki ]eílllsban ktj\clclrnóny
keriil1 nreg]]irlár0zt!sri1. (lc lDórósrc ncln kcriih sor a nlcnnyisógi áL\,ólcl sor.in A Vcvij részóriil
á vélc]iir Yagy bánncly vólc]áFlészlet hiba té]tédezé§e előlti eset]eges kifi7eté§e ncln.jelenti
anDak eli§nlcrését. hog_v a tefl)rékek hibálla Ok \olLak, L]ánrrilycn nen .ZcIZiidóS szcrii leljgsilés
joglinnlaúás nélk:ili eltögadrisa a Vc\ó rószórijl ncln io]cnt iog]cnxDdalst azon igónylail va!:!
lgénvekrő], irlllcL,Yek a Vcvől aZ Lladó s7elziidéss7egése kóvetke7nlén),ekén1 nlegi]letik,

,1.1l, A Fclck rögzíLik. hogy aZ cgyes'lcnnékek teklntelél)en a 1lllajdon]og aZ .ldott '1clnlókrc

vonalkozóan kiál]iloll Szált)la kicg}OnliLósónck napjitn száll rt1 Vc\ijle, A káí\cszóly a7 adoll
I'crnlók,1,7, pont s7erill1i átadás ál\,ételének napián s7áll át F]adóról a Ve\'tjle

4 12, A7 Fiadó köleles a rende]telésszcríi hnszl)álalhoz s7i]kséges valamennyi .ielcn szcrzőtlósbclt
vagv Ktizbcszcrzósi Lliáíts soLin kilcjczcllcn ncln (jl) iLcll, dc a szaknrai s7okások szclint.l
kilb8ástal:ln te]jesítéshe7 kapcsolódó s7C)]gá]talás bi7tositásln,a,



4.]3, .\ \,'eYő a Telrnékek nlinijségi ellellől7ését a h.l},szini til\alcll kö\,eliien" ,r bei]7enlc]úsig. a
1.mlók nlcglrolllása r]élkúl !ógzi e]. ,\)rel) },iben bánnely Lcrmók rrriilil"ógi]cg rlelll télel meg a

le]frr s7el7ó.tésben, az ], s7, mellék]etében (Tólclcs l]ntibláZal). a 2, s7, nleltek]etób.n (},1űszikj
1eirlls). r,alanrint a r orratkozó j ogszabá ]yokbilr, szabr,ánl,rlkban foglah cliiirásoknak. úgy \/crti
jogostllt a ]elen s7el7ijdés szclinLi Jogainxk ór!ón}csilósóIe

:1,14.  7 Fledó lés7élól ll1!álhlkoz(lk ús egyéb kilzlcnükódók igén},bevéleléle a Kbl. l38, § tiba

ncghaLt]rozollak sZcriIl1 \.n lcl)cliisóg 
^7 

Fllrdó a s7elZiX]óS 1c]jesilasórlek j{]iitaíanla alatt
ki'tc]cs cli;Zclcscn l Vclorrek vlllllcrrrrl,i olllln alválla]kozó( bcjclentetli, anle|1 rés7t !esz.l
s7er7i]dós tcLjcsilósólrcn, óS ha a nlcgc]óZii kailbes7el7ési eljirásbln aZ adott llválJalkozót még
llcllllLclc7lc rrleg a be.]e]enté§se] egyiilt n,vilatkozni \ ag},irZ óíj]rletl alvál]alko7ó n},ilalkozalál
bcnyújLani arról iS, l]og),aZ állnlir igélrybe lenni ki!áDt a]r,i]lalkozó l|ür] ál] a mcgc]ijlij
köZbes7er7ési eljálásban e]ijií kl7án] okok hatálya a]ilL.

5. VÉTELÁR. FIZETÉSI FELTETELEK

5,1, AZ Eiadó i s7er7ődést a7 a]ábbi \,élelár ellenében 1eljesiti

Oss7esen nettó !élelá.:

oss7esen bruttó vételár:

§! §1] 9§Qr
15 80] 95,5,

7.1355 9]5,_

Ft
Ft
Ft

5,1..\Z 5,1. pon1 szeriDti vételáí 1Dag}aí lirl11ltball (TIUF) ke.ul kis7ánláZásra. Dcly 1aíallu.zza .
sz.lzildós Lcljcsjlcsc soún a tc]icsilós 1rcLyszírrón a Vc\ó íés7éíe tijiténij átadáslg lL]lncrülő
valanlerrn}i kö]tségel. hilőlliis 1ekinletlel a Te nékek tclcpitósóhcZ]i]Zclllbc lrclJ-c7éSéhe7
sliik§éqes ,]]katres7ek és 13ílc7ék0k ellel)éíékére is,

5.,r,r\7 E]ad(] §ennnilyen jogcinlen n.nl ]éphct 1'c] L0\,ábbi kö]tsóg \agy díjjgénnyel a Vevij\c]
slcll)lrcll I].nlj e]lcnéíték a s7cí7iidés idótanan]a alatt scnnni]ycn.]ogcimclt ltün enlelheló.
beleéíle a devi7aáríolyam váho7ás halását is. AZ Al]A nórlókc a lör\,óllyi szrbá])ozalsluk
Incglilc]i]cn !álLoZhat,

5,:1,AZ Lhdi) ncln iogosull ajcLcn szcvajdús 1ihólcleillek így kti]óni'sen a7 ámak a lnódoSílísát
v:Lgy bánncly cl]enéúók Vcvij\,.l szcnrbcni fclszrirnjtjsál kéín] bárnrel}, dcvizaár lo l1 arll
\itl1o7ásárir í]na]rs7iro7ási kocká7al nregválto7ására vag1, brirnrel_," llrak]o9/asági halásla
hivtltkozássaL, r,tgy lta valarnely adókuLcs ]ró vag},csókkcn kilóvc Al:A , új \,ánl keúl
beve7elóslc, .g}, adó1'.!la ncgsziinik. tagy bánniL,,-ct) \,álto7ás töíénik bánncl}, adóltr]la
óflcllnczósóbcl] vair\ alkaIlrrazásába]l i lelerl s7elzijdés halál)r.l alaLl. .llnclycl aZ Eladóra,
alvr]llalkoziljárrr larl} lrlkalm.lzotlnil.t kj\ el(jllck !agy kivelhetlek. ktilij|lijsen a jc]€n sZcrZódóS
le]jesilésével kapcs(Jlnnrsarr,

5.5.,A. ], l,.Jr- tlllttltkozúsLibun.l vcv(i clijlcgcl ncln fiZc1, L]tldo a 1c|cs ljlidói dijlól a
sZclzik]ússZelii tc]i€sité§ iga7()]ását kiivelijen jogosult eg.vetlcn \,égs7lLm]a kiállitásála,

5.6.1 1. ni\. vfidkolisríirll az j,ladó kiiLclcs ]cgkó§ijblr a Lc]icsilcs igazolás (sZá]Lilólc\ú]) kehól
k . ,rl1, l,,l,, rr,

5.7. 
^ 

s7ámlállak rneg ke]l t'ele]nie a s7ámYilelíől s7ó]ó 2000, é! i (], tón én]r é§ a7 álta]ános lolgaLtli
aclilrrji szrjlrj ]007, óvi C,\XVlt, löNól1}, clóí isei ak. \,a]anrrnl a vonitko7ó eg_véb hatilyos
iojJszalraüyi g]ő jíásoklInk,

5,E, A szánlin fchürIlclcndő:
\re!ij ne!e: DNíR\,'Duna N{cnti R.gionlhs VjZnű Zi,



('ill]] 260(] \Iác. Kodál\ Zohtin úl 3,

A szán l1loz kapcsol(lcló tc]jcsitós liivid nlegneve7ése,

^ 
s7elziji]éS 10 jegyii S,A1' szárua

A szcrzi]dós 1ttllalnának nlegl'ele]ő TFsZOR !a8},\r'|SZ s/m;
A 

"zánr]l 
nrcllóklctót kóPczi á \'cvij kópvis.liljc áhll aLiiií szitLlílólc\él (1eljesilésiglzolás)

5 9 
^ 

s7ánllát annak kiál]ításálól 57án]1lo1l 3 l)rLrlúalrapon beliil a7 Fladó a vevtj (](,0() Vác. Kodt]L,,"

Zol1til) Ll, 3 ) rés7érc kiil(li nreg, A szlrnlla nlellék]elekénl csato]ni \ziiksógcs a

sZál Lil ó] cvclcl/lc\ clckct, \lc\ó ho7Zll.]irulásá1 ac]ia az clckLronikus sZitlnl.1 ,llkihna7ásáho7,
beiilgadásához. anlenn)riben a7 rneglé]e] a7 eledeténck hitclcssógórc ós adll1iríalllrállak
séíetlenségéle vonátko7ó köveleln)érr),ekllck és lnj]riisitett elek1lonikus a]ánással !.n c]ltll\r
A Ncmzcli UZlcLi Szolgálht(i Zí. á]ta] kczch szárrrLák elcktrollilrts cltle
es7irnla]'o9ld:ls\ klli lllls7 7í ]rlt,

5,10. A számla kézhezvételélek aZ 5.9, pont szerinti postai va8y elektronikus cínen tóIténő átvétel
minősü1.

5.1l,Anlenl]yjbelr a kjál]íloLl szr]rrlla a hatá]yos 1ogszalrály()knak. illcLi'lcg a jclerr szcrzitlós
c]irilásajnak ncm l'elel nreg. vaev a kifiZclés Jelen szeíződésben neghatáro7ott egyéb
elótéhéte]ei nenr leljesiilllck. a Vovi' iogosult a szánllát visszaulaSiLani ós a 1riinryok pótlására
irásbán 1'els7ólitani a7 Fladót, Ebbetl i]Z csctbclr a 1lzeléSi hatándő a nlijgíélelő szánlla
kézhezvélcle |irp jál) kczdódjk,

5.12, ADclDlyibcn aZ ],ladi) a ben}újlolt sráldá(i)ll nenl tűntet tél banks7áln]as7álnot. úg),ve\ij
nlinden esetben táléko71átó !e!cI01 kiild az Llarlórrak, ilogj- jciöLjc ttrcg a kjfilclésben éíilrtell
bal iszánLa"zánroL,
,Az 1,1adói baúszntlltIszáln illódo§íláSi igé y k]fi7etésre !áró s7álrlla esetébert csak Ibl]an:l7
csclbcn c]li)gadh.lL('). anlenn},iben a nlegado]l banks7árnlaS7ám a ]ratályos cégint'ornlációs
adaibáZiSbatt sZcIcPc]. \ttg) .lz I1]ad(j b.lnki iga7olást küld az órintetl 1rankszn tlszánunt]]

Anrcnnyibcn a nnjdo§ilási igény kapcsán a7 E]adó nem küld bankl igazo]ást ús a hatál},os
cégintbítlációS adalbáZisbarl scrrr eLlcnórizlrctó aZ órinlcll balüszán aSZánl akkor a7 el]enéllék
mcglóIitósc a szánlán llegadot1 banks7ánllaS7ámra ttjíénik, figr"elembe r,évc, 1ro5,a szán án
SZerepló bal]ks7álnlirs7áru nlcglo1cl a korábbarr 1cjr1 lclLólclclrlck,

5,] ]. A vevő á jogos kő\,etelésl la]laln)a7ó s7ánrlál a ]'olgári Törvénykönyvrijl s7ó]ó 20] ], ó\i V,
1önény (a tovább]akball: Plk,) ó:I30, § (l) (2) bckczdósóbcD jnirkllak lüegléle]ően, a

kúZhez\'úlc]töl SZiüIilo11 ]() napon belűt árut:llással tc]icsiti Llarlrj banksz/rn aszántára.

^menny]ben 
a t]7elési lillólc1 it]ipjt]n sZltnilo11 1lZclósi haláíidó SZabadnapla. iL]lllÉ]1]1,1|r,1,

illcl!c tlunliaSzüncli nllpra csik, a ]i7etési hatálidij a kijvelkező nlunkanaponlár 1c,

5,]1.,\ Kbl L35, § (6) bckczdósc alapián aZ Fladó a kő7neszer7ési e]járás alapJán nle.cki'tijtL
szolzixlóscn ahpu]ó cl]ens7olgállalástról clcdő 1irloztisj\al szcnbcn c"ak a iog0sL1]1 á]lal
c]ismcrl. egynemű és lejár1 kö\clclósúl szánljthaLja bc.

5,]5.Fi7etési kóscclclcn csctén F]adó e7 escdókcssóg napjálól a !ónylcilcs pónziig1,,i Lcljcsitós
napiáig .l ké§edelennnel óí]ll1cll ll.Iplári lilóv clsij nlpján úr\énye§ jeg_vbanki a]a|ktlnlat n_volc

sz.lzalókponthl nilvel1 ijss7egének rlegl'c]clő n}óílók(i kóScdcllni k.jlntlt lclsZ]IniLástil. jogosLtll
a Plk. 6:1_i5, § billl ItrcghlláIo7otl li]tótelekkcl, I]ladó s7ánllllián s7elel)]ó lllinden c7zcl
cllcnlótcs lendclke7és esetén ]s a iitlli szabál}, ór\é ycsiil a |clck \ iszon} Lalá Lrirr).

5,]ó. A Kbt. ]]6 § (]) bekezdéS a) ponlitiball loglallak a]lpjii]l Ll.dó. je]m szeíZijdé§ leljesílése
solr]n ncnl fiZcthet ki. illetve szánlolhat e] a s7el7ődés te]jesitésé\,e] i'ss7clii.q_góslrcn olyal)
ki'ltségeket. nlel.vek a Kbt 62 § (]) beke7dés k) pont ka) kb) a\)()llja S7erinti téltételekn€k ncm



í,.,IóIÁLLÁs. sZAvATosSÁG

6,1, ,\7 E]aC](] tlz álta]a álnd011 valinlcüLy] Te nóklc ajss7cscn 2,t hóllap Plk ban ncghatáIozollak
S/.íinti jólállásl vá]la]. at))elybijl 1] lraplári har)ap a Vc\,ij, nllnL a kö7-b§Zcí7ési cLjárás

tt]tilllalkérij]. áha] kijtclcziicll e]őírL rL.p jftá]lás, ós 12 nllplan-i hó1ap /' /j húIlJ) k'j:öll, az

ttlű uthan Iag!tlntk \:?},i] ki!at!(nl!.í)|rZ ],lt]dó által al ajinLaltibin vá]lall 1iibbl,tjóltillás, A
j;lá]lás kczdii ](]i]ponlitl a Tellnókck ii7etllbc hc]ye7ésénck idijponlll, Vevő l,gkésóbb a't ennék

átr'ótclétijlszánritotr6hin]l|ponbclillc]!,ég7iabeü7emclósl.nlel)'ltilt]7enlbchel}'ezósi
legyzókihyvel készil, Alnenn!,ibcll \re\,ő ó lri,lrapon bclül neln végzi cl a bcűZcl]lelést. úgr e

J(jtáLLás kezdijnaPiít a Termék ál!ólelétijl Szálrrílotl 6 h(jnap !lt(r]S(j Dapja

ó2, AZ F]a.]i) sza\aloljl a szcr7ijdés LclleSilésc sorá]r áta&)Ll 1ernlékck k]li]gásLalan és

szcvtnlóss7erii nllDijSégé1, 1(r\atbbá s7:lvato]j., hog), a '] eirDéktk l)rentesck nr]ndcnlitila

(gyllíási. el]_vag, tellxlológiai és cgl,ób) hillátó1 óS t)rindcn tcknrletben nrcgl'e]eln,]k n ]\,íiiszaki

]cirásban (2, 
"zárrrú 

nrellóklel) az ad(]11 tel,nlékkcl s7embcn ]neghlllározolt nliiSZ,lki

kó!c1.1món),eknek,

ó,3. ,\ jtirállási kiitele7€rtsóg lcljesítésó\eL kapc$lalos \alal11enn},i kö]tségcl íg}r kűLótrősen a

Ja\iLás diját. cscrcllkatrészck. cserelennókck köllségól, kis7á]lási díjat. átadá"i kőllségcl a
\,élelár 1arLiil])a77a,

6,,l A jólállás idóteí|]lÉ alalt aZ LL!!dó köle]cs

aZ éler vagy balesetveszóL},l ]elentii. lagy a7 űzcnchetés1 akadályo7ó hilrák kija\iltisál
:lnnak VO\ő általi ki]Zlósél kdvetijcn azorrna]-

a tol,áblri tlibák kijavirását, annak Vcr,ő álta]i köZlósét kijYclii 3 naptári npon bc]iil

Incgk{jzdeni. és foL},analos mulka\,égzés§cl kijavitani- Vagy a vc!ő cn-e ir'rn),UIó ]gényc csetén

Lj.,le,,,/rl r,]llbe-rl .l\/Jn,(. r,. 1,1 ,

a),5. A t'ellrickbcn nleghaLatrozolt jótálláS 1eljes kilrii jótállás, A jótá]Lási éS szavalossá8i Ldii

il.]Rkezdin]ik aZoD a apon. anikor a \ic\i] Szánrára kiclógílő nlódon a cscrc \ag), a kijlvjtás
nlegtöíúl)ik,

6,6, AZ j'ladó a funlicken f'e]ü] a \onalkoz(i jogszabályokban elijií időtll1anú szalalosságot,

valamint kötelezii alklll)nssági iclól is \,ál]alja,

lnegl'e]clij larsilsá!. tckinlclól]en nlcriillj.k 1é], ós Dr.l!ek aZ Iladó ádóköle]cs.iövcdelrnének

csölkellésérc aLkllrnasak, A Kbl.13íl, 
"s 

(]) bekezdós b) pontjtl szelint \]cvij a szcrzix]és

leljcsilósóllck lel]es idólarlalna !llll11 1Lllajdollosj s7cl,ke7clat .7 E]aC]ó SZánlá|.I lrcg]snlelhi]lii\é
tcszi óS a Kb1. ],1].§ (.]) bek.Zdós s7erlnli i]g)teleklijL.]l E]a.li) halidékllanLl1 éfiesiLi,

7. sZERZór)l!sSZE(;ES JoGK()vETKllZNIENYt]I, KÁRFEL1,]LÓssEG

7, ], SZcvijdésszcgósnck nrillijsti] nlnldcn olyalr ria.lalarlits vag.v mulaszlás, amol}ncl során a l:clek

bánrlclyike a jclcn szerzijdéses kötclczcllsógét InegsóIlj.

7,], A |elek F]ad(') ncllr lcljesítése, kóscdclnes 1elicsitúsc eselér§ kölbérfizetéSben állapodnak nteg

7.], Kóscdclni kijtbél:

KéSede]lncscll 1eljesh az J,ladó. ha a 1clcn szer7ijt]ós 3,l. ponL.jába]r nleghaltirozolt haláíjdijig ncn1

te]jcsi1,



.^ késedele|rbe eséS dálulna aZ a nap, i]nrikor aZ l,larló nóg kúseclclcn nó]ki]l lclicsjlhelcll Volna. A
kóscdclni kijtbór a késedc]enlbe esés napjánil válik esedékessé,

.\ ki'thér alipja naponta a kéSede]ennne] élintett Telnlók netl(] \ótc]árának 2'|-a. dc ]cgfuljebb a

lcljcs ncLló vótcLár 201,i, r (kóscdellni ki]l1róI nürrrrtlnlli).

A kóscdclni ki]Lbór nraxinlulnának clórósc csctón a Vc\ ó a kölbórigón!,c ór\óilyesílóSé lúlmenijen
ePyo]dalír joln\r']alko7atta] e]á]]hat a ie]en s7er7ódéstó] és kővetelhctl a ktjtbó nlcg]úLadó kilre
ncglúrjló§ú1,

7,4, Meghiúsuiási kőlbér

A \rcló c]állása csclóI1, 1o\1rbbá ha a iclen szcrztiLlús az j'ladól)ak tillóhaló bánlre]y lnás okb{il
nreghlúsul, aZ ]]ladó neghiitsulásj kölbér fizeléséíe köte]es. a Vevő meghiú§u]i§i kijLbóI
órlónl,csiLósórc jogosrrh

].5, A kölbúr óI!óD}esilúsc a Kbt, 135, .s (ó) hck.Zdósc szcrinLi l'cLLótclck lcnnllllltsa csoLórl
clsrjsorblrr az clIcnóíékbc tijíénó bes7áInitással 1öíénik, 

^ 
\,'evij a te]jesitésiga7o]ásbán kijtclcs

riiq7ílcnl a kascdc]cllr 1anyót ús idijllll1amál Anlcnn}ibcn a kijtbóI aZ cllcDóILókbc lóI{ó ó
bcszánit.rssal báI,nrcl), t]kbót nem én,ényesíthetíi. a7 F.ladó a kőlbél1 a Vevő írásbeli t'els7ólitására
],5 napon be]ül a vevő lelett szerzőtlós szcrinli bruúszán]aszánára laló álutttlássttl kötc10. rcndcz r.

^ 
] 5 napon til]i késedelnlet nre{rhiúsulásnak 1ckrnlik . Ielck,

7.6,.^ kötbérigények én,én}esílésc ncnl zrlrja ki a szcrzódósszcgósból crcdő cg,,-éb igén}ek
éí\ényesilhclősógóilck jogtit, különijs tckinlcltc] alra. ha a Vcvij a .]c]cn szclziidós 1,2, poiljatbátl
lli!,.1lko7o11 patly'tznlla] c]n}cí 1arnn)galásLi)l csik el, vilg],, rlzza] kapcsolatball \isszafiZc(§i
kölclcZcltsóge kc]etke7ik,

7,1, 
^nlennyihen 

bánne]), Tennék a7 átadás időponljába]r nenl télel meg l1 jogs7abál}1)kban.
lorraLkozó szabvrirrvokban. ajclcn szcrzódósbcIl nlcghal áI oZotLaliak, kii]önajs 1okitIlelle] a l]lús7aki
]eilásban í'og]ah kő\,ete]rnényekre. aZ az ]]ladó hlbás tellesilésének nritlósül, amel.v esetbcn a ]'tk,
kcl]óksZavat(]ssági lendelke7ései i.ányadók. 

^ 
s7el7i;désszclii teljesirósig a Vcvij kóscrlclni

Io l,ellP ]^_^n'| 3 - 1Jroll,'.,l n,,,t,k.z.,',t

7,s, Az E]adó kijlbórizetóSi kijte]e7ettsége neltl érinti vevinlck tl szcrziirlós rncgszcgósóbőL crcrlii
1o!ábbi, költróí cghalidó kárlódtósi igónyűlck ór!úl)ycSitósé1,

7,9, A Vevij a kölbérigén),énáliresitése rIellett kö\,ctellreli a kőtbért nlegha]adó. igá7o]L kálának
lncglórílúSól a sZcIZődósszcgósscl okozott ká|okéí \,a]ó ]'elelőssóg §7trbálytti szclinL, AZ LLadó 1cljcs
káíóritósi iile]irsséggel taío7]k nrjrrdc0 olyan bej(ó\,clkezet1 káréd. anrelye1 a szer7ődés
1e]jesilésó\el iisszcíiiggúsbcn. akár Lladó nuga, akár a]ka]nu7otlia \tlgy kijllclnűki ijlo
llr.galaflása, l]lLrlaSZlása. il]ctve egyéb s7eJ7ődéss7egő te\,élenysége kövelke7ményeként Ve\,őnek
okozotl, \/cvii a szelziidé§§7egéssel okozol1 kárálÉk nrcgtórílóSóL aklor iS kijvctclltcli, ha
killbórigén}ét neln én,én}resitellc

j,10, Ktjlijs lljánlatléte] eselérl: A kdzi]s itjánlaLtcvi'kónl szcrzin]ii I]lad(')k. mint e8,vctcnl]cgcs
kölelezettck cg}lt)ás szerzijdóss7cgésééí is télelnek. és a Vevő a kőtbér 1eljes öss7egé1. valanlint a

kijtbéfi meghaladó kárának tncglórítóSót_ ós a szcrzóclósszcgósbóL ercdó cgyób igónycit is
blnrnclyiküktijl kt'\ li]telheti,

7.1 ]. A Fe]ek eg},ike sern 1élelős a jclctl SZclZódúsLrú liigzilclt kailele7ellségek nem teliesitésééí.
hl a kúscdcllncs leljcsitós vagy ncm tcljcsitésc vis nlal(]r clcdnónyc, Aielcn bckczdós ól1elnle7ése
szcnu(n1tiatból a \is nlal(n o]yall e§elekre vonatko7ik. mel},ck a |c]ck óIrlcllrőlón kiviili okbó!,

A tcljcsilós ncghiúsu]ása csctón a kijtbél a 1elje§ lleltó \éte]lü 2()9i-a,



c]lraIillrirlallanLrl körctkcznek be, s anlelyekre a Felek rrrrrcsenek betill},áss.ll, .\ vis 1Iaionlak
kij7!ellen ijs\7ctüggésbe]r kc]l lclliric a l clcL 1c\úkctr}súgóVcl óS ir belő\,elke7el1
szcrzótiósszcgósscl, Vjs naitlIra az 1jlarlt] csak akkot hiv|tkozhal, ha órlcsili a Vc\ail tl \ j\ rll.LiL,)

té]lyéíő]. okáró] és valószj]lii idólirrlaüriiró],,\itcl!l,,-]bcn ir Ve!ó egyél) jrán}.tl ulásitást nenl ad, az
j]ladónxk 1fi LtLrb kcll 1c]jcsiLcnie sZel7i;déses kijlele7cttsóg.it. anlcnnyibcn óssZcIiicn iZ ]el]elséges,
és nleg kel] kele§nie lllillden ésszerij ahenralí\. ló.lot a teljesílésle, mel},ct lr \,is nlal()] csclc ncnr
gá1l)] \'is n iol bckijvctkczte esetén Felek rógzilik, hog}r a vis nlaror nrrrrdcn ki!riilnólrl,órtck cs
(Jko7atának !i7sgálate alnpJit! a Pll, lolnlkozó lci)delkezésilrek nleglélelóen jánrak €l tr s7cr7d.lós
1 .tlrbi 1c]jOsilósc 1árgratban. mclylii] eg}cztctós1 kijvclijcn állapodntlk ]ncg,
A Fc]ck ri'gzilik. hogy amenn],iben jelen s7er7in]és1 a konlnaviru" glolrális chc]jcdúse jnjall
klhirdclctl \,cszó]yhcl,v7ei íénnirllta álalt kötik llleg, úgy §Zel7ik]óscs kiiLclczcttsógeikel clnck
cllcrlére hetái,]iiben ós §Zcl Zódós szerinL lcljcliLeni r riLlaIjrik. 1,rrc íigyelenlnlel a l\,íagyllrntiz.ig,,n
178i2020 (xl,3,) KOIln, IcndclctLc] kihlldclcLl v.szólyhcl}ZclcL iLIc rlcln óIl!c a hc]}Zcl cselleges
lovábbi jelentijs hállányos ós a Tcnnókck áladásál érdenrbelr akadályo7ó rne!\,állo7ását nem
1ckilllik vjs lnaionlirk,

8. A SZERZóDÉS IDóBELI ILA.TÁLYÁ

t.l,A I'cLek lttcgáLlaporlrr.rk abban, hogv ]elen szel7ódést halározolt idijlc, annak nlindkét 1i] általi
te]iesitéséig kijtik, é5 a Felck cégszcrii aláírrisrilIt] ]óp halatl}ba,

8,2,AZon, l jclcn szel7ijdés alapján 1it)rlálló jogok óS ktilclczcllsógck, aruelycklck loúnéSzclükr)ól
lbgYa 1()\iilrbm is fcnn kcll m:Ll:ldniuk (kiilönöS 1ekinletleljótá]lási. s7aYalossági és a 1ilokartási
kijteie7eltségíe vonalkozó ícndclkczasekjc). a ]c]cn szclzijdús ncgszűnósat \ag}, lll(!"Ziint(,l(..(l
kölclócn is haLályban nraradnak.

3.],,\ Fetek rógzitik. hog]l a ka]?i]lliik fcnDálló szcvódóscs ]ogYiszony bltrmel},okba]l tij ónar

megs7iinése vagv rne.JsZintlelósc a sZcrzijdó§sZegéshc7 li]7ij.lij eg_lób s7ankciók vxgyjogo§u]tságok
g}ak(}I]ásarl Dcnl kollrr1()Z7a, i]let\'e nenl ZáIja k],

9. A SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÚNÉSD

9.1 , A l,elek Jele]r SzcíZodósl kizatrólaq a Kbt, 1.11,§_ban, valanlinL a ]07i2015, (x, ]7,1 Kolln, Icndelcl
22, §_ában lo8h]tak szclint és ki7áíóleg írásbalr rnódosíll)aljtik,

A szcrzőrlés ilrkszcrű szcrziidó§nnldosítás nélkül nn]dosu] az alábbi csctckbcn:
Fe]ek kirzhiteles !,ilvárrúrlásbirn l{}glah alIalainlk rnódcrsulása csclólI a l)),ih,álltarláSba
bejegy7és l)apjtiVal.
1ic]ck kapcsolattafióira, lelj(]síléslgaZoló szcnró1,,-úrc. cg;,ób tórryadataira \onalkozó adalok
nlódosu]ása esetélr fi tt)ásik,Iólhcz tcLt kijzlós kéZhezvételének napiá\,a].

9.], llclcknck iogában á]l a szerzijr]ést rcrrdkivi]]i fc]rrrondással a7onnall hatá]l},al nlcg§Zilntctni,
ancnn}ibcn .t nlásik tél. neki ]tlrólraló okból súli osan megszegi a szerzijdé§bij! el,edii köle]ezellségei1.

9,]. F]adó súl}ros sZcrZiiLIósszcgóséllek minósűl kiilölraiscll. Llc ncm kizárólagosan. ha
a késcdc]ni ki]lbór a maxinlális rDóílóke1 c]óri.
tl tclicsitósl jogos ok nelhil ttreglagadja,
bármely íinlehb .nl l)c\esiLcl1 sZcIZiidóscs kőlele7ettségét ismételten rrlegs7elli.
aZ Ela.ló cg}ülLlnúkijdósi kijtele7elt§égét isnrét]ijdiiell llreqs7egr \i]g},cgyéhkén1 olyan

mallltaíásl lánúsit, inrel},jeLcll SZcrzódós lilxllaíásáL lchclcL]cnnó lcsZi,



9.4, ,\ \'e\.ii súl}os §ZclzijdósszcgóSúnck lniDalsi]1. ha |Z állirLa jó\,áhng!olt s7á1Ilál annak tizelési
hllláI ción tú], a7 F]ad(] 1izetési té]§zó]ílását ki'v€tijen iljabb ]{] n1l|os fiZclósj l)atáíidőn belii] senl
cg}enljlj li.

9,5, ,\Z Lladó 1udon Sul vcszi,lrogy Vclil a Kbl, 1,13, § (3) beke7dés alal)jln jogosull ós cg}bc ki]lcles
. §7er7ódés1 1é]nlondani ha s7úkséges o]},an határldijlcl, an]c],,- lehetii\,é tes7i. hogy a

s7erzijdósscl óIlntctt iciadaLa cllálásálól gondoskodDi Ludjol) ha
., F]lidóball kö7\,etetlen vag}, kó7vetlellűl 25% ot nleghaladti tLriajrloni rószcscdésl s7ere7 \,a]anlel),
ol},.rnlogi szcrrróly ragr, szcnrúlycs loga szclinl jOgképcs s/erve7et. alllc]y tckLnlclóbclt [c]rrláll a
62. § (1) bckczdós k, ponl,t/, a]pontjában Dlcg]uláIOZo11 1chélell
Á, F]adi)bin kijZvel eltcl1 v,rg,v kij7vet] cnü l 25 9i,-()t n].!.haladó 1ulajdüli íé§7esedést sZclcz \aLalnc])
olr-al! jogi szctnó]r-bi,l) lirgy sZelDó]yes jogir s7erinl jogképes szcn,czclbcn. i]l|cly 1ckinterében
1'ennáll a 62, § ( ] ) bckczdós tr/ pont iil alpontiatlrall lncglnlározoll téltétel,

9,a), Az |Ladó tLklonlásui 1cszi. hogy a szcrziídós tcljcs rcliltarrltD a].11 a Kbl. ]_16. § (]) bcke7dés b)
polrtjl alaplárr kölclcs a llllaidoDosi sZOIkcZclóL Vc\ő SZá áIa nlegismerhetij\,é tenni ós a lcnt
hi\.atkozott Kbt, ]4], § (]) bekezdés s7erin1' űg],]eteklii] hala.]óklalanl]l óícsítcllj.

9,7. A sZeIZódós mcgszilnós. csclón, a lncgsziinóstijl szatnlitoLt ]5 napllin ltapo beliil a Felek kijtelesek
eg},máss.ll cls7ánnrlni.   s7eI7ődés nlegsziinése nenl élinLi aZ c]§Zá oliSi óS tiloklafiáS]
ka;lc]cZcllsúsck LcllcSiLóSúL, il]clvc lcnnál]ását,

10. KÁPcsoLÁTTÁRTAs, ERTEsITEsEK

]().]. ]:elek lr S7er7iidésse] kapcso]i]los.lll cg,,-lnáshoz it)lóZcll óIlcsítése]. íils7ó]itásaia szel7ij.]ós cltélij
IeDdcLkezósc hitlnya]bart ós ellcnkczó itasbcLi ktjzlúSig akkor tckinLholók 1cljcsílclu)ck, arlrerrn},iben a7t

a nt]sik fúlnek a szcrzódúS fuj]óoa,bcl] IncghtlláIozolt ].vclczósi cijllórc l1Z i]lVútc1l igilzoli,a idlalk á1. a7

átadás napián, e]eklonikus írton löíténij kö7]és esetén a7 e,nlail téúi\e\ónyóbcn (lllaslrsi
VisSZaigazolásbirn) ie]Zcll időpolllban, ülnck hiitnytiban. ícladiist kii\'elö lirulrklrnapo1l. ha téllive\,én},cs
ajá]io1l ]evéIben híidlék meg. a iéd]\,e\,énnyel jgn7olt át\.étel napJán,

l0,2, A Felek Degállapodnirk abbalr, ho!} a szerzódésben íbglaltak nraradóktalan nrcg\alóSitása
érdekében s7iikség szerlnt 1bh,amato§an eg},i]ttműktjdnek, tinnck ncgfcLclócrr haladéLla]anu]
1ájékoztatják ecyl)rás] a szeíZődésbe lbglaliak 1el]esilésén ki\.ii] minden o]),an kórdósriil (lólty, adil,
ktjúlnlén)i is. anle]],a szerzijdéS 1eljesiléséle kihatássa] lehct. jdcórl\c Lladó 1cl]csilési képességeiben
töíénő alapvetó válto7ás (pén7i]gy. t'orgalnla7ási jog. szakkópzctt n1llnktlOIij léls7áma. stb,)
bckövclkcZósúL is.

]0,3. i\ Felek a7 adalaikban bekövetkező 11ndennenríi \,á]to7ás1, külinltjsen a cóg cilnél)ck.
bankszánnaszánának ós adós7ámának váln)7ásá1. a kapcsoiattaíi)k ós tcljcsltúsigazoló szenlé]},ében
1ófiénij válto7ást a másrk Féllel. anrelny]ben aíra leheiiiség vir| a válto7ás bekő\,etkezé§é1 nlcgclijzijcn
3 rrlurrkanappaL, arrrcnnyibcn clTc cliizelcsen nlncs lehclijsÉg. a !á]tozás bcki'lcLkczósól kii\ ctij
lcglcljcbb 3 nluDkanapon be]i]] írásban kölelesek kiizó]ni. E7elr beJe]entési kótclczclt§óg
o1]nulasztásából 1tlg}, késedellnes leljesílésétrijl l'aklldó iülc káíórt ir nllLlaszló lrclel lelhel] a
ta]eliissé8,

](),4. A7 Eladó a7 egyiillt}liikiidósi kailOlczctlsógc kt]Ióbcn a 1cljc§ilós soliln ftlmc lL. c]i;rc üctt) Lált)ll
körührrónyckct haladóklalanu] Jel7i\revő í'€]é, Fnnek ellnulas7lásából eI edő minden í'ele]ijs§ég a7 t]ladól
telhe]i ,\ jele]r pol)l szctil)Li jc]Zósi kölglczctl"óg rc]icsílúse nclD ]llcnlcsíli aZ lrladól a teljeSilési
kiilele7etlsége alól,

10.5. AZ ]]]adó kiilc]czellsóg.l \,tilLaj lüa, hogy Vclij] ]n]irdéklalalrul érlesiti abban :lz escLbcn. ha.
szclzii.lós nlaradéklalln 1eije§ílé§€ c]t't1 c]lcnc csin]-. itl"zánrolási , \ógclszálnoLiisi , illetYe \,églehqjtási
eljálás illdu]. Fladó ugyancsak ha]adéLla]anul kőteles Vc\iit óícsj(cDi, ha cúgótrcr) a s7er7ődés



nüIadóklilaD 1.1jcsílóSó1 ll)cgc]óZócn 1ulaidonos vt]holit§Ill. illglij]cg jogulód]ásra. jogok és

kötele7cttségek ilts7'rl]ilsarrlr. s7étl,á]'rsla. aiss7eohadá§la. l,ag),bco]\,adásla kcrű] sOL AZ j'iadó íé]elirs
aZ ó csílósi köle]czellségárek e]nrulasZliisából eíeclii kárért

l(),(l, A 1lclck az aIibbi szcntóLr-ckcl [rjZZák cg. szcízijdésse] kapcso]al()§ n},il.rlkozaltólclIc

\,'evij rés7élij] sz:Lknlxi ka pcsolatta í'lsl a jogosUI1 szcnlólv:
ncvc: Szabó Cábor. üzcl!lcllclósi oliZlál}-f c7clij
c-nrarl- cjnrc: SZabO.C.rb0I(.,|dnlrvZI1,hu
tc]eiirnszánJ: 0ó-]0 ,100 7]75

vevő lés7érói s7akmai teliesítésica7olásla \7rl]l íl(i]t]ltl] kiá]1 jlá\áíáJ iogosLllr s7ellré]v:
nc\ c: sZi]bó Cilbo.. iizenrellelés] oszlál}-!cze]Ő
e nlail cílDe: S7abo,(;abor(idmr1,711.hu
1clclb]NZátÉ: 06 20 100 7775

neve: Pechli gel'rinás
e-nrail- cnrrc: pcchtingcr,ramasi!,aklilki,co,hu
LcLcl'olNzáltú: 0ó ]0 _]6,1 ,12]ó

l1. 1,|0,0Kl AF-l,As, 
^ 

!)A,!,x|Zl] l _Es

1l,1,.{ iclclt szcrződós a]riirásár,aL a llclok kötcLczik magukal rftj, hog} a szcíZijdós 1cLjcsjtése solán
tLLdonrásukía jutott adatokal, ijlíönnációka1. üenli és ii7letpo]itikli esenlén_YckcL, t()!ábbá a

vonllkoz(') h.ltályo§ jogszabályok kúlinlijscn aZ irrfonrrációs ailfcltdclkczósi jogró1 és az
ilr1'onlációSzabidságról Szóló 20] l, é\l { \] ,1ör\ell\ es i7 Fulolrtrl t nrl. \ tliJno§ Adal\édellni
Rendelete 

"(;DPR/ 
lende]ke7ései ále]lnében :l természclcs sZclnólylc volltlLkoZLj véde11 adalokat

üZlelililokkénlke7el]k. a7okal hannidik 1éll)ck lrenl adják ki. a7okat csak á s7crzi ós tc]iosjlósól)c/
s7üksógcs lnórlókbcn has7nálják, 

^ 
DMRV Zí, adatkczclósi Llrókozlaló]a a D\,t]tV Zít, hon]apJán

találhaló,

1 ],2,A l'clck vállalják. hoi]y a linli kijtc].ZcLl§óg nrcgszcgósóból crcdóen ke]etkezö ]ga7o11 kllrokat a

másik 1é] lés7óle telje§ Inéfiékben nreglélitjk.

1 ],],AZ infomlácii)k ós adal()k ú7leti tilokkén1 tőíénó keze]ésére vonaLkozó kijtcl€ZcllSag a l:cLckcl a

szer7ődés ]ejáíalá1 lö\,etiir-lt határozaLlarr tlcig tcrlrcli,

l1..1,A l.clck cg}czóon lögzilik. hogy a Jclen szel7iidés nlegkőtése és teljesilése sorárt a 3elen
szoIZódósscl össZefiiggésben nrunlar,állalóik. telltlúSZclcs slcr ól}- slcrZórló t]clck, jLrgi szcnréLlcl
csctón cógképviselőik, kii7renliiködöik (a tolr]bbiakbarr cgyiitlesen: ..Kijzrcnnjki ó'') szcnlúl],cs
adalr kcliil kiiz]úSlc. S.!á1 Kij7telnijkődője 1ekillietében nlilldeg],ik tél idalkezelő. aZ adatke7eló
tél Kij7lemijkődoje 1ekinlelóbcl) a rlítsik fóL, akinck a szcrrrúLyes aclatot tiladia. a cínzclL.

l1,_§,A \,'evó 1áiókozlalja az l,Iadrit. 1tllg},a.jclcn §Zcvi ósscl inszciiiggóShcr) ktizöh. ir Vc!ő Szálrrári
cím7eltkén1 tudonlására julotl s7elrrélyes idil1oln1 a s7er7ódés ke7clése. a s7€17ódós 1c]icsitó5 soIáil
a dokunrcnLrrnrok n}ih,ántlíatsa. s7á]ntakeze]és. \,alan 1l az üz]cLi partl)clck clórl)clijségének
s7eil,e7eti eg_v§ég szintii n}rih,álltallása céljából ke7e]i. nle]lyel kapc§o]atos lószlclcs adnl\ódcLtn]
lijóko71i]ló]lk a htlp:i]\,"ri rl,rlrltr1,1ru olrtalon úrlrctij c].

Eladó részélól kaDcsolatlarlásía iogosull Szenlólv]



11,6,.A VcVó kijclcllli, hog}, a ]c]cn pontban ibglallakró] adalke7e]őként a sájár Kő7íenliikódőit aZ itt
]eiíaknak nlegí'e]e]ó te]jes 1er-]edelelnbe]r, igaZolhaló ]t)ódolr 1ájókoZli]11a,

11,7.Az ]]ladó a szerzódós áliiilásá\al kijcLcnli, h0gy a leD(i atlatkczelósi 1áiókozlirló1 elolvasta,
nl€géItctte é§ áZ abban lirgla]taka1 tuttoIná§u] ves7i.

]1,8,A7 Eladó a §7elzijdés aláirásá\,a] is, fé]tétel rlélkii1 és viss7avonhatallanul kötele7ettsÉgcl vill1aL

aüe, hogy
a jelcrr pontban íogLahak]ól adatkczcLijkónl a iclcn szorzódós lr:Ljcsilúsc so ll a sajá1

KöZrüIiiködóil aZ ilt lciílknak mcglilc]ij Lc]ies 1cliedclcmben- i_qllzolható mi)don 1t]iúkoZl.üa,
a jelen pontban t'oglall kölele7ellsége lleDl 1cl]csiléséből Yirg), késedehr]€S 1eljesítésébó] eledtj

kövctkcznró y&1 lc]jcs katíórjlúsi tcLcliissaggol Larlozjk. aZ czzol i]sszcfiiggósbcll a ve\,óvel
szemben tánnszlott jgén},. kö\,etelés alól a Vc\,ól ]c!es köIiic lt)elrlcsíli és aZ il},en igényéfi,
kő\,clc]óSóí hantratlik szenróllycl szcmb.n hclytá]l, AZ llhdó kifeie7ett€n kijclenLi. hogy jclcn
köle]e7ettsége kilerled a lil)]ickkcl összcfigeósbcn bátncly cljáttj haLi)satg (pL, \cnvcli
Atiattódclnri óS lnlirnnácii)szabadság Hatóság. unió§ hatóság). bílóSág vág}, lllás harnadik
szcmóly álta] kiszabásra kerlilij birság \'agy birság jel]cgii szaikció ],ladó állali lnaladókla]an
nlegí]7elés&e,

l 2. F]GYF.|] RF.NDELKT]ZESFK

1].], ,\ s7euődés te]jesíléséból eredő batmil},cn vitás kórdós rcnclczÉ§é1 a l,'elek €lsijsolban tárg)ra]ás
útján klséI,1ik nleg. anlelynek kerelében a vc!ő a 2l]ló, ó!i xxlx, 1öNű1}, szcrinLj igazs1'lgü.ltyi
S7akéíőt bizhnl lncg, Al)rcnnyibcll a t'ug},alás llenl ve7et eredmén.vle, ílg,," a Fe]ek a vilás űryek
e]nllóZÉ§éle éS éúékhalárra \ronnlkozó lúlatskajllól lüggircn. kijlik ki a Váci Jálásbilóság ós a
Budapest K önlyéki 'I örr óltyszók kizirrólagos il]ctékességét.

l2,], Jc]cn szcrzótlósbcn ncnl s7lbll1),o7(rtt kédésckben a Polgáí]'lijr\.én}kől)yvrő] SZóló ]0l3,ó\i
\J. tijlvén.v. \,xlamint a közbeszcrzóSck]ól szó]i) ]0I_<, ó\,i C]XLlll, lijNón},. ós \óglchajLatsa
Lárgrában h.tláiyb.l lépe1l lendeletek Yali]lr]i]l1 aZ cgyéb \ol)atkozó jogsZatráL},ok elijírásai

l2,3, Az ],ladcj a \icló rószórc valamenn),i a s7el7ő.]és hatá]ya a]at1 ke]etke7et1 \agy áta(tolt sze]]cnli
a]koláson i'cnnálló. nenr személyhez íii7ódó tr Jogszabály] rcl)delkezések alapjilll álrulrá7]rató
jogot kizlirólagos iOgkónl álcngedi, A.jelcn lende]kezé§ halá]_vá alá 1artozúlak teklnlik l]clck
különösorr, clc ncln klzárólagosan a s7ellenli alkotások vallyoni éíékii jogait (:l7 oltaldnInllL
védhető S7e]lemi alkotások csclón idc ón\'c aZ oha]ni jogosullságol). illctvc antcltnyibctt az
adoll szcllcn!1 alkoLr]s vonatkozásában tl vagyonl jog (olttllnli JogosLlltság,) nem 1l1nlháZhat(] a

szcllcmi alkotások haszná]alára és his7nosjlilsiiía !otlalkozó ninde| jogot, A szc]ll3llli alkolások
his7nálalára és haSZi1OSítr'lsára vonxtko7(j jog átnlhá7ása esetén a7 ánThll7ot1 jogok bá nci,v
fcllraszrrrilási nixlra ós valnnennyj réS7jogosLrIlságía kilcíjcdócll, 1crülcti. időbcli. vagy brinlrcly
egyéb korláto7áslól ncr)tcscn kcriilnck átnllúzásra a Veviile, 

^7 
átengedésre keúlő jogok

alapján a Vevij arncrmyibcn a7 adot1 sze]lenli alkolásla óíleLl)t.ZltcLő j0gosull1á Yálik a
szellellli alkolásOk r'ltdolgozására. hamladik szcmólyokrc lijíúnii áLruhr]ZásáIa (sZe17ói 1ogi miivek
csclón a szclzijj.iogról s7óló l999, ú\i LXX\IL lól1'én), (S7jt,) ,16. § ának nregíaLc]ijcl) ). Vnlalnil1
valancnnyi s7el]enli alkolás Lckinletében a7 s7j1.17. § (2) (,1) bclczdósóbcn 1bglalL jogokra
anrc r)libcn czcn 1ogok az ado1l Szcllfiri a]kotais lekintetében éíe]Ine7hetőek is kilerje(l. e
jogok vonalkozáSában cz a I cnrlclkezés kil'el ezel1 klköléská11 érleltnezendii, A 1clcn bckezLiúsbcrr
cn ilcltjogoka Ve\ijt korláíoZáS óS löbb]ctkiitclczctlsóg nólkiil mogi]lctik A7 elkészü11. ll1etlc
áLadolt szcllcni alkotások per, 1eher és igó }ntcnlessógól aZ Eladó szaratoLj.l. Az l,Iarló
ki]elenli, hogy lran)rlldik szcmúll nck nincs ol1,an.ioga. 1ogosult§ága. anle]),a szel]emi alkotá§ nclrr
szcnlólyhe7 fii7ődij jogai nlees7eíZósóLrcl) tr Vc\iil kollltlozllá vagy ]ncgakadáL,,-oZ!i,



]2] .^7 Fl,1dó által l,zcrzór]óskijtóssc] .ryldc]iileg_ il]et1,c ll sz.[ődósbcn lllegadott szellló]],cs
lLlalokat .l V.\,ij a s7el7iidés 1e!esílése, a lirpcso]alláfiás, ]lleíe a jo8\,]s7onyból s7árnlazó
jgén},ek él\én)esílésc óldckóbcn kczcLi. Az Lladó a szcrzórlós allilrrisál,al rlyilatkozik, hogl,az
atlLala nlcgadott §Zenlél}res adatok \revők áll.rli ke7eléséhe7 és 1eldo]goztisáho7 az óIintctl(ck)
kjlqczcll hozzájáIulltsával rcnrlelkczik. e hozzat jt]rLllásfuktl)t il Vc\iik lillrj\ásáíe a s7er7ódés
trlóbcli hatálya a]att :l7 F]adó bálnlely idóponlban iga7olni tLklja A hozzlrjárulás kitcrjcd a

kö\clkczLlkre is, A \iclij cglcs 1cchnjkaj rrriivclctck cllógzósórc irdatf"^ldolgozó1 \cIIe1 jgé|ybe.

nclyckrijl x7 élintett kérésére tájéko7talást ad .^ Vevő a7 adatok.lt :l Jogvis7ony ncgszi]núsel
kt]\clö.rl áZ igól),,-ek c]óriiLó"óig tlc lcgalirbb rl KLrl lrcll.]ilíí jll1rrrcgóí/és] köle]e7ellség ideje
alal1 kczc]i. aZ iratokal czcn túlncDajcn a lclóllrlri .rn}lgokri vonalkozó J.,gs7abályok
tctldelkezóscitlck nlcglclclilcn ijrzi, Anlcnn]rib.n a sZcrlüdós 1cljcsilósó!cl össZcliiggéSbell
kö\,etelésbehajtásra keúl sor, ilgy a szenlólves adibk a7 ádatke7e]és céljához s7iiksógcs
]Iéílékben áladásí. kcriilnck a Vcr,ő rtrcgbizlrsa alapjátt cljáíó.3 ki]\,cleléSek kezeléSé1 \,ég7tj

tcrlnósZcle§ s7enlé]ynek és ga7dá]kodó s7elvezetllek

]],5. A2 l,.ladó kijelenli. hogy a en]7elj vagyouói szóló 20l J. é\i C]XVI, lör\,ény Szerinti átlálható
ga7dálkodó sZcrvczc(nck tniDaisül. ln.lynck tu]ajdonosj szcrkczcLc. ncglraLározolt tón}lcgcs
trrlajdorlosa mcgisnlcrhctij, é§ Eladó hozzájáru]ását adja ahhoz. hogy a \re!ő a7 áltL]a nlegisnleí
tén},]eges tulajdonosra \,olralkozli i]dilokal lZ ]0ll, ó!i ('X]l, Lörvólly (lnl01\,,) szcrj]]1
me{:hálározo1l kiizúrdckbiil nyillárros adatként kcz.1jc, 'l ón},Ic_ljcs rulalLlonosnak a l'cLek a
pónzn()sás és a teüori7nrus 1]nirnszirlrzáSa lt)cgclóZóSóIijl ós fLcgirklrdáLyozásáróL szóló 20l7, évi
].]I]. löruénYbl:]l n)eghiltározdL lórl_vlogcs lu].lidonos1 tcklntik

]2,6, .,\ Felek a szclződósl aZ aluljrotl hclyen és idir]xnllban . elo]\asás és éItelme7és utlrn, lllin1
akalatukkal nlindenben nlegeg},e7ő1. jó\,álragr-ólag ííák aL.i, Jclclt SZcIZódós ,,,, 0ldalból áll ós 7
egyntáSsirl SZó szcljnl ncgcgyczii eredeti l)éldánybán készült. ntelybijl aláilás uláll 6 példány a
Vc\i'( l pó]dány tl7 Elidót il]eli lneg

Mellékletek:
]. s7ánlír nlelléklet] Tételes iljál ali áíiibláZal
2, száruú lucllóklct: Nliis7aki lcilás

Jclen szcl7ik]ósL a Fe]ek áttanulnlányo7ás után. nljllt s7álldékukka] éS űg.vleli akaralukkal nlindcnbcn
lne8eg),e7őt irják a]á.
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TARTALOMJEGYZEK

lrat ín€gnevezese oldalszám
Borílólap 1

'l-alla]onl.]egy7ék z
l-elo]vasólap EKR

N)ilnlkozal a Kbl, 66, § (2) bekcldósc alalrjt]n EKR
N)ilatko7ar r Kbt,66, .s (6) bekezdése alapian EKR
N)jlllko,11 a Kbl, 67, § (,1) bckc?dó§c alJlrját EKR
N},i Latko7|Lt \,á ]tozásbej eg)zésró l EKR
Kilöllo1t LgrSéges l,ulópii KóZL]eszellési DokU]ncnlUnr BKlt
N},ilatkozat a Kbt, 65, .s (?) bekezdése i]apján l.]Klt

A]áírásj cnnpóldán],

Ny i lalkoza1 üzleti ritokró1 EKR
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ALÁíRÁSl ciMPÉLDÁNY

A]U i.o:t HéVizi János 6353 Dlsnok. Koziélsasálj útca 79. Szám a]alti la(ós, mint aZ
AKTÍV lpali, Épitőipari és Kereskedelmi Korlátott Felelósségíj Társasá9
iszékhey: 6344 t-,lajós. l(osst]th 2,1 ) önálló aláirásra jogosult ügyvezétője
kijeentem. hogy a c-ág jegyzése akként töííén]k, hogy a cég kézzel Vagy géppel
eóií elóryomott Vagy nyomtatott e nevezése ajá lagy fólé ne,/en,et ö'lá|óan aZ
a ábbiak szeiint 1rcm

,, i]'a
l'-,-!'l

..r

Dr. Kiss (;et.gelJ,

liözjcgzii
a5i)0 'rJaja. Roos.\,clt iú. ], I,]
l-elef'otl: 1!'j].1 ]0]

leIlld1 il,, l-ó l8, ((i en], n](,,rhrjar--___-__..-__-__

l l\.., L l, 5ltllI ll ]rI :lJlll--.. .------

,uJ!ír.l1l dL ]<]5s Gclg.1). ]nirrI l]a]& l. s7.khcl\Te kitIefezelt Lól]e!),2ó lintLLs]Lon]. 1li)E],.'21
rZ elrií:isj .:n]pii]l]l]1r\.r t{ta\ IZl ,I.\\os születósi ne},c: Bóvizi Jáno§ (s7jilel.1l] l)lLsn,]k.
1C)59, szclltcIrlller j,. ,rn.,ji ic\e Sipos l.,ala]in) ójji ]]Ll:nirk. T(i]Zl.lrsasig,.l.l] 7!, S/tn]
lllLti leIros. lrkj s/elné1\,a2onossig|lL aL 9]0|]ó7.1A sZán]ú sZemél}r7onosilli i!.l7.1Yari]il1,,:tl
laliciliét J 7tll_]]]SL s7itlnúL "rkcilrrct ieil7o ó h3tó.lilli il:li.,o \i;i\á\,xl ig.t/{)lta .tiilt.l! J,1.1i
nirpor seiát kczÜIcg iItaalá
AZ üg}lél tuclornásu] \,ette köZjee}zó tájékozta!ását a kijzjegyzőkől szóló 1991, évi xL].
tőnén}- l22. § (2)-(]0) bekezdéseibcn fog]altakró], vagyis a szeüél},a7onossás eieki,ronikus
.l]el]ór,,ésere !(,Ixtl(l/{] lc]1.1.1lic7é\ekró]
Kcl(B.ján- :016 1

],
kőZjeg],7ó

4
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vűs7xki lcirás ({. {iánliti Iés7 
^NDRITZ 

vagv €gl,enéúékű i!ó}iZ §Ziráttrík)

Ajáltlalkórij a'I'ólc]es ádáblá7at..4, rósz ]\NDRITZ s7ivall},úk'' liilón lclsoro]l lernlékekct kivánJa

.^. s7ivaltyikra \onalkozóan aZ aJánlalkéíő áhal kölclczijcn c]ijifliótállás idijlaftama ] 2 hónap

AZ ajánlati árn:lk a ret'erenciasZivaltyi]kná1 mcgad(rt1 kábelhoss7l va]nnlinl jndjlási rnóLlo1 iS laíltlD1aZnia

kell. me]yrijl ki]lől) l))ilalkoztlL bcn.Yújtása ]lem 57tjk§égcs, ljlin].rlle\ó aZ adott szivalt,vúla vonalkozi]

ijánlali ár ncgadásá\,al \,ál]alja a lncgadd1 katlrclhoss7 s7ál]ilását é§ inditási nlód lrjZlosilásá1.

^.ján]álkérij 
aZ áIlrzatlan tr'lbllualban nleEe]öh g}itínlalny ós tipus megneve7éSeket a llliis7aki

spccifikáció ponto§ nregjclölósc érdekében has7]rálja iZZa] cí_rronó ókii telmékeke1 a7 a]ánlalban

e1lL)gad,

Á 1, oiinlúi lészhen felso/oh rcí?r!nLiasi|,alt|)úk|o |olutko.ő 4!rcnéríékűségi körcícl,rténIe^:

Ancnnl,ibcn llJán]atlevij fi 1áb]rlzalban nlegadotl 1ipuslól chórő. d. aZZa] egyenéíékii 1enrléket irjánl

1l)cg. ú§, aklor tekinti Ajálllilkéró cgyenéItékiinek n 1cnnókct amcnn},ilrcn annak míjS7akr paralnólcíe]

nlegttlclnckaZ alább rés7leie7et1 követclmónyeknek:

l]lne]őmaqassáE: ncgaliv ilán}üin rreln lchel chólós. po7itiv irán}öan l0 9,; (jllórós a

lncg.n8ei:lett]

- vizsz!!]j!!! tek]nlelóbcD marimum 10 9i ]09; lchct aZ c]téIési

Névleges 1eljcsiúIón]., a7a7 a beópilcLl nrol(n né\aeges eteldíonros lelicsjlnrón],ónck

1ckintetében negalí\, iíán),1ran megenge.ietl aZ ehóIóS. poziliv ilin]óan nem n]egengedelt a7

\plnóqsrr4 cltérés esetár a sziiksógcs adapiel átadási vállalkozó lilad.lta a szivalt}ú

szál]itásával egyidóbcn úgy, hogv a7 adapleí a bcópítósi l.hclijvó tcgye a beépilési he]y

álalekiLrIsa nélki]], Árnenll}ibcn.lZ adápter a7 ajánla1 rés7ét kópczi iZ addl sziYalt}ú

vonalkozásábin. úgy a 1reatra7ott árlábláZal ..1j'' ()szl(4ratbtln ._igen" meglle!e7éssel.jelölni kell,

^daplcl: 
Aiá attc\.ijnek miis7irki adalLap bcn},úllásáva]. illetve anlennyjben a ütiiszaki adallap

a,r0natko7lj ildalokal ncnl taíalml77.L, ilgY.,!ál lrllc\,ő cógszcliicn aláíft nyilatkozatának

becsalo]áSar\ al kel] llyilal koznia .lz alább iakról :

o a7 adaplcr Dólelélijl (ániúró) Aián]atkólij eh,árása, lrogy aZ adrlplcl mórctónek nleg

kcli cgl,cznie a íészlolcs tliánláti á]láb]áZal ..N},onnn]lda]i csatlakozás'' oszlopban (l

osZ1(]p) megadolt múIclekkel.

o eZ adapter karimás cslllako7ásárót, ,4.ján]atkórij ch,árása, hogy aZ adalrtü kalimás

csatlakolású ]egyell,

o anl,agártil:Alánlatkérii clvárása. hogv az ailapter IoZSdalnenlcs acól vagy 11)7sdllmentcs

örttróny lcgycn



A szi\,.lltr,ú.l:1lrkerek€ nem lcllcl llliiiny.lg. \agy polikarbonál, Jr]rarkclók anragtl: önlajt1\ls

vi]gy beYol)nloil ölllöl§,as \agy b€vonan]lt loz§d:Lmenles ijn1\,ény \agy lozst]lnrcn(cs ijtltvóny

anyagok,

]áftlkerék radiá]is k]álakjtású l.hcl,

]l.]1t1{ok LekiDtclúbcn: a táblá7alban megaCtott munkal)onlh()7 lalloZ(j haLáslokl]ln nci]aliv

llán)rban ncnl 1ehet e]térés, |o7jlí\ jún),balr rrlelel)gedell a7 ehéréS.

lndilási mód tcklntetélren nem ]ehet eltéíés a reléíelrcias7ivalrytkho7 megadotlhoz kap.st.

Vódo]ni oszLt]Ly 1.galább IP 55,

Mol0rház an}aga: ijntijlt\as vag},rozsdamente§ öntvény \'agy lozsdanlcnlcs acúl

SZi\atlyúháZ an],agl: ültött\,ás \.a!ry ro7sdanlenles őntvéDY vag.v rozsclanlentes acé]

HiLlóZali fiekvencia: 50 IIZ

Ijáló7iti lés7iillség: 3_400 V

Arrlcrrrtl,ibcn Alánlltlc\ij a7 Aján]atkérő á]ta] rcgltalározlrll 1ípusú Lcnlróklai] chóró, dc aZZal

eg},enértékíi teín)é|cl alátlL ncg, akkor valanlennyi aJán]ati réSzre vollatkozó kóvelelnlényekllek való

megí'e]elij§éget nlíis7iki irdallapPal kcll a]álánlasZtani, 
^nlenn,vib€n 

!a]tlnlely :ldatot a nliis7aki aCtatlap

ncnr 1lía]maz. úgv ajálllalte\,ő ek ajánlalban rrl,ilatkoznia kc]l az c]ijirás 1cljcsiilósórij]. mc]]Ick

kcíelét]c kollkJól.1lZ adoLl niiszaki e]őírás megállapilásához sziiksóges adal01 kcll ü]cg.dt}ia.


