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1 – Fogalmak
A jelen Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Termék és Szolgáltatási 
Jegyzékekben, kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, a következő szavak és kifejezések az 
alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

„Leányvállalatok“

azaz bármely Fél vonatkozásában bármely más entitás, amely az adott Fél felett irányítást gya-
korol, amelyet az adott Fél irányít, vagy amely az adott Féllel közös irányítás alatt áll. Az „irányí-
tás”, „irányít” és „irányító” fogalmak ebben a meghatározásban használva a jegyzett tőke vagy a 
szavazati jogok több mint 50%-nak közvetlenül vagy közvetve történő bármilyen jogcím alapján 
történő tulajdonlását jelentik, vagy az entitás igazgatósági tagjainak vagy hasonló irányító testül-
ete tagjainak kinevezéséhez szükséges jogok több mint 50%-nak tulajdonosát jelentik; 

„Szerződés”

azaz a Webfleet Solutions és az Ügyfél között létrejött a WEBFLEET Szolgáltatás és/vagy Termé-
kek nyújtásával kapcsolatos megállapodás, amely együttesen áll a Megrendelőlapból és ahhoz 
csatolt bármely mellékletből, beleértve a jelen Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltétele-
ket, és a Megrendelőlapon jelölteknek megfelelően a Termék és/vagy Szolgáltatási Jegyzék(ek)et;

„Ügyfél“

azaz a Megrendelőlapon feltűntetett vásárló;

„Bizalmas Információ“

azaz (I) minden olyan információ és dokumentáció, amelyet a nyilvánosságra hozatal időpontjában 
bizalmasnak vagy védett adatnak tekintenek, és (II) minden információ és dokumentáció, amely a 
következő kategóriák bármelyikébe tartozik: ügyfelekkel, forgalmazókkal, kiskereskedőkkel, ügy-
nökökkel vagy Felhasználókkal kapcsolatos információk; pénzügyi információk (kivéve azokat, 
amelyeket a jogszabályi rendelkezések alapján nyilvánosan közzétettek); Termék-árképzési in-
formációk; Termékleírások és -design; és a gyártási folyamatok, valamint valamennyi, valamely 
Fél által nyilvánosságra hozott egyéb információ, amelyet észszerűen bizalmasnak kell tekinteni, 
olyan mértékben, amilyenben ez a Fél bizalmas vagy védett adatként kezeli az ilyen információkat;

„Vis Major“

azaz minden olyan ok, amely az érintett Fél ésszerű ellenőrzési körén kívül esik, és amely ha-
tással van a Szerződés teljesítésére, beleértve, de nem kizárólagosan, a szállítással, a telekom-
munikációs vagy az elektromos hálózatokkal, a Mobil Kommunikációs Szolgáltatásokkal kapc-
solatban bekövetkező hosszabb leállásokat, a Webfleet Solutions beszállítóinak szállítása során 
felmerülő késést és/vagy állásidőt, a Webfleet Solutions szállítóinak nem teljeskörű szállítását, 
a Webfleet Solutions által a Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges valamennyi Termék 
és/vagy (harmadik fél) szolgáltatásának beszerzésének elmulasztására visszavezethető olyan 
körülmények, amely körülmények a tisztességesség elvét figyelembevéve nem tudhatóak be a 
Webfleet Solutions-nak;

„Minimális Szerződéses Időszak“

azaz a Megrendelőlapon meghatározott hónapok száma, az ott megjelölt naptól kezdődően;

„Szellemi Tulajdonjogok“

azaz valamennyi találmány, szabadalom, lajstromozott formatervezési minta (design), forma-
tervezési mintoltalom által biztosított jogok, adatbázissal kapcsolatos jogok, szerzői jogok, 
know-how, védjegyek (ideértve a Védjegyeket is), üzleti titok és minden más szellemi tulajdon-
jog, valamint ezek bármelyikével kapcsolatos bejelentés, és bármely hasonló jellegű, bármelyikkel 
egyenértékű vagy hasonló védelmet biztosító jogok, amelyek a világ bármely pontján fennáll-
hatnak;

„Megrendelés“

azaz az Ügyfél által leadott megrendelés, amely tartalmazza az Ügyfélnek szállítandó Termékek 
típusát és mennyiségét, ideértve a kért várható szállítási időpontot és/vagy a WEBFLEET Szolgál-
tatásra az Ügyfél általi előfizetést, a Szerződésben foglaltak szerint;

„Megrendelőlap“

azaz az a Megrendelőlap, amelynek megfelelően a Webfleet Solutions szállítani fog, és az ame-
lyben foglaltak szerint az Ügyfél megvásárolja vagy bérli a Termékeket és/vagy igénybe veszi a 
WEBFLEET Szolgáltatást, a Szerződésben foglaltak szerint;

„Fél/Felek“

azaz vagy a Webfleet Solutions vagy az Ügyfél vagy a kettő együttesen;

„Termék vagy Szolgáltatási Jegyzék“

azaz a termék- vagy szolgáltatásspecifikus feltételeket tartalmazó jegyzékek a Megrendelőlapon 
jelöltek szerint, és amelyek a jelen Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételekkel együtt 
alkalmazandók;

„Termék“

azaz a Megrendelőlap tételek listáján szereplő, az Ügyfél által megvásárolt vagy bérelt eszköz, 
amely felhasználható a Telematikai Adatok megszerzésére, valamint az ilyen adatok és egyéb 
üzenetek Mobil Kommunikációs Szolgáltatásokon keresztüli küldésére és fogadására (akár au-
tomatikusan, meghatározott eljárással vagy manuális információ-visszahívással);

„Terület“

azaz a Megrendelőlap szerint meghatározott terület;

„Webfleet Solutions“

azaz a Webfleet Solutions Sales B.V. egyesült királyságbeli fióktelepe, amely a holland jog szerint 
létrejött korlátolt felelősségű társaság, amelynek bejegyzett székhelye De Ruijterkade 154, 1011 
AC, Amszterdam, Hollandia; 

„Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételek“

azaz a jelen általános szerződési feltételek, amelyek a WEBFLEET Szolgáltatásra, Termék vásár-
lására és Termék bérlésére vonatkoznak, amelyik alkalmazandó; 

„WEBFLEET Telematikai Szolgáltatások Platform“

azaz azon IT rendszerek, amelyek a WEBFLEET Szolgáltatást futtatják;

„Védjegyek“

azaz a Webfleet Solutions nevei, védjegyei és logói (akár lajstromozott vagy bejelentés alatt 
állók), és minden más név, védjegy, logó, design és szimbólum, amelyeket a Webfleet Solu-
tions által nyújtott Termékeken vagy Szolgáltatásokon vagy azokkal kapcsolatban használnak;

„Felhasználó“

azaz az Ügyfél által a WEBFLEET Szolgáltatáshoz hozzáférni és azt használni feljogosított sze-
mély;

„WEBFLEET Szolgáltatás“

azaz azon online szolgáltatás, amely a WEBFLEET Weboldalon keresztül érhető el, amelynek 
célja, hogy az Ügyfél figyelemmel kísérhesse és ellenőrizhesse a Flottát, amennyiben az ad-
ott Flotta a Területen található, a Helymeghatározó Adatok megjelenítésével és azoknak a 
WEBFLEET Telematikai Szolgáltatási Platform és a Fedélzeti Egységek közötti továbbításának 
megkönnyítésével;

„WEBFLEET Weboldal“
azaz a www.webfleet.com weboldal.

2 – Alkalmazhatóság és hatály
2.1 A Webfleet Solutions és az Ügyfél között a WEBFLEET Szolgáltatással és/vagy Termékekkel 
kapcsolatos Szerződésben és későbbi megállapodásban kifejezetten alkalmazandók a jelen Web-
fleet Solutions Általános Szerződési Feltételek, beleértve a Megrendelőlapon feltüntetettek szerint 
a vonatkozó Termék és/vagy Szolgáltatási Jegyzék(ek)ben foglaltakat. A Felek kifejezetten megáll-
apodnak abban, hogy az Ügyfél általános szerződési feltétlei vagy bármely egyéb feltétel nem alkal-
mazandó.

2.2 A Webfleet Solutions által tett valamennyi ajánlati felhívás nem kötelező erejű, kivéve, ha 
a Webfleet Solutions írásban kifejezetten másként rendelkezik. A Szerződést létrejöttnek és a Fe-
lekre nézve kötelezőnek kell tekinteni, ha és amennyiben a Webfleet Solutions írásban megerősíti az 
Ügyfél által leadott Megrendelést, vagy a Webfleet Solutions teljesíti az ilyen Megrendelését, attól 
függően, hogy melyik teljesül korábban.

3 – Időbeli hatály és felmondás 
3.1. A WEBFLEET Szolgáltatás előfizetésének időtartama és – amennyiben alkalmazandó – a 
Termékek megvásárlása vagy bérlése a Megrendelőlapon meghatározott napon kezdődik, és 
a Minimális Szerződéses Időszak elteltét követően jár le. A Minimális Szerződéses Időszakot 
követően a Szerződés automatikusan megújul további egy (1) éves időszakokra, kivéve, 
ha a Felek bármelyike legalább három (3) hónappal a Szerződés egyébkénti megújulását 
megelőzően írásban értesíti a másik Felet arról, hogy nem kívánja megújítani azt.

3.2 Bármelyik Fél, az alábbiakban felmerülő egyéb jogainak sérelme nélkül, írásbeli értesí-
téssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha: (I) a másik Fél nem tartja be vagy 
nem teljesíti annak lényeges feltételeit vagy rendelkezéseit, ideértve bármely elmulasztott 
vagy késedelmes fizetést, ha az ilyen mulasztást vagy jogsértést (amennyiben orvosolható) 
az erre irányuló írásbeli értesítést követően húsz (20) naptári napon belül nem orvosolják, 
amely értesítésben meg kell határozni a jogsértést és fel kell hívni annak orvoslására; vagy 
(II) a következő esetek bármelyike esetén: (a) a másik Féllel szemben benyújtott felszámolási 
eljárás iránti kérelem bemutatása; (b) a másik Féllel szemben indított felszámolási eljárásban 
határozatot vagy végrehajtható végzést hoztak; (c) a másik Fél vonatkozásában határozatot 
hoztak vagy ilyet kezdeményeztek felszámoló (ideértve a hasonló jellegű tisztségviselőt is), 
ügygondnok, vagyonkezelő vagy hasonló tisztségviselő kirendelése tárgyában; (d) ha a másik 
Fél eszközeinek vagy vállalkozásának egészére vagy bármely részére felszámolót, ügygond-
nokot vagy hasonló tisztségviselőt rendelnek ki; (e) a másik Fél hitelezőivel általános egyez-
séget vagy megállapodást köt, vagy engedményt nyújt hitelezőinek vagy más hasonló megál-
lapodást tesz; (f) a másik Fél felszámolás vagy csődeljárás alá kerül; (g) a másik Fél nem tudja 
fizetni tartozásait vagy egyébként fizetésképtelenné válik; vagy (h) a másik Fél megszünteti 
üzleti tevékenységét vagy ezzel fenyegető helyzet következik be.

3.3 Amennyiben (I) az Ügyfél fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás iránti kérelmet nyújt 
be vagy szándékozik benyújtani; vagy (II) csődeljárást rendelnek el; vagy (III) felszámolót vagy 
hasonló tisztségviselőt rendelnek ki az Ügyfél részére; vagy (IV) fizetési kötelezettséget tar-
talmazó végzés végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet nyújtanak be vagy ilyen végzést 
hoznak; vagy (V) az Ügyfél hitelezőinek egyedi visszafizetési megállapodásra tesz javaslatot, 
vagy eszközeit lefoglalják, zár alá veszik vagy velük hasonló történik; vagy (VI) az Ügyfél nem 
tudja fizetni tartozásait vagy egyébként fizetésképtelenné válik; (VII) az Ügyfél elmulasztja a 
Webfleet Solutions-szal vagy annak bármely Leányvállalatával kötött bármely megállapodás 
alapján fennálló kötelezettségét teljesíteni; akkor az Ügyfélnek a Webfleet Solutions felé fen-
nálló tartozásai azonnal esedékessé válnak és azokat azonnal megfizetni köteles. Az ilyen es-
etet követően a Webfleet Solutions jogosult felfüggeszteni a Szerződés teljesítését mindaddig, 
amíg az Ügyfél eleget nem tesz a Szerződésből eredő összes kötelezettségének.

3.4 Minden olyan rendelkezés, amelyet kifejezetten vagy értelemszerűen a felmondást 
követően is irányadónak tekintendő, a jelen Szerződés felmondását követően is alkalmazandó. 
A Webfleet Solutions csak a felmondás 
időpontját megelőzően leadott és a 
Webfleet Solutions által addig elfoga-
dott megrendeléseket teljesíti.

Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételek
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4 – Árak, fizetési feltételek és kapcsolódó szerződésszegés
4.1 A Webfleet Solutions által feltüntetett valamennyi ár GBP-ben értendő (eltérő rendelkezés 
hiányában), azok ÁFA, egyéb adók és járulékos költségek és kiadások nélkül értendők.

4.2 A WEBFLEET Szolgáltatás előfizetési díját, a Termékek Webfleet Solutions által kalkulált 
bérleti díját és a Termékek Webfleet Solutions által kalkulált értékesítési árát havonta előre GBP-
ben, a számla kiállításának napjától számított 10 napos megszakítás nélküli határidőn belül kell 
megfizetni (eltérő megállapodás hiányában). A Webfleet Solutions valamennyi tartozást besze-
dési megbízás útján szed be, és az Ügyfél ezúton meghatalmazza a Webfleet Solutions-t, hogy 
az Ügyfél Megrendelőlapon megadott bankszámlájáról beszedje az esedékes tartozásokat. A 
számlán feltüntetésre kerül azon előzetes tájékoztatás, hogy a fizetés beszedési megbízással kerül 
teljesítésre.

4.3 A díjakat és árakat a Webfleet Solutions naptári évente egyszer módosíthatja, feltéve, hogy 
a Webfleet Solutions legalább két (2) hónappal korábban értesítette erről az Ügyfelet. 

Amennyiben valamely fizetési kötelezettség határidőben nem kerül teljesítésre: az Ügyfél 
szerződésszegést valósít meg, anélkül, hogy arra vonatkozóan bármilyen mulasztással kapcsola-
tos felhívást kellene hozzá intézni, és a Webfleet Solutions Ügyféllel szembeni összes követelése 
azonnal esedékessé válik, melyet az Ügyfél köteles azonnal megfizetni; (II) az Ügyfél köteles meg-
fizetni a kinnlevő összeg után járó érvényes kereskedelmi kamatot, valamint a Webfleet Solu-
tions oldalán felmerült valamennyi, az esedékes összeg behajtásával és beszedésével kapcsolatos 
bírósági és bíróságon kívüli eljárással kapcsolatos költséget; (III) a Webfleet Solutions fenntartja 
a jogot, hogy mindaddig felfüggessze az Ügyfél WEBFLEET Szolgáltatáshoz való hozzáférését, 
valamint annak használatát, amíg valamennyi  kinnlevő összeget (beleértve a kamatokat és a 
költségeket is) nem fizetik meg;; és (IV) az Ügyfél viseli a felfüggesztéssel és újraaktiválással ka-
pcsolatos valamennyi költséget.

4.4 A Webfleet Solutions hitelkereteket határozhat meg az Ügyfél számlája vonatkozásában, 
vagy megfelelő biztosíték adását követelheti. Ha az Ügyfél túllépi a hitelkeretet, vagy nem szol-
gáltat megfelelő biztosítékot, a Webfleet Solutions jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen 
Szerződést, és jogosult minden olyan összeget visszatartani, amely az Ügyfél által ki nem fizetett 
olyan számlák fedezéséhez szükségesek, amelyek a Termékek áraira és a WEBFLEET Szolgáltatás 
előfizetési díjaira vonatkoznak és/vagy azon költségekre, amelyek azzal kapcsolatban merültek 
fel, hogy az Ügyfél elmulasztotta visszaszolgáltatni a bérelt Termékeket a Webfleet Solutions 
részére, amennyiben az alkalmazandó.

4.5 Az Ügyfél által a Webfleet Solutions részére fizetendő valamennyi összeget beszámítás, 
kedvezmény és/vagy bármely egyéb visszatartás nélkül kell teljesíteni.

5 – Vis Major
5.1 A fizetési kötelezettségek kivételével, ha valamelyik Felet Vis Major akadályozza vagy 
késlelteti a Szerződésből eredő bármely kötelezettségének teljesítésében, akkor ebben az eset-
ben a Fél mentesül (helyzettől függően) a teljesítés vagy határidőben történő teljesítés kötelezett-
sége alól a Vis Major helyzet folyamatos fennállása alatt, és ez a Fél vállalja, hogy a Szerződés 
szerinti teljesítés érdekében minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Vis Major elhárítása vagy 
megkerülése érdekében azért, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja. A Vis 
Majorra hivatkozással sem mentesülhet az Ügyfél a WEBFLEET Szolgáltatással, illetve a Termékek 
megvásárlásával vagy bérlésével kapcsolatban felmerülő díjak és költségek Webfleet Solutions 
részére időben történő megfizetésének kötelezettsége alól. Az egyértelműség kedvéért, az Ügyfél 
Vis Majorra hivatkozással nem jogosult kifogással élni a Webfleet Solutions által kiállított számlák 
megfizetése vonatkozásában.  

5.2 Amennyiben a Fél 30 naptári napot meghaladó időtartam alatt Vis Major miatt nem tudja 
teljesíteni kötelezettségeit, bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a Szerződést anélkül, hogy 
bármilyen kártalanítást kellene fizetnie a felmondásból származó vagy azzal összefüggésben 
felmerülő bármilyen kár vonatkozásában.

5.3 A jelen Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételek 5.2 pontjától függetlenül, ha a 
Vis Major bekövetkeztekor a Webfleet Solutions részben már teljesítette kötelezettségeit, vagy 
a Webfleet Solutions csak részben tudja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a Webfleet Solutions 
jogosult a Vis Major-t megelőzően megtett valamennyi tevékenységével kapcsolatban felmerült 
díjat, illetve az ezekkel összefüggő valamennyi költséget követelni oly módon, mintha azok kül-
önálló (önálló) szerződéshez kapcsolódnának.

6 – Szellemi Tulajdon
6.1 Valamennyi olyan Szellemi Tulajdonjog a Webfleet Solutions-nál marad, amely a WEBFLEET 
Szolgáltatással, a WEBFLEET Weboldallal, a WEBFLEET Telematikai Szolgáltatási Platformmal és 
a Termékekkel kapcsolatos. Az Ügyfél a Szerződés alapján történő semmilyen használat során, 
illetve alapján nem szerezhet jogot, jogcímet vagy érdekeltséget ezen Szellemi Tulajdonjogok 
vonatkozásában.

6.2 Az Ügyfél: (I) köteles tartózkodni minden olyan magatartástól amellyel a Webfleet Solutions 
Szellemi Tulajdonjogait  sérti vagy veszélyezteti és köteles ezt biztosítani harmadik fél vonat-
kozásában is; (II) köteles – a Webfleet Solutions egyéb jogainak sérelme nélkül – a Webfleet Solu-
tions ért minden olyan kárát megtéríteni, amelyet az Ügyfél vagy a Webfleet Solutions Szellemi 
Tulajdonjogának Felhasználója a Szerződésen kívüli használattal okozott; (III) köteles tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amellyel bármilyen módon megváltoztatná a Webfleet Solutions 
által szállított Termékek csomagolását vagy címkézését, kivéve, ha ezeket a módosításokat a 
Webfleet Solutions előzetesen írásban jóváhagyta; (IV) nem változtathatja meg, nem távolíthatja 
el, illetve semmilyen módon nem módosíthatja a Védjegyeket, valamint semmilyen más nevet, 
Védjegyet, logót, designt vagy szimbólumot nem helyezhet el a Terméken vagy annak csoma-
golásán, kivéve, ha a Webfleet Solutions ezt írásban jóváhagyta; (V) nem használhat bármely 
olyan Védjegyet, amely sértené a Webfleet Solutions Védjegyeinek megkülönböztető képességét, 
érvényességét vagy annak goodwilljét; (VI) semmilyen módon nem használhatja a Védjegyeket 
a Termékektől eltérő termékeken vagy szolgáltatásokon vagy azokhoz kapcsolódóan; (VII) sem-
milyen módon nem használhatja a Védjegyeket az Ügyfél bármely nevével, Védjegyével vagy 
logójával összefüggésben, függetlenül attól, hogy ilyen nevet, Védjegyet vagy logót a Szerződés 
teljesítése során használnak-e; (VIII) nem használhat olyan nevet, Védjegyet, logót, designt vagy 
szimbólumot, amely összetéveszthető a Védjegyekkel; (IX) köteles biztosítani, hogy a Webfleet 
Solutions engedélyezze valamennyi Védjegyre való hivatkozást és azok használatát; (X) nem vi-
tathatja a Webfleet Solutions Szellemi Tulajdonának bármely felhasználására vonatkozó jogo-
sultságának érvényességét vagy érvényesíthetőségét; (XI) nem jogosult visszafejteni, közvetlenül 
vagy közvetve, módosítani bármely Termék vagy bármely Termék bármely része jellemzőit vagy 
funkcionalitását, másolni vagy származtatott műveket létrehozni azokból, felhasználva azok 
alkatrészeinek egészét vagy bármely részét, elemezni vagy eltávolítani alkotóelemeket, dekódolni 
vagy más módon visszafejteni, vagy megkísérelni azokat visszafejteni, forráskódot, technikákat, 

algoritmusokat vagy folyamatokat kinyerni, és másokat sem segíthet ezen tevékenységekben, 
valamint ezeket nem engedélyezheti, illetve harmadik felet sem ösztönözhet az előbbiekre. 

6.3 Abban az esetben, ha az Ügyfél bármikor, közvetlenül vagy közvetve vitatja a Webfleet 
Solution Szellemi Tulajdonjogokkal kapcsolatos jogait, vagy bármi olyat tesz, ami veszélyez-
tetné vagy sértené a Webfleet Solutions WEBFLEET Szolgáltatással, WEBFLEET Weboldallal, 
vagy WEBFLEET Telematikai Szolgáltatási Platformmal vagy a Termékekkel kapcsolatos jogait, 
vagy az azokkal kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogok értékét, a Webfleet Solutions jogosult a 
Szerződést azonnal hatállyal felmondani.

6.4 Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Webfleet Solutions véleménye 
szerint a Webfleet Solutions üzleti tevékenységét vagy a Termékek marketingjét veszélyezteti 
vagy a jövőben valószínűleg veszélyeztetheti.

7 – Felelősség
7.1 A jelen Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételek 7.3 pontjára figyelem-
mel, amennyiben a Webfleet Solutions felelőssége megállapítható akár szerződésszegésért, 
akár egyéb jogellenes károkozásért (ideértve mindkét esetben a gondatlanságot is), akár a 
képviseleti jogosultság hiánya miatt (a rosszhiszemű álképviselet kivételével), akár jogsza-
bályon alapuló kötelezettség nem teljesítése vagy más egyéb esetekben, úgy a  kártérítés 
összege nem haladhatja meg a következők közül a legmagasabb összeget: az Ügyfél által a 
WEBFLEET Szolgáltatásért fizetett vagy fizetendő nettó összeg azon teljes évre (12 hónapra) 
vonatkozóan, amely során a veszteség vagy kár bekövetkezett, a ténylegesen kárt okozó Ter-
mékekért fizetett vételár vagy az Ügyfél által azon Termékekért fizetett vagy fizetendő bérleti 
díj összege, amelyek az előző 12 hónap során ténylegesen kárt okoztak. Minden más esetben 
a Webfleet Solutions felelőssége kizárt.

7.2 A Webfleet Solutions nem felel az alábbiakért: (I) nyereség, várható megtakarítások, 
bevételek, üzleti tevékenység, adatok elvesztése vagy sérülése, használat lehetőségének 
elvesztése, goodwill sérülése, késedelem miatti veszteség okán bekövetkezett veszteségek; 
illetve (II) bármilyen közvetett vagy következményi hátrány vagy kár.

7.3 A jelen 7. pont és a Szerződés egészének rendelkezései nem zárják ki vagy korlátozzák 
egyik Fél felelősségét sem a következő esetekben: (I) amennyiben a hátrányt vagy kárt val-
amely Fél vagy annak tisztviselője, alkalmazottja, ügynöke vagy vállalkozója szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal okozta; vagy (II) bármely Fél vagy annak tisztviselője, alkalmazottja, 
ügynöke vagy vállalkozója által okozott sérülés, egészségkárosodás vagy halál esetén; (III) a 
jelen Szerződés alapján esedékes összegek kifizetése tekintetében; vagy (IV) bármely olyan 
további felelősség vonatkozásban, amely kizárása jogszabály alapján nem lehetséges. 

7.4 Az Alkalmazandó Jog által megengedett legteljesebb mértékben minden kártérítési igé-
nyt (kivéve a Webfleet Solutions Általános Szerződési Feltételek 7.3. pontjából eredő kárté-
rítési igényt) a károkozás napjától számított tizenkét (12) hónapon belül be kell jelenteni a 
Webfleet Solutions-nak, ennek elmulasztása esetén az igény nem érvényesíthető. 

7.5 Minden jogszabályon alapuló szavatossággal, jótállással, feltétellel vagy egyéb hason-
lóval kapcsolatos rendelkezést, amely nem szerepel a Szerződésben, úgy azt a Szerződés által 
az Alkalmazandó Jog által megengedett legteljesebb mértékben kizártnak kell tekinteni.

8 – Titoktartás
Egyik Fél sem adhat ki, hozhat nyilvánosságra vagy más módon nem szolgáltathat, akár köz-
vetlenül vagy közvetve, harmadik félnek Bizalmas Információt a Szerződés időtartama alatt és 
annak megszűnését követően sem, kivéve, ha azt a jelen pont kifejezetten megengedi vagy azt 
jogszabály előírja.  A jelen 8. pont rendelkezései nem vonatkoznak olyan információra, amely 
tekintetében a címzett Fél bizonyítani tudja, hogy (I) nyilvános vagy a titoktartási kötelezettség 
megsértése nélkül vált nyilvánossá; vagy (II) azok a nyilvánosságra hozatal korlátozása nélkül 
a címzett Fél birtokában voltak azt megelőzően, hogy azokat az átadó Féltől megkapta; vagy 
(III) olyan harmadik féltől kapta, aki jogszerűen szerezte meg azokat, és amely nem köteles 
korlátozni azok nyilvánosságra hozatalát; vagy (IV) a Bizalmas Információkhoz való hozzáférés 
nélkül önállóan dolgozta ki azokat. 

A címzett Fél nyilvánosságra hozhatja az átadó Fél által nyilvánosságra hozott Bizalmas In-
formációkat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, vagy a címzett Fél felett joghatóság-
gal rendelkező bíróság, más kormányzati szerv vagy szabályozó hatóság határozatában foglal-
tak teljesítése érdekében, feltéve, hogy a címzett Fél: (I) ésszerű írásbeli értesítést küld az átadó 
Félnek, annak érdekében, hogy az azonnali jogvédelemmel kapcsolatos intézkedést kérjen 
vagy más megfelelő jogorvoslattal éljen, és minden olyan segítséget köteles megadni, amely 
az átadó Fél számára szükséges az ilyen kérelem benyújtásához vagy ahhoz, hogy jogorvos-
lattal élni tudjon; (II) csak a kormányzati szerv vagy a szabályozó hatóság által megkövetelt 
mértékben hoz nyilvánosságra ilyen információkat; és (III) mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az így nyilvánosságra hozott Bizalmas Információkat bizalmasan kezeljék.

9 – Egyéb
9.1 A másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik Fél sem engedményezheti, teheti 
további szerződés tárgyává, ruházhatja át vagy teheti más módon rendelkezés tárgyává sem 
részben, sem egészben a Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit, azzal, hogy a Web-
fleet Solutions az Ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül bármely, a Szerződésből eredő jogát és 
kötelezettségét teljes egészében vagy részben engedményezheti, további szerződés tárgyává 
teheti, átruházhatja, illetve más módon rendelkezhet velük bármely Leányvállalata vonat-
kozásában.

9.2 A Szerződés bármely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy kikénysz-
eríthetetlensége nem érinti a Szerződés vonatkozó pontjának vagy bármely más rendelkezése 
további részének jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. Amennyiben a 
rendelkezés fennmaradó része nem érintett, a Felek minden ésszerű intézkedést megtesznek 
annak érdekében, hogy ésszerű időn belül megállapodjanak a Szerződés minden olyan 
jogszerű és ésszerű módosításáról, 
amely ahhoz szükséges, hogy a lehető 
legteljesebb mértékben biztosítani 
tudják ugyanazt a hatást, amelyet a 
szóban forgó rendelkezés vagy annak 
érintett részének jogszerűsége, érvé-
nyessége vagy kikényszeríthetősége 
esetén adott lett volna.

9.3 A Webfleet Solutions Általános 
Szerződési Feltételeinek 7.4 pontjának 
kivételével, bármelyik Fél Szerződés 
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szerinti jogai nem érintik a másik Fél egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és egyik Fél mu-
lasztását vagy késedelmes teljesítését sem lehet a Szerződés szerinti jogról való lemondásként 
értelmezni.

9.4 A jelen Szerződés kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés egyetlen módosí-
tása sem érvényes és joghatályos, kivéve, ha azt írásba foglalták.

9.5 A Webfleet Solutions egyoldalúan módosíthatja a jelen Webfleet Solutions Általános 
Szerződési Feltételek rendelkezéseit (ideértve a Termék és Szolgáltatási Jegyzéket), mely módosí-
tások az Ügyféllel való közléssel lépnek hatályba.

9.6 A jelen Szerződés szerinti valamennyi értesítést, hozzájárulást, jogról való lemondást és 
egyéb tájékoztatást írása kell foglalni angol nyelven, és vagy személyesen, vagy postai úton, aján-
lott levélben, expressz futárral vagy e-mailben kell kézbesíteni a Szerződésben meghatározott 
megfelelő címekre (vagy olyan címre, amelyről az egyik Fél időről időre értesíti a másik Felet). Az 
értesítés annak kézbesítésével hatályos, és úgy kell tekinteni, hogy azt kézbesítéskor (ha szemé-
lyesen, ajánlott levélben vagy expressz futárral kézbesítették) vagy a sikeres továbbításkor (ha 
e-mailben kézbesítették) átvették.

9.7 A Webfleet Solutions az Ügyfél kérésére megküldi az Ügyfélnek a Szerződés szerint kezelt 
összes adatának másolatát, és haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, ha ilyen adatok elvesznek 
vagy megsemmisülnek, vagy megsérülnek, hibássá válnak vagy használhatatlanok lesznek. A 
Webfleet Solutions az ilyen adatokat saját költségén helyreállítja.

9.8 Az a személy, aki a jelen Megállapodásnak nem részes fele, nem jogosult a Szerződések 
rendelkezéseiben foglaltakat érvényesíteni.

10 – Vitarendezés és alkalmazandó jog
A Szerződés alapján felmerülő valamennyi vitára első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság 
(magyar rövidítéssel: BKKB) rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, vagy ha az ügy törvényszék ha-
táskörébe tartozik, akkor a Székesfehérvári Törvényszék. A Szerződésre a magyar jog irányadó.  
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