ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. Általános rendelkezések
Az alábbi Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) kiterjednek valamennyi, a SOL Hungary Kft., illetve a SOL csoport bármely
tagjának (továbbiakban SOL vagy Szállító) tulajdonában lévő gázpalack, mobil és telepített cseppfolyós gáztározó tartály, szárazjég tároló
konténer, valamint minden egyéb ipari és orvostechnikai gázellátó rendszer, hardver eszköz tervezésére, telepítésére és bérletére. Az ÁSZF
kiterjed továbbá a SOL által forgalmazott cseppfolyós, gáznemű és szilárd, palackozott, tartályba fejtett, valamint tartályban tárolt termékek
értékesítésére és szállítására is.
Jelen ÁSZF, valamint a Megrendelő (vagy Vevő) és a SOL (vagy Szállító) között - kizárólag írásban - létrejött szerződés együttesen képezi a
felek között termékértékesítésre, bérletre vagy szolgáltatás nyújtására létrejött teljes megállapodást. A SOL fenntartja a jogot, hogy jelen
ÁSZF-et saját döntése alapján, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, bármikor egyoldalúan módosítsa külön előzetes értesítés
nélkül. A módosítás a módosított ÁSZF-nek a https://solhungary.solgroup.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek történő közzétételével
azonnal hatályba lép. Az ÁSZF változásáról a SOL írásban is értesíti partnereit, de írásbeli értesítés nélkül is érvényesnek tekintendő. A felek
közötti jogviszony keretében végzett tevékenységre a szolgáltatás időpontjában érvényben lévő ÁSZF-et kell irányadónak tekinteni. Az
aktuális ÁSZF pontjainak mindenkori ismerete a Megrendelő felelőssége.
II. Kézbesítési és szállítási feltételek
A SOL a palackozott és mobiltartályban tárolt gázok, valamint szárazjég átadását a Megrendelő részére egyéb megállapodás hiányában a SOL
telephelyén (2330 Dunaharaszti Mechwart András u. 6), illetve értékesítési pontjain végzi. A cseppfolyós tartályautókban szállítandó gázok
átadása a Megrendelő telephelyén telepített gáztároló tartályokba történik. Megrendelő írásbeli kérése vagy a felek között létrejött
gázellátási szerződés szállításra vonatkozó rendelkezése alapján a SOL, illetve alvállalkozói a megrendelt termékeket a Megrendelő által
megadott átadási pontig szállítja, ilyenkor a szállítás költségei a Megrendelőt terhelik.
A Vevő által saját szállító járművel végzett szállítás esetén a töltött és üres gáztározó palackok/mobiltartályok/konténerek értékesítési helyről
történő elszállításának, illetve az értékesítési helyre történő visszaszállításának, fel- és lerakodásának költségét és kockázatát a Megrendelő
viseli.
A szállítmányok mobil gáztartályokban / palackokban ill. konténerben érkeznek a Megrendelőhöz, melyek a SOL tulajdonát képezik. A SOL
által végzett kiszállítás rendszeres időközönként, előzetesen egyeztetett időpontban terítőjárat/gyűjtőjárat keretében történik, illetve egyedi
megrendelés alapján a SOL vállal egyedi szállításokat is a Megrendelő költségére. Minden szállításra vonatkozó megállapodás kizárólag
írásban tekinthető hivatalosnak.
III. A Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő köteles a SOL tulajdonát képező eszközök biztonságos mozgatásáról, használatáról, tárolásáról és őrzéséről a mindenkori OTSZ
(Országos Tűzvédelmi Szabályzat) illetőleg a GBSZ (Gázpalackok Biztonsági Szabályzata), valamint esetlegesen a SOL egyedi kéréseit
figyelembe véve gondoskodni, és megfelelő és biztonságos hozzáférést biztosítani a SOL számára a szükséges kötelezettségei és jogai
gyakorlásához (pl.: töltés, karbantartás, javítás, leltár, árulerakodás, illetve árufelvétel).
Megrendelő legalább 5 munkanappal megelőzően írásban köteles értesíteni a SOL-t, ha várhatóan a cseppfolyós, illetve palackos átlagos
felhasználásában jelentős változás áll be (ideértve a felhasználás növekedését vagy csökkenését). Amennyiben a SOL nem értesül a
megrendelői igények változásáról, tehát az értesítés elmarad a Megrendelő részéről, az ebből következő gázhiány miatti egyedi szállítás,
esetleges fals kiállások, extra intézkedések díjai (pl.: extra fuvardíj) a Megrendelőt terhelik.
A SOL logisztikai osztálya a megrendeléseket írásban fogadja a rendeles@solgroup.com e-mail címre küldött SOL által biztosított
Megrendelési nyomtatványon vagy egyéb írásos formában elektronikus levélben. A szóban leadott rendelések nem tekintendők hivatalos
rendelésnek, a SOL az ilyen rendeléseket is elfogadja, de az ilyen megrendelések hiányosságaival esetleges meghiúsulásával kapcsolatban a
SOL-t nem terheli felelősség.
A megrendeléskor figyelembe kell venni, hogy a megrendelt mennyiség ellenében mindig azonos darabszámú, azonos gáztípusú és méretű
üres tároló eszközt kell visszaszolgáltatni a SOL felé. Amennyiben eltérés van a rendelt és a vissza küldendő palack/köteg állományban, azt a
megrendeléskor a Megrendelőnek jeleznie kell az erre a megrendelési nyomtatványon vagy egyéb írásos formában.
A SOL a részére elküldött megrendeléseket visszaigazolja, és a visszaigazolásban a Megrendelő a szállítás időpontjáról tájékoztatást kap.
Megrendelő kötelessége az általa bérelt kiürült palackok/tárolóeszközök összegyűjtése a telephelyén belül egy átadási pontra, és átadásra
előkészítése a SOL megbízott szállítója részére. Amennyiben a szállítóautó az üres tárolóeszközöket nem tudja átvenni a megrendelt anyagok
szállításának időpontjában, a SOL, illetve szállítója dönthet úgy, hogy a megrendelt termékeket nem adja át a Megrendelőnek. Az ilyen okból
történő szállítás meghiúsulása nem minősül szerződésszegésnek a SOL részéről. Ilyen esetben a SOL a szállítási díjat kiszámlázhatja a
Megrendelő részére. Amennyiben a SOL a megrendelt palackokat/tartályt átadja a Megrendelő részére, de az üres eszközök begyűjtése a
visszaigazolt szállítás alkalmával meghiúsul, az ebből adódó plusz egyedi szállítási költségek a Megrendelőt terhelik.
Megrendelés átvételkor a Megrendelő kötelessége a műszaki tárolóeszközök szemrevételezése és a üres / tele palackok mennyiségi
ellenőrzése, és az esetleges hiányosságokat haladéktalanul köteles jelezni a SOL felé. Műszaki probléma észlelése esetén a Megrendelő
megtagadhatja az áru, illetve eszköz átvételét.
A Megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik a részére átadott SOL tulajdonát képező palackokért, palackkötegekért, tárolótartályokért,
konténerekért, palettákért, illetve egyéb bérelt eszközökért. Ezek meglétét a SOL a Megrendelő telephelyén előzetesen egyeztetett
időpontban ellenőrizheti. Amennyiben a Megrendelő a bérbe adott eszközöket a gázellátási szerződés érvényességének lejáratakor, vagy a
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szerződés ideje alatt nem tudja visszaszolgáltatni, köteles azok ellenértékét az aktuális beszerzési áron megtéríteni. Ha a Megrendelő sérült,
nem forgalomképes állapotban szolgáltatja vissza a bérelt eszközt, akkor a javítás költségét köteles megfizetni a SOL részére.
A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Szállítótól kölcsönzött palackokat, tartályokat más szállító által nem tölteti után, valamint arra,
hogy a palackokat és tartályokat sem a Szállítótól származó gázzal, sem anélkül, harmadik személynek semmilyen formában, sem díjhoz
kötötten, sem díjmentesen rendelkezésére nem bocsátja, kivéve amennyiben ez a SOL írásos engedélyével történik. A SOL tulajdonában lévő
tárolóeszközökből az átfejtés szigorúan tilos.
IV. Szerződés
A szerződő felek között bármilyen megállapodás csak írásban érvényes, és jogokat csak írásbeli megállapodás biztosít a felek számára.
Bármely szóbeli megállapodás csak abban az esetben képezheti későbbi hivatkozás tárgyát, amennyiben az írásban is rögzítve lett.
V. Árak, Árváltozások
Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg írásban, minden ár és díj a termék és szolgáltatás értékesítésének napján érvényes SOL
általános árlista alapján kerül számlázásra, és ezeket a Megrendelő viseli. A SOL jogosult a Megrendelő felé felszámítani - a Megrendelő és a
SOL között létrejött szerződéses megállapodás aláírását követően is - bármilyen új kivetett és a Szállító hatáskörén kívül eső többletköltséget,
pl.: extra adó, útdíj vagy energia díj vagy egyéb pótdíj.
A SOL által megadott gázárak nem tartalmazzák az ÁFA-t, sem a szállítási, bérleti és egyéb pótdíj összegeket, melyeket a Megrendelő visel.
A SOL jogosult pótdíjat felszámítani az általa részben vagy egészben nem befolyásolható tényezők következtében jelentkező költségek
megtérülése céljából (pl.: üzemanyag- és nyersanyagköltségek, vagy EUR árfolyamváltozás esetén). Ilyen jellegű esetleges változásról a
Szállító köteles a Vevőt legalább 15 nappal az érvénybe lépés előtt előzetesen írásban tájékoztatni.
A SOL a gáz- és szolgáltatásárakat jogosult időről-időre felülvizsgálni és egyoldalú írásbeli nyilatkozattal módosítani, kivéve, ha a felek írásban
másként állapodnak meg. Megrendelő jogosult írásbeli kérés alapján a kedvezményes termékkört és a kapcsolódó árak felülvizsgálatát kérni.
Bizonyos gázokat, berendezéseket és szolgáltatásokat a SOL egyéb szolgáltatótól szerez be. A SOL fenntartja a jogot ezen termékek esetében
a mindenkori árváltoztatásra, amennyiben a szállító ármódosítása ezt indokolja.
VI. Fizetési feltételek, késedelmes fizetés, számlareklamáció
A SOL az általa szállított termékek tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja,. A számlázás időszakos számlázás keretében minden
tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik. A számlák ellenértékét előreutalással vagy banki átutalással lehet rendezni. A számlákkal
kapcsolatos esetleges formai hiányosságok késedelmes fizetésre nem jogosítanak.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc
százalékponttal növelt összege.. A késedelmi kamat kiszabásához külön fizetési felszólítás nem szükséges. A Megrendelő továbbá kötelezi
magát a megszabott fizetési határidő nemteljesítésével kapcsolatos bankköltségek, céges késedelmi díjak, pénzbehajtó cégek költségeinek
és bírósági tárgyalást megelőző ügyvédi díjak kifizetésére. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, a SOL jogosult arra, hogy a további
szállítmányokért előreutalást igényeljen. Amennyiben a SOL az előreutalásos kiszolgálási lehetőséget biztosítja a Megrendelő számára, a
Megrendelő a rendelési érték bruttó összegének kétszeresét köteles előre utalni.
Amennyiben a késedelem időtartama a 30 napot túllépi, a Szállító jogosult a múltra és jövőre vonatkozó mindenféle árengedmény
visszavonására, és/vagy arra, hogy a szállítást a teljes tartozás kiegyenlítéséig beszüntesse. A szállítás hitelezett jellegű módosítása nem
jogosítja fel az ügyfelet arra, hogy a szállítmányokat harmadik személytől szerezze be.
A kiállított SOL számlákkal kapcsolatos bármilyen panasz, reklamáció jelzése a számlák kiállításától számított 15 naptári napon belül
lehetséges kizárólag írásban. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik írásbeli reklamáció, a SOL a számla összegét nem vitatott
követelésként tartja nyilván. A panasz benyújtása nem jogosítja fel a vevőt, hogy késedelembe essen a nem kifogásolt számlák fizetését
illetően. A panasz benyújtása után a SOL kivizsgálja a reklamált számla összegét, és 15 naptári napon belül írásban megválaszolja a Vevő felé.
VII. Szolgáltatás, szerződés megszüntetése
Amennyiben a SOL úgy ítéli meg, hogy a Megrendelő hitelképessége nem megfelelő, vagy a Megrendelő tartozása, lejárt számlái
felhalmozódnak, a SOL felfüggesztheti a kiszolgálást. Amennyiben a Vevő gazdálkodó szervezet és ellene végelszámolási, felszámolási vagy
csődeljárás indul, köteles azonnal írásban értesíteni a Szállítót. Az értesítés esetleges elmaradása miatt a Vevő a keletkező károkat köteles
megtéríteni. Amikor a SOL értesül ilyen helyzetről, azonnali hatállyal megszüntetheti a szolgáltatást, felmondhatja a szerződést, valamint a
Vevő részére biztosított bérelt eszközöket visszaveheti. Megrendelő köteles a SOL tulajdonát képező bérelt eszközöket a SOL részére
visszaszolgáltatni, valamint köteles lehetőséget biztosítani a SOL szakemberei számára, hogy a telepített eszközökhöz hozzá férjenek, azokat
elbonthassák és elszállíthassák. A Szállító a visszaszállított tároló edényeket üres állapotúnak tekinti, és a maradék gázok után a Vevő
visszatérítésre nem jogosult. A felmerülő bontási és szállítási díjak ilyen esetben a Megrendelőt terhelik. A szerződés felmondása esetén a
szerződés felmondásának időpontjában az összes SOL irányában fennálló tartozás azonnal esedékessé válik.
VIII. Gázokra, tároló eszközökre vonatkozó felelősség, szavatosság
A SOL szavatolja, hogy a gáztermékek tisztasága a szállítás időpontjában megfelel az adott gázra vonatkozó előírásoknak. Amennyiben a gáz
üzemi vagy külső helyszíni használata során a Megrendelő minőségi problémát tapasztal (pl.: gázszennyezettség, palackszelep hiba,
töltethiány), kötelessége azt haladéktalanul jelezni a SOL vagy a SOL értékesítő partnere felé. Szállító vállalja, hogy ilyen jellegű minőségi
kifogás esetén saját költségére minden telhető intézkedést megtesz azért, hogy a Megrendelő anyagi és időbeni veszteségét csökkentse. A
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hiba észlelése utáni azonnali jelzés elmulasztása esetén utólagos reklamáció és kártérítési igény nem érvényesíthető a Szállító felé. Ilyen
esetekben is a SOL csak a gáztöltet árának összegéig vállal felelősséget, egyéb kötbérigényt nem fogad el.
A SOL szavatolja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott palack, palackköteg, mobil és telepített tartály, konténer, paletta megfelel a műszaki
előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak. A termék hiányosságáért vagy abban bekövetkezett minőségi hibáért, kárért, vagy palack/
tartály szelephibáért csak abban az esetben vállal a SOL felelősséget, ha a Megrendelő a termék általa történt átvételét követő 10
munkanapon belül írásban jelzi a hiányosságot vagy kifogást a SOL felé. A Megrendelő igényének elismerése vagy elutasítása tekintetében a
SOL által végzett vizsgálat eredménye a meghatározó. A nem rendeltetésszerű használatból vagy nem megfelelő környezetben bekövetkező
és ezekből eredő károkért a SOL felelősséget nem vállal. Továbbá a SOL nem vállal felelősséget azért, hogy a termék vagy szolgáltatás alkalmas
a Megrendelő által tervezett felhasználásra, célra, eredmény elérésére.
A reklamált palackok visszaszállítása kizárólag a Reklamációs karton kitöltésével lehetséges, amit a palackon jól láthatóan rögzíteni kell,
valamint digitális formában is el kell küldeni a SOL részére. A reklamációs karton kiállítása és eljuttatása a SOL részére a Megrendelő
felelőssége és kötelessége, ennek hiányában a panasz nem tekinthető érvényesnek, és ilyen esetben a Megrendelő nem élhet utólagos
panasszal. A reklamációs kartonnal érkező palackokat a SOL megvizsgálja és a panaszt a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül
megválaszolja. Amennyiben a vevői reklamáció elutasításra kerül, a SOL kiszámlázhatja reklamációhoz kapcsolódó többletköltségeit (pl.:
szállítás, vizsgálat díja). A Megrendelő megerősíti, hogy számára a Szállító termékeire vonatkozó összes biztonsági előírás ismert, különös
tekintettel azokra, amelyek a tartályok tárolására, felhasználására, és szállítására vonatkoznak. A SOL az általa forgalmazott termékek
biztonsági adatlapjait elérhetővé teszi a http://www2.sol.it/msds2/msds_iframe.asp weboldalon. A Megrendelő ezen felül igazolja, hogy
ezen szerződés megkötésekor kielégítő terméktájékoztatásban részesült. A Szállító jogosult a szokványos nyitvatartási időben a
Megrendelőnél a bérbe adott eszközök, palackok, tartályok, konténerek meglétének és állapotának ellenőrzésére. A bérelt eszközök
sérüléséből vagy eltűnéséből, javításából eredő károkat, költségeket a beszerzési és javítási árnak megfelelően a Megrendelő állja. A palackok
és konténerek beszerzési ára ebben az esetben is az az ár, amelyet a Szállítónak a palackok és konténerek gyártójának kell megfizetnie a
pótlás szükségességének időpontjában.
IX. Bérlet, palackpasszivitás
A Megrendelő a SOL tulajdonában lévő palackokat, palackkötegeket, tartályokat, konténereket kizárólag a SOL-lal írásban kötött gázellátási
szerződés, egyéb bérleti szerződés megkötésével veheti birtokba és használhatja. A Megrendelő köteles közreműködni az időszakos palack
leltárakban és minden segítséget megadni a SOL részére, hogy a palackleltárat maradéktalanul el tudja végezni. A Megrendelő a leltár során
rögzített eltérésekről tájékoztatást kap, amivel kapcsolatban 3 munkanapon belül írásban élhet kifogással. A határidő után a Megrendelő
már kifogással nem élhet, a leltár eredményét elfogadottnak kell tekinteni. A leltár eredménye alapján a SOL jogosult a Megrendelő készletét
módosítani.
A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy amennyiben az elvégezett vevői leltár során a SOL palackhiányt észlel, és a Megrendelő nem képes
a hiányzó palackot, palackokat vagy egyéb eszközöket visszaszolgáltatni, legkésőbb a leltár követő 5. munkanapon a SOL jogosult a palack,
illetve palackok aktuális beszerzési árának megfelelő összeget kiszámlázni a Vevő felé. Az eszközök beszerzési ára az az ár, amelyet a
Szállítónak a palackok gyártójának kell megfizetnie a hiány észlelésének időpontjában.
A SOL vevői tulajdonú palackok töltését is vállalja, amennyiben a Megrendelő igazolja a palackok tulajdonjogát, és az edényen a Megrendelő
neve van beütve, mint tulajdonos. A SOL fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő tulajdonában lévő edények állapotát felmérje és megtagadja
a töltést. A SOL nem igazoltan vevői tulajdonú palackot nem tölt és nem forgalmaz.
A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérletbe adott tároló eszközökbe csak a SOL által töltött és forgalmazott gáz tölthető és
azok töltését vagy karbantartását kizárólag a SOL szakemberei végezhetik el. Ez alól, kivételt képez, ha a SOL engedélye és táv felügyelete
mellett történik a beavatkozás.
A Megrendelő az általa bérelt tárolóeszközök után bérleti díjat köteles fizetni a SOL részére. A bérleti díjat a bérlő (Megrendelő) a SOL
nyilvántartása alapján és a nála lévő egyedi vonalkóddal azonosított palackok, palackkötegek, mobiltartályok, jégszállító konténerek és egyéb
- egyedi kóddal nem rendelkező – bérelt eszközök után köteles megfizetni.
A bérleti díj mértéke – amennyiben egyéb írásos megállapodás nem rögzíti – a mindenkori általános árlistában rögzített összeg, melyet a
Megrendelő havonta fizet a SOL részére. A SOL jogosult az általa Vevő részére bérbe adott eszközök mennyiségi darabszámát szabályozni az
átlagos forgási sebesség figyelembevételével. Bármely bérletre vonatkozó díjtól függetlenül, ha a Vevő által bérelt palack, palackok vagy
palackkötegek átlagos forgási sebessége meghaladja a 60 napot, a SOL jogosult a Vevő készletét módosítani, vagy passzivitási felárat
kiszámlázni. A passzivitási felár mértéke 10.000.-Ft (vagy 25 EUR) + ÁFA / palack / hónap, palackköteg esetében 8.000.-Ft (vagy 20 EUR) +
ÁFA / palack / hónap.
A Megrendelő köteles a mobiltartályokat kiürítésük után, de legkésőbb a kiszállítást követő 15. nap után a Szállítónak visszaszolgáltatni. A
passzivitási felár mértéke mobiltartályok esetében 4.000.-Ft (vagy 10 EUR) / minden további nap.
X. Gázellátó rendszer, valamint cseppfolyós gázok szállítására vonatkozó rendelkezések
Megrendelés esetén a SOL gáz tárolására és elosztására szolgáló gázellátó rendszert telepít, ad el vagy ad bérbe a Megrendelő részére. A
rendszerek telepítését, karbantartását (beszabályozás nem tartozik ebbe a fogalomba) a megrendelés után kizárólag a SOL szakemberei vagy
megbízott alvállalkozói végezhetik el.
A gázellátó rendszer telepítéséhez szükséges megfelelő helyszín biztosítása a Megrendelő felelőssége, a további Megrendelői feladatokról
pedig a SOL tervezői adnak tájékoztatást a Megrendelő részére. A tervezés és a kivitelezés fázisait és feladatait a SOL szakemberei felügyelik.
A gázellátó rendszer üzemeltetője a Megrendelő, emellett a SOL a szükséges információkat biztosítja a biztonságos üzemeltetéshez. A SOL
által kiépített bérelt gázellátó rendszerekhez kizárólag a SOL szállíthat gázt. A Megrendelő köteles a SOL-t azonnal értesíteni meghibásodás
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vagy karbantartási igény esetén, és biztosítani a hozzáférést a gázellátó rendszerhez. Amennyiben a gázellátó rendszer ideiglenesen nem
használható javítási vagy karbantartási munkálatok miatt, a Megrendelőt a kieső időre visszatérítés nem illeti meg.
A SOL a tartályautóban szállított cseppfolyós gázokat cseppfolyós szén-dioxid esetében tonnában (T), minden egyéb gáz esetében 1000
köbméter egységben (1000 m3) számlázza ki a Megrendelő részére. A köbméterben számlázott mennyiség 15 C° és 1 bar melletti
gázhalmazállapotra vonatkozik.
XI. Vis Maior
A SOL vagy a SOL alvállalkozója mentesül a felelősség alól, amennyiben rajta kívül álló ok miatt, úgynevezett Vis Maior esemény következik
be, és ezen esemény miatt a teljesítés késedelembe esik, vagy nem szerződésszerűen teljesít. Vis Maior eseménynek minősül, de nem
kizárólag: viharkár, háborús esemény, villámcsapás, sztrájk, járvány, hatóságok intézkedése, energiaellátásban történő kimaradás,
nyersanyaghiány, időjárás vagy egyéb okból szokatlan forgalmi, útviszonyok, berendezések meghibásodása. Vis Maior esemény
bekövetkezésekor a SOL a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Megrendelőt a helyzet kialakulásáról, a várható hatásokról és
intézkedésekről.
XII. Biztosítások
A szerződő felek nyilatkoznak, hogy a tartályok és/vagy gázok használata során lehetséges személyi sérülések és anyagi károk esetére
megfelelő biztosításokkal rendelkeznek.
XIII. Adatváltozás és személyes adatok védelme
A Megrendelő köteles a SOL-t tájékoztatni az adataiban történt változásokról (pl.: cégnév, adószám, székhely cím, szállítási cím stb.) A SOL a
személyes adatokat bizalmasan, az Európai Unió előírásainak megfelelően kezeli, és harmadik félnek nem adja át.
XIV. Alkalmazandó jog
A felek megegyeznek a magyar jog alkalmazásában.
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