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A jelen szerződési feltételek („ÁSZF”) érvényesek az SPX vállalatnak a Vevővel 
kapcsolatos összes áru- és szolgáltatási árajánlatára, megrendelésére és 
szerződésére. A jelen ÁSZF minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, 
egyezmény, nyilatkozat vagy ígéret, továbbá a Vevő árajánlatkérésében, 
megrendelőjében, számlájában, megrendelés-jóváhagyásában , szerződésében vagy 
más hasonló dokumentumában megtalálható, bármely előre kinyomtatott vagy 
általános szerződés helyébe lép. 
 
1. ÉRTELMEZÉS 
A jelen ÁSZF-ben az alábbi kifejezéseknek a következő a jelentése: SPX a 
Megrendelőt befogadó SPX vállalatot jelenti; Vevő jelenti a megrendelésben 
megjelölt személy(eke)t; Megrendelés jelenti a Vevő megrendelését; Szerződés 
jelenti a Megrendelésben jóváhagyásában megjelölt Áruk adásvételi szerződését; 
Áruk jelenti mindazokat az árukat, amelyeket a Vevő az SPX-től a szerződés alapján 
megvesz. 
 
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Az SPX által tett bármely ajánlatra vagy pályázatra és az annak alapján létrejött 
szerződésre kizárólag a jelen ÁSZF lesz irányadó, valamennyi egyéb általános 
szerződési feltételek kizárásával - amennyiben az SPX az utóbbi alkalmazáshoz 
írásban kifejezetten hozzá nem járul. Ellenkező írásbeli kikötés hiányában az 
ajánlatok és a pályázatok jogilag nem kötelező érvényűek és értesítés nélkül 
megváltoztathatók. Megrendelések, függetlenül attól, hogy árajánlaton vagy 
pályáztatáson alapulnak, mindaddig nem válnak kötelező érvényűvé az SPX-re 
nézve, amíg ezen Megrendeléseket az SPX el nem fogadja és írásban vissza nem 
igazolja a Vevő felé. Valamennyi feladásra, szállításra, illetve teljesítésre vonatkozó 
határidő ezen értesítés keltétől számítandó, de nem korábbi időponttól, mint az 
összes műszaki kérdés végső megoldása, az előleg vagy – ha van – a foglaló 
kifizetése és – ahol szükséges – a kiviteli engedély megérkezése. A jelen ÁSZF-től 
való bármely eltérés kizárólag az SPX írásbeli hozzájárulása esetén érvényes. 
 
3. SPECIFIKÁCIÓ 
A Vevő felel azért, hogy az Áruk az általa tervezett célra alkalmasak és 
használhatók. Az SPX nincs kötve az Áruk műszaki tartalmára, teljesítményére vagy 
jellemzőjére vonatkozóan tett nyilatkozatához, kivéve, ha ezt kifejezetten kikötötték 
a Szerződésben, azonban az ÁSZF egyetlen kikötése sem mentesíti a feleket a 
rosszhiszeműség, ill. a megtévesztés jogkövetkezményei alól. Az SPX ajánlatában 
vagy pályázatában szereplő és az Árukra vonatkozó valamennyi specifikáció, rajz, 
súlyra, illetve méretre vonatkozó adat és más információ kizárólag hozzávetőleges 
jellegű. Az SPX katalógusában, árlistájában és más hirdetési anyagában szereplő 
leírások és illusztrációk kizárólag az abban szereplő Áruk általános leírását 
szolgálják és azok egyike sem képezi a Szerződés részét. 
 
4. VÉTELÁR 
Amennyiben a felek írásban kifejezetten eltérően nem állapodnak meg, az ajánlati ár 
nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az egyéb forgalmi adót, importadót, illetve egyéb adót, 
amely a Vevő országában fizetendő, és nem tartalmazza a berakodással, szállítással 
és biztosítással kapcsolatos semmilyen költséget, díjat, amelyet a Vevőnek kell 
fizetnie az ajánlati áron felül, amikor a leszállított Áruk ára esedékessé válik.  
 
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
Az összes kifizetésnek annak a joghatóságnak a pénznemében kell megtörténnie az 
SPX által megadott számlaszámra,, amelyben azon SPX telephely található, amely a 
Megrendelést befogadta, kivéve, ha az SPX árajánlatában az árak ettől eltérő 
pénznemben vannak meghatározva. Az SPX-t megillető valamennyi összeg az SPX 
számlájának keltét követő 30 napon belül fizetendő. A Vevő nem jogosult az SPX-t 
megillető összegbe semmilyen követelést beszámítani, kivéve, ha rendelkezik a 
beszámítandó összegre vonatkozó jogerős, pontosan a beszámított összegnek 
megfelelő összegről szóló, végrehajtható bírósági határozattal azon joghatóság 
bíróságától, ahol azon SPX telephely található, amely a Megrendelést befogadta. Ha 
a kifizetés előfeltételei (pl. a szállítás, a teljesítés vagy a hivatalos jóváhagyás) nem 
teljesülnek a szerződésbeli kötelezettségek Vevő általi megszegése miatt, az ilyen 
kifizetés tartozássá válik, és a megállapodás szerinti időpontban kifizetendő, továbbá 
az SPX visszkereseti jogait nem befolyásolják. Amennyiben a Vevő az SPX 
vállalatot szerződés szerint megillető valamely összeg fizetésével késedelembe esik 
olyan okból, amelyért az SPX nem felelős, az SPX jogosult – valamennyi más 
jogának fenntartása mellett – felfüggeszteni a szállításokat vagy elállni a 
szerződéstől, és ezenfelül a Vevőnek a késedelmes összeg után késedelmi kamatként 
a késedelem időpontjában érvényben lévő 6 havi EURIBOR (európai irányadó 
bankközi kamatláb) kamatláb + 2% (két százalék) éves kamatot felszámítani arra az 
időszakra, amelyre bármely tartozás fennállt (ítélet előtt és után), feltéve, hogy az 
érvényben lévő törvény szerint a magasabb kamatláb érvényesíthető. Amennyiben 
az SPX az Árukat a Vevő javára exportálja, akkor – kifejezett ellenkező írásbeli 

kikötés hiányában – a Vevő az Áruk feladása előtt köteles egy visszavonhatatlan 
akkreditívet (letter of credit) benyújtani, amelyet az SPX által jóváhagyott, és 
legalább AA (S&P) minősítésű európai bank állított ki vagy amelynek az összege 
megegyezik a teljes vételárral. Az akkreditív (letter of credit) meg kell hogy feleljen 
a Nemzetközi Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott Okmányos 
Meghitelezésekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok (UCP 500) 
legutóbbi kiadásában foglalt feltételeknek. 
 
6. SZÁLLÍTÁS 
Amennyiben a Szerződésben nincs másképp meghatározva, akkor az SPX köteles az 
árut a gyáránál a Vevő által megjelölt fuvarozónak fuvarozás céljára átadni (FCA). 
Az SPX jogosult az Árukat részteljesítés útján is szállítani. Amennyiben a felek 
írásban másként nem állapodnak meg, a szállítási határidők csak hozzávetőleges, 
tájékoztató jellegű határidők. Amennyiben a szállítási határidő nincs megadva, a 
szállítást ésszerű határidőn belül kell teljesíteni. Mindenesetre a szállítás csak akkor 
tekinthető késedelmes szállításnak, ha a Vevő írásbeli figyelmeztetést küld azon 
szállítási határidő lejártával, amely ésszerűen elvárható lett volna. Ha kizárólag az 
SPX hibájából kifolyólag a leszállítás késedelmet szenved, és a Vevőt kár éri a 
késedelem miatt, a Vevő jogosulttá válik a kötbérre. Amennyiben a felek másként 
nem állapodnak meg, a kötbér mértéke minden teljes hét késedelem után maximum 
0,5%, de maximum a késedelmes szállítás miatt vagy a Szerződésnek megfelelően 
nem használható rész értékének 5%-a. A késedelemből kifolyólag, az SPX és a 
Vevő megállapodása alapján, az SPX ezen kötbér vagy – ahol alkalmazható – 
bármely más kötbér vagy büntetés megfizetésére köteles, de a Vevő ezenfelül más 
pénzügyi igény érvényesítésére nem jogosult. A kétségek kizárása végett, ha a 
Szerződésre a holland törvények érvényesek, „kötbér” alatt az a szerződéses kötbér 
értendő, amely kompenzálja a károkat. Az érvényben lévő törvény egyéb 
rendelkezésein túl a Vevő csak akkor mondhatja fel a Szerződést a késedelmes 
szállítás miatt, ha az SPX a szállítási határidő lejárta után elküldött, előző pontban 
említett, Vevői írásbeli figyelmeztetést követő ésszerű határidő után (legalább 60 
nap) sem tartja be a Szerződés egészét vagy bizonyos részeit. Amennyiben a Vevő a 
leszállított Árukat a leszállításukra vonatkozó értesítést követő 7 napon belül nem 
veszi át, vagy az SPX nem tudja azokat leszállítani, mivel a Vevő nem adott 
megfelelő utasítást vagy nem szerezte be a szükséges licenceket, engedélyeket vagy 
más dokumentumokat, akkor az SPX jogosult a Vevő költségére az Árukat 
elraktározni, és az Árukra vonatkozó felelősséget, ha korábban nem adta még át, át 
kell adnia a Vevőnek. A raktárba való leszállítás a Vevő részére történő 
leszállításnak minősül, és az SPX ennek alapján jogosulttá válik a megfelelő 
ellenértékre. Az SPX Vevői késedelemből származó jogai és igényei továbbra is 
fennmaradnak. 
 
7. A TULAJDONJOG ÉS A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA 
Az áruszállítmány feletti teljes és tényleges tulajdonjog (a szoftver kivételével) azok 
teljes vételárának Vevő általi kiegyenlítésével száll át a Vevőre. Az Áruk feletti 
összes veszteség vagy kárkockázat ugyanakkor a szállítással egyidejűleg átszáll a 
Vevőre, aki köteles ezen Árukat megfelelő állapotban megőrizni, illetve azokat az 
SPX javára megfelelően biztosítani a teljes vételáruk erejéig. Az SPX ilyen 
felhívása esetén a Vevő köteles ezen biztosítás meglétét igazolni.  A tulajdonjog 
Vevőre történő átszállásáig a Vevő köteles az árukat a saját költségén az SPX javára 
megőrizni és egyértelműen úgy megjelölni, mint amely az SPX tulajdonát képezi. 
Az SPX bármikor követelheti a tulajdonjog átszállását megelőzően, hogy a Vevő 
adja vissza részére az Árukat. Ha ezen követelmény nem teljesül 8 napon belül, az 
SPX (egyéb jogai vagy jogorvoslati lehetőségeinek sérülése nélkül) visszaveheti az 
Árukat és ezeket eltávolíthatja, használhatja és rendelkezhet felettük, és ebből a 
célból bemehet abba a helységbe, ahol ezek találhatók, és leszerelheti ezeket 
bármely olyan dologról, amelyre ezeket felszerelték, anélkül, hogy az ebből eredő 
kárért felelősség terhelné, kivéve, ha ezt a kárt közvetlenül az SPX részéről 
felmerülő hanyagság okozta. A Vevő köteles azon Árukról, amelyeket az SPX 
vállalattól a jelen ÁSZF alapján vásárolt, megfelelő nyilvántartást vezetni és 
biztosítani azok folyamatos nyomonkövethetőségét, valamint megfelelő segítséget 
kell biztosítania az SPX vállalatnak, amennyiben az általa megvásárolt Árukat 
termék-visszahívási vagy -javítási akció érinti. 
 
8. AZ ELADÓ SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGE 
Az SPX szavatolja, hogy a leszállított Áruk rendeltetésszerű használat mellett 
mentesek a tervezési, anyag- és gyártási hibáktól, és a szállítást követő 12 hónapban 
megfelelnek a Szerződésben foglalt specifikációnak. „Rendeltetésszerű használat” 
alatt az SPX specifikációjának és a bevált ipari gyakorlatnak megfelelő tárolás, 
telepítés, üzembe helyezés, üzemeltetés és karbantartás értendő. Az SPX 
szavatossági kötelezettsége kizárólag – az SPX választása szerint - a hibás Áruk 
javítására vagy cseréjére avagy, a vételár visszatérítésére terjed ki – olyan hibák 
esetén, amelyek a szállítást követő 12 hónapon belül merülnek fel. Amennyiben az 
SPX inkább kijavítja a leszállított Árukat, a Vevő köteles azokat a saját költségén az 
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SPX telephelyére szállítani. A javított vagy kicserélt részek tekintetében az SPX 
csak az eredeti szavatossági idő lejártáig vállal felelősséget. A lecserélt részek az 
SPX tulajdonába mennek át. Az SPX szavatossági kötelezettsége kizárólag abban az 
esetben áll fenn, amennyiben a Vevő őt erről a szállítást követő 7 napon belül, 
illetve, amennyiben a hiba csak később vált nyilvánvalóvá, annak felfedezését 
követően ésszerű időn belül tájékoztatta. Az SPX ezen szavatosság alapján nem felel 
az Áruk szétszerelésével, szállításával, ismételt összeszerelésével, ill. ismételt 
tesztelésével kapcsolatban felmerült költségekért.  Az SPX szavatossági 
kötelezettsége nem terjed ki az elhasználódásból, balesetekből, nem rendeltetésszerű 
használatból, hanyagságból, avagy az Áruk az SPX hozzájárulása nélkül végzett 
javításából vagy módosításából eredő hibákra. A TÖRVÉNY ÁLTAL 
MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A JELEN SZAVATOSSÁG 
VALAMENNYI, JOGSZABÁLY ÁLTAL EL ŐÍRT SZAVATOSSÁG HELYÉBE 
LÉP ÉS KIZÁR MINDEN EGYÉB SZÓBELI, ÍRÁSBELI ÉS/VAGY 
JOGSZABÁLYON ALAPULÓ SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGET, 
LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS. AZ ELADÓ 
SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A VEVŐ IGÉNYEI AZ ÁRUK 
HIBÁIVAL ÉS AZ ÁRUKBAN BEKÖVETKEZETT KÁROKKAL 
KAPCSOLATBAN – AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY JOGSZABÁLYI 
KÖTELEZETTSÉG, SZAVATOSSÁG, HANYAGSÁG VAGY MÁS ALAPJÁN 
MERÜLTEK FEL – CSAKIS ÉS KIZÁRÓLAG EZEN SZAVATOSSÁGI 
ZÁRADÉK ALAPJÁN ÁLLNAK FENN, ÉS AZ ELADÓ NEM FELEL AZON 
HIBÁKÉRT ÉS KÁROKÉRT, AMELYEK A FENT LEÍRT SZAVATOSSÁGI 
IDŐSZAK UTÁN MERÜLNEK FEL. Ha a Vevő hibát észlel, pedig nincs tényleges 
hiba, a Vevőnek meg kell térítenie az SPX összes felmerülő indokolt költségét, 
amely azzal kapcsolatban keletkezett, hogy az állítólagos hibát igyekezett kijavítani, 
feltéve, hogy az SPX jóhiszeműen hagyatkozott a Vevő értesítésére. 
 
9. TULAJDONJOGOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK 
Az SPX fenntartja a tulajdonjogot az összes olyan műszaki és gyártási leírásra, 
rajzra, műszaki adatra és más szellemi tulajdonra, adatra és dokumentumra, amely a 
Vevő számára eladott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozik. Az SPX által 
nyilvánosságra hozott vagy a Vevőhöz eljuttatott összes ilyen információ és 
dokumentum: (i) az SPX tulajdonának tekintendő; (ii) semmilyen okból nem 
hozható harmadik fél tudomására az SPX előzetes írásbeli beleegyezése nélkül; és 
(iii) semmilyen más célra nem használható a Vevő által csak a jelen ÁSZF szerint 
értékesített áruk és szolgáltatások ellenőrzésére, telepítésére és karbantartására. 
 
10. SZELLEMI TULAJDONJOG MEGSÉRTÉSE 
Harmadik fél által kezdeményezett sikeres kimenetelű jogsértési eljárás esetén az 
SPX belátása szerint az SPX vállalatnak (i) úgy kell módosítani az itt eladott árukat, 
hogy azok jogsértés nélkül ellássák a funkciójukat, vagy (ii) be kell szereznie a 
jogdíjmentes engedélyt a Vevő részére, hogy az tovább használhassa a jogdíjsértő 
árukat, vagy (iii) vissza kell térítenie a Vevőnek a jogsértő komponens 
értékcsökkenésének méltányos piaci értékét. Az SPX vállalatnak e Cikkely szerint 
nincsenek kötelezettségei, ha az eljárás azon alapul, hogy (a) az áruk olyan 
berendezéssel, termékekkel, hardverrel, szoftverrel, rendszerekkel vagy adatokkal 
lettek kombinálva, működtetve vagy használva, amelyet nem az SPX biztosított, ha 
az ilyen jogsértés elkerülhető lett volna az ilyen kombináció, működtetés vagy 
használat hiányában, vagy (b) a Vevő termékhasználata bármilyen módon eltér az 
SPX írásos termékhasználati anyagaitól vagy (c) a jogsértés a Vevői, annak SPX 
vállalattól különböző szerződő felei vagy alvállalkozói specifikációiból vagy 
terveiből ered. A jelen fejezet fogalmazza meg az SPX teljes kötelezettségét és a 
Vevő kizárólagos jogorvoslatát bármely olyan aktuális vagy állítólagos jogsértéssel 
kapcsolatban, amely az alábbiakban értékesített áruk vagy szolgáltatások vagy azok 
bármely részének használatából származik, és amelyekre vonatkoznak a jelen 
ÁSZF-ben található egyéb korlátozások. 
 
11. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 
Az SPX egyáltalán nem felel a használatkiesésből, termeléskiesésből, termékek 
kieséséből, bevételkiesésből, üzletvesztésből, szerződésvesztésből, árbevétel-
kiesésből vagy elvárt megtakarítás elmaradásából eredő károkért, illetve a működési 
költségek emelkedéséből, termékvisszahívásból, illetve termékjavítási akcióból vagy 
egyéb pénzügyi vagy gazdasági veszteségből eredő károkért, sem egyéb indirekt 
vagy következménykárokért vagy veszteségekért, amelyek akár a Vevőnél, akár 
bármely harmadik félnél felmerültek. Az SPX teljes felelőssége a Szerződésben 
szereplő áruk teljesítményéből vagy teljesítményük hiányából eredő valamennyi 
kárért és veszteségért semmilyen esetben sem haladhatja meg a szerződéses ár 
összegét. Ezen ÁSZF-ben szereplő valamennyi felelősségkorlátozás, illetve -kizárás 
valamennyi szerződéses és szerződésen kívüli károkozásra vonatkozik az SPX, 
valamint annak alkalmazottai, ügynökei, alvállalkozói, illetve szállítói tekintetében. 
Ugyanakkor az ÁSZF korlátozásai vagy kizárásai nem alkalmazhatók olyan halált 
vagy személyi sérülést okozó esetekben, amelyet az SPX hanyagsága, súlyos 

gondatlansága, szándékos károkozása okozott, továbbá azon kötelező 
felelősségvállalás esetében, amelyre a Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 
25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó jogállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítése vonatkozik, vagy bármely más olyan 
esetben, amelyben jogellenes lenne az SPX felelősségének a kizárása vagy annak 
megkísérlése. Amennyiben a Vevő nem az egyedüli végfelhasználója vagy 
kizárólagos tulajdonosa az Áruknak, akkor a Vevő köteles minden tőle elvárhatót 
megtenni szerződésileg, hogy az SPX ezen felelősség-korlátozása, illetve kizárása 
valamennyi végfelhasználóval, tulajdonossal, ügyféllel szemben fennálljon, és 
köteles az SPX vállalatot kártalanítani minden olyan követeléssel szemben, amelyért 
egyébként az SPX a Vevővel szemben nem lett volna felelős.  
 
12. VIS MAJOR 
Amennyiben a Szerződés teljesítését olyan vis major esemény, amely a teljesítésben 
érintett fél érdekkörén kívül esik, pl. természeti csapás, kormányzati intézkedés vagy 
mulasztás, háború, ellenségeskedés, terrorcselekmény, ipari vita, akadály vagy 
késedelem valamely anyag vagy eszköz beszerzési forrásában, tűz, robbanás, 
baleset, lényeges gép vagy berendezés meghibásodása bármilyen okból (akár a 
fentiekhez hasonló, akár azoktól eltérő) gátolja, korlátozza vagy késlelteti, az adott 
fél mentesül a szerződésszegésből eredő felelősség alól az adott akadályoztatás, 
korlátozás vagy késedelem tekintetében, és a teljesítési határidő ennek megfelelően 
meghosszabbodik. Amennyiben a teljesítés több mint 3 hónap késedelmet szenved a 
fentiekben részletezett okokból, és a felek nem állapodtak meg ezen késedelem 
végére egy új teljesítési határidőben a folyamatos teljesítés érdekében, bármely fél 
jogosult legalább 30 napos felmondási határidővel írásban felmondani a Szerződést, 
amennyiben a nemteljesítés oka továbbra is fennáll. Ebben az esetben a 14. pontban 
foglaltak az irányadók. 
 
13. EXPORTKORLÁTOZÁSOK  
A Vevő tudomásul veszi, hogy az Áruk exportkorlátozás alá eshetnek többek között 
az Európai Unióban (EU) és/vagy az Amerikai Egyesült Államokban (USA), és 
vállalja, hogy eleget tesz az összes érvényben lévő törvénynek és jogszabálynak. Az 
Árukat semmilyen esetben sem lehet közvetlenül vagy közvetett módon eladni vagy 
eljuttatni olyan személynek vagy entitásnak, amelyeket az EU és/vagy USA 
szankciókkal sújtott. A Vevői vagy olyan harmadik fél, mint a Vevői ügyfél 
tervezett kivitele esetén a Vevő elfogadja, hogy meg kell adnia az SPX vállalatnak, 
az SPX kérésére, a végfelhasználó nevét és országát és a végfelhasználás leírását. 
Az ilyen jellegű adatokat csak az SPXő használhatja fel annak érdekében, hogy 
betartsa az exportkorlátozások előírásait. A 13. pont be nem tartása jó okot adhat 
arra, hogy az SPX felmondja a Szerződést. Az SPX vállalatnak bármely Árura 
kiviteli engedélyt kell beszereznie abban az esetben, ha: (1) az engedélyköteles 
árukra vonatkozó bármely megrendelés visszaigazolásának közvetlen feltétele az 
engedély kiadása; (2) az SPX kereskedelmileg indokolt erőfeszítéseket tesz az ilyen 
engedély megszerzésére; és, (3) a Vevőnek rendelkezésre kell bocsátania minden 
szükséges adatot és dokumentációt, amely az SPX vállalatnak ahhoz szükséges, 
hogy ilyen engedélyt beszerezzen. 
 
14. FELMONDÁS ÉS FELFÜGGESZTÉS 
Amennyiben a Vevő (a) nem teljesíti valamely fizetési kötelezettségét az 
esedékesség időpontjában vagy nem teljesíti valamely egyéb kötelezettségét a 
Szerződés szerint; vagy (b) csődbe megy vagy fizetésképtelenné válik, illetve 
bármilyen megállapodást köt a hitelezőivel a tartozások kiegyenlítésére, vagy ha, (c) 
mint korlátozott felelősségű cégre vonatkozóan bármely eljárás megkezdődött, 
kinevezték számára vagy az egész vagyonára, illetve annak egy jelentős részére a 
felszámolót, szanálót, csődgondnokot vagy hasonló hivatalos személyt, vagy mint 
adós ellen vagy a fizetésképtelenséggel, adósságrendezéssel, átszervezéssel, 
szanálási vagy felszámolási eljárással kapcsolatos bármely törvény alapján keresetet 
nyújtottak be, vagy (d) megszünteti vagy megszüntetéssel fenyegeti az üzletvitelt, 
akkor az (a) esettől a (d) esetig terjedően az SPX azonnal hatállyal jogosult 
felmondani Szerződést és/vagy felfüggeszteni a Szerződés teljesítését addig, amíg az 
annak alapjául szolgáló események nem szűnnek meg vagy azokat nem orvosolták.  
Az SPX jogosult az elállásra illetve a felfüggesztésre vonatkozó 14 pontban foglalt 
jogát bármikor érvényesíteni, amennyiben az annak alapjául szolgáló esemény nem 
szűnt meg vagy azt nem orvosolták. A Szerződést felmondani bármely fél kizárólag 
a jelen ÁSZF-ben foglalt kifejezett rendelkezések esetén jogosult. Amennyiben 
bármelyik fél felmondja a Szerződést, a Vevő köteles a felmondást követő 15 napon 
belül megfizetni az SPX vállalatnak azon Áruknak a még meg nem fizetett 
szerződéses ellenértékét, amelyeket a felmondás időpontjában már leszállítottak. 
 
15. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG KIJELÖLÉSE 
A Szerződésre azon joghatóság törvényei az irányadók, ahol azon SPX telephely 
található, amely a Megrendelést befogadta. Az Egyesült Nemzetek Egyezménye az 
Áruk nemzetközi adásvételi Szerződéseire vonatkozóan és a nemzetközi magánjog 
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kollíziós szabályai nem alkalmazhatók. A Megrendelést befogadó SPX telephely 
joghatóságának illetékes bíróságai rendelkeznek hatáskörrel az SPX és a Vevő 
közötti azon jogviták esetében, amelyek a Szerződésből erednek vagy azzal 
kapcsolatosak, beleértve az érvényességet, fennállást vagy felmondást érintő 
bármely kérdést. Az SPX szintén jogosult eljárást kezdeményezni az illetékes 
joghatóság bármely másik bíróságán. 
 
16. EGYEBEK 
A Vevő Szerződéses jogai és kötelezettségei csak az SPX előzetes írásbeli 
hozzájárulásával ruházhatók át. Az SPX Szerződés szerint összes joga vagy 
jogorvoslati lehetősége az SPX egyéb jogai vagy jogorvoslati lehetőségeinek 
sérülése nélkül érvényes, függetlenül attól, hogy a Szerződésben szerepel vagy sem. 
Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezését az illetékes joghatóság bármely 
bírósága, választottbírósága vagy adminisztratív hatósága részben vagy egészben 
jogellenesnek, érvénytelennek, semmisnek, megtámadhatónak, 
kikényszeríthetetlennek vagy ésszerűtlennek ítéli, akkor ezen rendelkezés 
kivételével a Szerződés továbbra is érvényben és hatályban marad. Amennyiben az 
SPX a Szerződés bármely rendelkezésének végrehajtását vagy részleges 
végrehajtását nem vagy késedelmesen érvényesíti, az nem jelenti bármely 
Szerződéses jogáról való lemondását. Amennyiben az SPX a Vevővel szemben 
lemond valamely jogról szerződésszegés, hibás, késedelmes teljesítés vagy a 
szerződés más rendelkezései kapcsán, ezen lemondást nem lehet kiterjesztőleg 
értelmezni későbbi szerződésszegésekre, hibákra, illetve a Szerződés egyéb 
rendelkezéseire vonatkozóan. A Szerződés egyetlen feltétele sem érvényesíthető 
harmadik fél által. 


