ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az alábbi Általános Szerződés Feltételek („ÁSZF”) 2021. május 1-én lépnek
hatályba és kivétel nélkül alkalmazandók a Resideo Technologies, Inc.
társaságcsoport tagjai (“Resideo”) által ajánlott, a Vevő részére értékesített
összes áru, szoftverlicenc és szolgáltatás („Termék”) Vevő részére történő
értékesítésére.
1. HATÁLY A feltételek felváltják a Vevő által küldött megrendeléseken,
specifikációkon, illetve az általa kibocsátott bármely egyéb dokumentumon
szereplő feltételeket és azok helyébe lépnek. A Vevő által kibocsátott ilyen
dokumentumokban foglalt, ezeken felüli, ezektől eltérő vagy ezekkel ellentétes
bármely feltételt a Resideo ezúton visszautasít és azok semmiféle tekintetben
nem alkalmazandók a jelen ÁSZF szerinti bármely adásvételre. A jelen ÁSZF-ben
kifejezetten nem rögzített nyilatkozat, szavatosság, üzleti szokás, gyakorlat,
vagy kereskedelmi felhasználás a Resideo-t nem kötelezi.
2. FIZETÉSI FELTÉTELEK Valamennyi összeg a jelen ÁSZF körébe tartozó Árukra
vonatkozó megrendeléshez („Megrendelés”) kapcsolódó számlán feltüntetett
határidőben, illetve amennyiben nincs meghatározva fizetési határidő, úgy 30
nappal a számla dátumát követően esedékes és fizetendő. Valamennyi összeg
a számlán feltüntetett pénznemben fizetendő és az adott számlán megadott
címre teljesítendő. A jelen ÁSZF körébe tartozó összes szállítmány, szállítás és
teljesített munka mindenkor a Resideo hitelkeret jóváhagyásától függ és a
Resideo jogosult bármikor megtagadni egy szállítás teljesítését, vagy munka
elvégzését az összes esedékes összeg, ideértve bármely késedelmi díj
átvételéig, illetve a Resideo számára megfelelő feltételek, illetve biztosítékként
szolgáló intézkedések teljesüléséig. A Resideo jogosult bármikor felülvizsgálni a
jelen ÁSZF-ben foglalt fizetési feltételeket. Ezen felül a Resideo saját belátása
szerint jogosult: (a) visszavenni azokat az Termékeket, amelyekre nem
teljesítettek fizetést; (b) fizetési késedelem esetén minden teljes vagy
részhónapra késedelmi díjat felszámolni, melynek mértéke havonta 2% vagy a
jogszabályok által megengedett legmagasabb mérték közül az alacsonyabb; (c)
a követelés érvényesítésének összes költségét, ideértve, de nem kizárólag az
észszerű mértékű ügyvédi díjakat; és (d) együttesen élni bármely fenti joggal,
amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik. Ezek a jogok a
jogszabályok alapján rendelkezésre álló jogokon felül állnak fenn. A Vevő a
kiszámlázott összegeket, illetve azok bármely részét nem jogosult beszámítani,
illetve visszatartani a Resideo által fizetendő esedékessé vált, vagy a jövőben
esedékessé váló összegekkel szemben. A jelen pontban foglalt rendelkezések a
vonatkozó Megrendelés lejáratát, vagy megszűnését követően is hatályban
maradnak. A jogszabályok által megengedett mértékben a számla dátumát
követő 15 nap elteltével a felek lemondanak a számla tartalmával kapcsolatos
jogi igény előterjesztésének a jogáról. A Resideo fenntartja a jogot a hibás
számlák javítására.
3. ÁRAK; A LEGKISEBB MEGRENDELÉS ÖSSZEGE; MEGRENDELÉSEK
MÓDOSÍTÁSA ÉS LEMONDÁSA Egyéb írásbeli megegyezés hiányában a jelen
ÁSZF körébe tartozó Termékekre vonatkozó árak a Resideo-nak a szállítás
időpontjában érvényes standard árai. A Resideo valamennyi áru árát a Vevő
részére harminc (30) nappal korábban küldött előzetes írásos értesítéssel,
egyoldalúan, bármikor jogosult megváltoztatni. A Resideo által elfogadott
egyéb írásbeli rendelkezés hiányában az 500 USD (vagy a számla pénznemében
kifejezett, azzal egyenértékű összeg) alatti megrendelésekre 50 USD (vagy a
számla pénznemében kifejezett, azzal egyenértékű összegű) szolgáltatási díj
kerül felszámolásra. Kifejezett kikötés hiányában az árak nem foglalják
magukba a tervezést, a telepítést, a beindítást, a beszerelést, illetve a
karbantartást. Amennyiben egy, a jelen ÁSZF körébe tartozó Megrendelés
mennyiségét csökkentik, az ár úgy módosul, hogy megfeleljen a Resideo által a
ténylegesen leszállított mennyiségre meghatározott standard árnak. Az ár ilyen
felülvizsgálata valamennyi leszállított Termékre alkalmazandó, abban az
esetben is, ha az ilyen csökkentés időpontjáig már kiállították az ilyen
Termékre vonatkozó számlát. Amennyiben a felek nem állapodtak meg a
Megrendelések módosításáról, illetve lemondásáról, a Vevő azokat nem
jogosult lemondani, illetve módosítani. Egy elfogadott időszakra vonatkozó
bármely ár újratárgyalandó, amennyiben a Resideo beszerzési, szállítási vagy
termelési költségei 5%-ot meghaladó mértékben emelkednek. Az árak nem
tartalmazzák az áruknak az Európai Parlament és a Tanács az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 201219/EU számú, 2012. július
4-i irányelve (WEEE) hatálya alá eső újrahasznosításának a költségeit.
4. ADÓK A Megrendeléshez kapcsolódó adók, környezetvédelmi díjak,
illetékek és felszámított összegek megfizetése a Vevő felelőssége és a Resideo
ezeket érvényes mentességi igazolás hiányában külön kiszámlázhatja a
Vevőnek.

5. SZÁLLÍTÁS ÉS A KÁRVESZÉLY. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi
szállítás a Resideo egyéb írásbeli utasítása hiányában CPT (Incoterms 2010) a
vevő szállítási címére. a kárveszély a szállítmányozónak történő átadáskor száll
át a Vevőre. A Resideo egy Megrendelés alá tartozó szállítást egy vagy több
szállítmánnyal is teljesíthet. Ha a szállítmányok a Vevő hibájából késnek, az
Termékek a Vevő saját költségére és kockázatára kerülnek tárolásra és a Vevő
felel minden késedelemért, illetve a Resideo-nál a Vevő cselekménye vagy
mulasztása nyomán felmerült költségemelkedésért. A Resideo által egyéb
írásban elfogadott rendelkezés hiányában valamennyi szállítási nap becsült
időpont. Ezen kívül a Resideo nem felelős a szállítmányozó által okozott, vagy
az amiatt bekövetkezett szállítási késedelemért, hogy a Vevő valamely
szükséges adatot nem bocsátott rendelkezésre megfelelő időben. A Vevő
szállításkor köteles az összes árut megvizsgálni, és minden esetben a szállítást
követő legfeljebb három (3) napon belül írásban jelenteni a Resideo részére a
nyilvánvaló hibákat, a szállításkor bekövetkezett kárt, a nem megfelelő
tételeket és hiányt. Ennek elmaradása esetén úgy tekintendő, hogy az összes
Termék leszállításra és elfogadásra került. A rejtett hibákat indokolatlan
késedelem nélkül, azaz az észlelést követő 5 napon belül jelenteni kell. A
Resideo fenntartja a jogot arra, hogy további díjakat határozzon meg a Vevő
által kért bármely speciális útvonalra, csomagolásra, feliratozásra, kezelésre
vagy biztosításra. Az áruk tulajdonjogát a Vevő kapja meg, amikor a termék
teljes árát megfizette.
6. SPECIFIKÁCIÓK; MÓDOSÍTÁSOK A Resideo bármikor, bármilyen indokkal, a
Vevőnek küldött értesítés nélkül, módosíthatja a jelen ÁSZF körébe tartozó
Termékek formatervét, anyagát, specifikációját vagy teljesítményét,
amennyiben a módosítások nem változtatják meg lényegesen az Termékek
alkalmasságát, formáját és funkcióját.
7. VIS MAIOR A Resideo felelőssége nem áll fenn, ha ellenőrzési körén kívül
álló okból bármely Terméket nem, vagy késedelmesen szállít le. Bármely ilyen
késedelem esetén a szállítás vagy teljesítés határideje az ilyen ok miatt
bekövetkezett késedelem miatt elvesztett idővel meghosszabbodik.
Amennyiben a Resideo termelése bármely ilyen ok miatt lecsökken, a Resideo
a legyártott termékeket szétosztja az egyes vevői között. Az ilyen szétosztást
üzletileg igazságosan és észszerűen kell végrehajtani. Ha a vis maior esemény
90 napon túl fennáll, a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel bármelyik fél
jogosult felmondani a Vevő Megrendelését és a Vevő megfizeti a Resideo
részére a felmondás előtt leszállított Termékek és elvégzett munka
ellenértékét, valamint megfizeti a Resideo-nál az ilyen felmondás nyomán
felmerült összes észszerű kiadást.
8. SZERZŐDÉSSZEGÉS Az alábbiak bármelyike a Vevő kötelezettségeinek
lényeges megszegésének minősül: (a) bármely Termék megfizetésének
elmulasztása esedékességkor; (b) megfelelő Termékek elfogadásának a
megtagadása; (c) a Vevővel szemben csődeljárási kérelem benyújtása, bármely
fizetésképtelenségi, felszámolási,- vagy csődeljárás indítása a Vevővel
szemben, a Vevőnél fizetésképtelenségi szakértő, vagyonfelügyelő, vagy
felszámoló kijelölése vagy a Vevő hitelezői javára történő bármely
engedményezés; (d) a jelen ÁSZF rendelkezéseinek bármely egyéb megszegése
a Vevő részéről. Bármely ilyen szerződésszegés esetén a Resideo a Vevőnek
küldött írásbeli értesítéssel felelősségének teljes kizárásával felmondhatja a
Megrendelést/eket vagy azok bármely részét. A Vevő köteles megfizetni az
összes olyan költséget, ideértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat, amelyek
a Resideo-nál a jelen ÁSZF alapján a Resideo részére fizetendő összegek
behajtása vagy egyéb fennálló jogai érvényesítése céljából indított bármely
eljárás során felmerültek.
9. SZAVATOSSÁG A jogszabályok által megengedett mértékben, az alábbiak
minden egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság és feltétel helyett
állnak fenn, ideértve a kielégítő minőségre és az adott célra való alkalmasságra
vonatkozókat is. (a) A Resideo az általa előállított Termékekre minden
lényeges tekintetben szavatol azért, hogy a termék hibás anyagoktól és hibás
megmunkálástól mentes, valamint megfelel az alkalmazandó specifikációknak
és/vagy rajzoknak. A Resideo által elfogadott egyéb írásos rendelkezés
hiányában a Resideo által nyújtott szavatosság az Termékek Resideo által
megadott gyártási időpontjától számított 24 hónapig áll fenn. (b) Egyéb
írásban elfogadott rendelkezés hiányában a 25. Fejezet alapján a Resideo-hoz
előrefizetett szállítással visszaküldött, a Resideo által hibásnak minősített
Termékekre a Resideo levásárolható jóváírásról szóló értesítőt bocsát ki. (c) A
használat során elhasználódó vagy kiégő Termékek nem tekintendők az ilyen
elhasználódás vagy kiégés miatt hibásnak. Nem alkalmazandó szavatosság, ha a
Resideo kizárólagos megítélése szerint a hibát vagy károsodást a telepítés, más
alkatrészekkel és/vagy árukkal, vagy szolgáltatásokkal való összekapcsolás,

bármely áru nem a Resideo általi módosítása vagy javítása, vagy az okozta,
illetve ahhoz kapcsolódik, hogy a Vevő nem a Resideo által elérhetővé tett
legfrissebb szoftver verziót használta, vagy az áruk hálózati környezetében
bármely másik szoftverhez, illetve eszközhöz előírt vagy ajánlott szoftver
frissítéseket vagy javításokat nem alkalmazta, vagy a Vevő cselekményeiből,
mulasztásaiból, vagy általa elkövetett visszaélésből vagy hanyagságból
származik. (d) Kísérleti Termékek (amelyek alkatrész-azonosítószámának első
jegye „X” vagy „E” betű lehet) vagy a még kiadatlan vagy a béta szoftver olyan
prototípusnak, előgyártásban lévő cikknek minősül, amelyeknek még
teljesíteniük kell a kiadáshoz szükséges összes tesztet; ezek az áruk
„’MEGTEKINTETT
ÁLLAPOTBAN”,
SZAVATOSSÁG
NÉLKÜL
kerülnek
értékesítésre. (e) A Vevő felelőssége annak biztosítása, hogy a Termékek
megfelelőek legyenek ahhoz az alkalmazáshoz, amelyhez használják azokat. (f)
Ha a Resideo bármely szolgáltatást nyújt a Vevőnek, ideértve többek között a
Termékek konfigurációjával és telepítésével kapcsolatos képzést vagy
segítséget, a Resideo ezeket a szolgáltatásokat a szokásos iparági gyakorlatnak
megfelelően nyújtja a Resideo árlistájában időről-időre meghatározott díjak
szerint. A Resideo az ilyen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban nem vállal
semmiféle felelősséget a Vevő felé, ha azokat díjmentesen nyújtotta. (g) A
Resideo nem jelenti ki vagy szavatolja, hogy a Termékek nem iktathatók ki,
vagy kerülhetők meg, illetve, hogy a Termékek megakadályoznak bármely
személyi sérülést vagy tulajdon bármely elvesztését, betörést, rablást,
tűzesetet vagy egyebet, vagy azt, hogy a Termékek minden esetben megfelelő
figyelmeztetést vagy védelmet jelentenek. A Vevő tudomásul veszi, hogy egy
megfelelően telepített és karbantartott riasztó kizárólag csökkenti a riasztó
nélkül bekövetkező betörés, rablás, tűzeset vagy egyéb események kockázatát,
azonban ez nem biztosíték vagy garancia arra, hogy ilyen nem fog felmerülni,
illetve annak eredményeként nem történik személyi sérülés vagy vagyontárgy
elvesztése. (h) A megrendelőn és/vagy árajánlaton feltüntetett és/vagy olyan
árukon belül felhasznált szoftvert, amelyre a Resideo szavatosságot vállalt,
olyan hordozón kell átadni, amely a szokásos használat mellett az anyag- vagy
megmunkálási hibától mindaddig mentes lesz, amíg a hardverre és/vagy a
szoftverre jótállás áll fenn. Ezen időszak alatt a Resideo díjmentesen kicserél
bármely, általa hibásnak talált ilyen hordozót. Bármely szoftver vagy adat
minőségét vagy teljesítményét tekintve azok „adott állapotban” („as is”),
szavatosság nélkül kerülnek értékesítésre. (i) Ezek a szavatosságok kizárólag a
Vevő javát szolgálják és nem engedményezhetők vagy átruházhatók. A
Resideo-nak a jelen 9. Fejezet alapján fennálló bármely felelősségére a jelen
ÁSZF 11. „Korlátozott Felelősség” c. Fejezetének a rendelkezései
alkalmazandók.
10. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA ÉS MEGTÉRÍTÉS
A Resideo áruin és szolgáltatásain védjegyek és/vagy kereskedelmi nevek
jelennek meg. E védjegyek és/vagy kereskedelmi nevek bármely
felhasználására a Resideo, vagy ha azokat a Resideo licenc alapján használja
fel, a védjegy jogosultjának előzetes írásos engedélye nélkül semmiféle licenc
nem kerül átadásra. A Vevő a Resideo neveit, kereskedelmi neveit, védjegyeit,
ideértve a „Resideo” nevet is, semmiféle módon nem használhatja fel. A Vevő
a Resideo által küldött értesítés esetén köteles haladéktalanul beszüntetni a
Resideo
neveinek,
kereskedelmi
neveinek,
védjegyeinek
bármely/mindennemű felhasználását. A Termékekhez és azok bármely
személyre szabott verziójához kapcsolódó valamennyi eszköz, design, rajz és
specifikáció tulajdonjoga a Resideo-nál marad, és a Resideo az adott
Termékeket, illetve személyre szabott verziókat korlátozás nélkül
felhasználhatja, illetve értékesítheti. A Resideo a Vevővel szemben indított
bármely olyan bírósági eljárás során ellátja a védekezést, amely egy érvényes
magyar szabadalom vagy szerzői jog bármely tényleges vagy vélelmezett
megsértéséből származik, amennyiben a Resideo által szállított Termékeken
alapul, és a Resideo megtéríti a Vevő részére az ilyen bírósági eljárásban
jogerős ítélettel a Vevővel szemben kiszabott pénzösszeget, feltéve, hogy a
Vevő írásban értesíti a Resideo-t, amint tudomást szerez a harmadik fél
követeléséről, és kizárólagos felhatalmazást ad a Resideo részére, az azzal
szembeni védekezésre és annak rendezése kapcsán, valamint tájékoztatást és
segítséget nyújt a védekezés során. A Resideot nem terheli felelősség a
Resideo előzetes írásos jóváhagyása nélkül megkötött megállapodás vagy
egyezség tekintetében. A Resideot semmiféle kötelezettség vagy felelősség
nem terheli az alábbiak tekintetében: (a) A Vevő design-ja, rajzai vagy gyártási
specifikációi alapján szállított Termékekre; (b) Termékeknek nem az eredeti
célra történő felhasználása esetén; (c) olyan bitorlási igények felmerülésekor,
amelyek a jelen ÁSZF alapján szállított Termékeknek a nem a Resideo által
szállított árucikkekkel való összekapcsolásából származnak; (d) a Resideo által

kiadott szoftverterméknek nem a legfrissebb verziójának használata; vagy (e) a
Termékeknek nem a Resideo általi módosítása esetén. Továbbá, mivel a
Resideo a jelen ÁSZF alapján felmerülő bitorlási igények rendezését
kizárólagosan irányítja, a Resideo egyetlen esetben sem felel a Vevő ügyvédi
díjaiért, illetve költségeiért. A Vevő vállalja, hogy az előző bekezdés (a), (b), (c),
(d) vagy (e) pontjaihoz kapcsolódó bitorlási igény nyomán a Resideo -val
szemben indított bármely bírósági eljárás során helytáll, az ezzel kapcsolatos
költségeket megtéríti és ellátja Resideo védelmét, és az ilyen megtérítésnek és
a védelem ellátásának mértéke, valamint az ezzel kapcsolatos korlátozások
megegyeznek azzal, amelyet a Resideo a jelen 10. Fejezet szerint a Vevő felé
vállalt. Igény benyújtása esetén, vagy ha a Resideo megítélése szerint igény
benyújtása várható, a Resideo saját döntése szerint és saját költségére (i)
megszerzi a Vevőnek a Termékek további használatára vonatkozó jogot; (ii)
helyettesíti vagy oly módon módosítja az Termékeket, hogy a jogsértés
megszűnjön; (iii) elfogadja a Termékek visszaváltását, vagy felmondja a
Vevőnek a jogsértő Termékek felhasználására vonatkozó engedélyét és a
Vevőnek az adott Termékek, illetve licencdíj ellenértékéből, a használat,
károsodás és avulás költségeinek levonását követően kapott összeggel
megegyező mértékű levásárolható jóváírást nyújt. Továbbá, a Resideo a jelen
Szerződés megszegése nélkül beszüntetheti a jogsértő Termékek szállítását
vagy forgalmazását. A Resideo-nak a jelen 10. Fejezet alapján fennálló bármely
felelősségére a jelen ÁSZF 11. „Korlátozott Felelősség” c. Fejezetének
rendelkezései alkalmazandóak. A jelen 10. Fejezet tartalmazza a feleknek a
bitorláshoz kapcsolódó kizárólagosan elérhető lehetőségeit, teljes körű
felelősségét, valamint az általuk kizárólagosan érvényesíthető jogorvoslatokat.
A szellemi tulajdonjogok megsértésével szemben bármely egyéb kifejezett,
hallgatólagos vagy kötelező szavatosság kizárt.
11. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG A fenti 9. Fejezet (Szavatosság) és a 10. Fejezet
(Szellemi Alkotások Joga és Kártérítés) tartalmazza a jelen ÁSZF alapján
értékesített vagy engedélyezett Termékek bármely hibája vonatkozásában a
Resideo kizárólagos kötelezettségeit és a Vevő számára elérhető kizárólagos
jogorvoslatot. (a) A Resideo egyetlen esetben sem felelős (i) bármely közvetett,
járulékos, következménye veszteségért; (ii) az üzleti tevékenység
megszakadásából származó bármely veszteségért; (iii) nyereség elvesztéséért;
(iv) bevétel elvesztéséért; (v) bármely tulajdon vagy tőke használatának
elvesztéséért; (vi) bármely várt megtakarítás elvesztéséért; vagy (vii)
adatvesztésért. (b) A Resideo nem felelős bármely olyan veszteségért vagy
kárért, amely esetében a felelősség amiatt merült fel, hogy a Resideo tudott
(akár ténylegesen, akár egyéb módon) bármely ilyen veszteség vagy kár
lehetőségéről. (c) A Resideo-nak bármely megrendelés tekintetében a
kiberbiztonsági vagy egyéb eseményhez (ideértve a személyes adatokhoz
kapcsolódó adatvédelmi incidenst) kapcsolódó felelőssége a jelen ÁSZF alapján
semmiféleképpen nem haladhatja meg az igényt kiváltó konkrét áruk szerződés
szerinti árát és a Vevő nem követelhet olyan titoktartás megszegéséből fakadó
kártérítést, amelyet az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megszegése is
megalapoz. (d) A Resideo semmiféleképpen nem felelős a Termékek olyan
hibájáért vagy olyan meghibásodásáért, amelynek oka az, hogy a Vevő nem a
Resideo által elérhetővé tett legújabb szoftververziót használta vagy a
Termékek hálózati környezetében bármely másik szoftver vagy eszköz
esetében nem alkalmazta az előírt vagy kötelező frissítéseket vagy javításokat.
(e) Ezek a kártérítésre vonatkozó kizárások és korlátozások attól függetlenül
alkalmazandók, hogy a veszteség vagy a kár milyen módon következik be, és
bármely felelősségi elméletre tekintet nélkül, akkor is, ha annak alapja
szerződés, szerződésen kívüli károkozás, kártérítési felelősség vagy egyéb. (f)
Egyik fél sem törekszik arra, hogy kizárja vagy korlátozza a felelősségét: (i)
súlyos gondatlanságból származó halál vagy személyi sérülés; (ii) csalás; (iii)
bármely olyan ügy tekintetében, amely esetében a jogszabályok nem engedik
meg a felelősség korlátozását. (g) Kivéve, ha az irányadó jogszabályok
kötelezően előírják, a Vevő tudomásul veszi, hogy a Resideo a Termékek,
szoftverek vagy a hálózati környezet működtetése vonatkozásában nem
köteles bármilyen formájú kiberbiztonságot vagy adatvédelmet biztosítani. A
Resideo dönthet úgy, hogy a Termékekkel internet-alapú szolgáltatásokat nyújt
és ezeket a szolgáltatásokat bármikor jogosult módosítani vagy lemondani.
Kivéve, ha az irányadó jogszabályok kötelezően előírják, a Resideo az ilyen
internet-alapú szolgáltatások vonatkozásában nem köteles bármilyen formájú
kiberbiztonságot vagy adatvédelmet biztosítani.
12. BIZALMAS INFORMÁCIÓ ÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK A JOGA
Bizalmas Információnak minősül egy fél bármely nem nyilvános információja,
mint például a védett technológia, üzleti titkok, know-how, működési
módszerek, marketing adatok és értékesítési programok, piaci tanulmányok és

trendek, pénzügyi adatok, árképzési politika, szállítói és ügyfél listák, vevő
partnerek, értékesítési pontok jelentései és az adott fél, illetve az ő szállítóinak
vagy ügyfeleinek üzleti tevékenységével, áruival, szolgáltatásaival,
vásárlásaival, illetve értékesítési tevékenységével kapcsolatos egyéb
információk. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Resideo a jelen ÁSZF
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez felhasználhatja a Vevő Bizalmas
Információit, ahogyan azok az aktuális vagy tervezett üzleti kapcsolatra
alkalmazandók, és ezeket az információkat közölheti azokkal a személyekkel,
akiknek ezeket az adott kötelezettségek teljesítéséhez ismerniük kell, feltéve,
hogy ezekre a személyekre az itt foglaltaknál nem kevésbé szigorú, írásba
foglalt titoktartási korlátozások vonatkoznak. A Resideo fenntartja a jogot az
áruk, szolgáltatások által vagy azok segítségével összegyűjtött, létrehozott,
feldolgozott vagy továbbított bármely adat és információ felhasználására,
valamint az áruk, szolgáltatások működéséhez vagy teljesítményéhez
kapcsolódóan a Resideo-nak bármely üzleti céllal - ideértve az áruk,
szolgáltatások, szoftver- vagy szolgáltatás-fejlesztést, marketinget, értékesítéstámogatást vagy más analitikát – az áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódóan
anonimizált formában átadott vagy továbbított összes adat és információ
felhasználására. Amennyiben bármely ilyen áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó
információ vagy adat nem a Resideo tulajdonát képezi, arra nem rendelkezik
engedéllyel, vagy nem élvez kielégítő felhasználási jogokat, a Vevő a Resideonak és kapcsolt vállalkozásainak örök érvényű felhasználási jogot ad az ilyen
információ és adat felhasználására és azokból bármely jogszerű céllal
származtatott művek előállítására (vagy gondoskodik a Resideo és annak
kapcsolt vállalkozásai részére ilyen jog megadásáról).
13. SZOFTVER Amennyiben egy Szoftver szerepel a Megrendelésen vagy azt a
Megrendelésen szereplő árura telepítették, arra az alábbi kikötések irányadók,
kivéve, ha a felek külön szoftver-felhasználási szerződést kötöttek vagy az
adott szoftverhez szoftver-felhasználási szerződés is kapcsolódik. A szoftverre
ezúton felhasználási engedély kerül megadásra, annak vagyoni jogai nem
kerülnek átruházásra és az nem kerül értékesítésre. Ezen ÁSZF Vevő általi
betartásától függően a Resideo személyes, korlátozott, nem kizárólagos
felhasználási engedélyt ad a szoftver tárgykódjának kizárólag a Vevő belső
céljaira történő felhasználására. A felhasználási engedély a Vevő
Megrendelésén meghatározott Termék(ek)re és/vagy helyszín(ek)re
korlátozódik. A Resideo fenntartja a jelen ÁSZF alapján leszállított minden
szoftverre vonatkozó összes jogcímet, tulajdonjogot és a vagyoni jogokat. A
jelen ÁSZF alapján leszállított szoftverek mindegyike bizalmas és védett
információt tartalmaz és ezek tulajdonjoga korlátozás nélkül magába foglalja a
szabadalmakhoz, szerzői jogokhoz, védjegyekhez és kereskedelmi titkokhoz
fűződő összes jogot. A Vevő nem kísérelheti meg a szoftver értékesítését,
továbbadását, allicenciába adását, visszafejtését, részekre bontását, vagy
tovább-forgalmazását, és nem jogosult bármely ilyen szoftver másolására,
nyilvánosságra hozatalára, forgalmazására vagy megjelenítésére, vagy annak
egyéb módon mások rendelkezésére bocsátására (kivéve a Resideo írásos
jóváhagyásával) illetve a szoftver bármely illetéktelen felhasználásának
engedélyezésére. Ha a szoftvert a jelen ÁSZF-ben szereplő Termékkel együtt
szállítják le, a Vevő a szoftverhez fűződő licencét harmadik félre kizárólag
annak az árunak Vevő általi értékesítése kapcsán ruházhatja át, amelyre a
szoftvert telepítették. A Resideo a jelen licenc felmondására jogosult, ha a
Vevő elmulasztja a jelen ÁSZF betartását. A Resideo bármely Termék szállítása
előtt a Vevőt egy licenc megállapodás vagy kiegészítés aláírására kötelezheti.
14. Megtérítési kötelezettség A Vevő köteles a Resideo-t, annak
tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit és megbízottait megvédeni és
mentesíteni őket minden olyan igénnyel, perrel szemben, valamint megtéríteni
részükre minden olyan költséget, kiadást és veszteséget (ideértve az ügyvédi
díjakat), amelyek (i) a jelen ÁSZF-nek a Vevő általi tényleges megszegéséből,
vagy olyan helyzetből, amely a jelen ÁSZF-nek a Vevő általi megszegésével
fenyeget, (ii) a Vevő jelen ÁSZF szerinti kötelezettségei teljesítésének
elmulasztásából, (iii) a Termékek alkalmazásából és (iv) az Áruknak a Vevő általi
olyan telepítéséből vagy módosításából származnak vagy erednek, amelyet a
Resideo írásban kifejezetten nem hagyott jóvá.
15. KEZELŐSZERVEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA A Resideo egyes szenzorait és
kezelőszerveit kifejezetten úgy tervezték, hogy azok egymással működjenek.
Ezért egyes esetekben esetleg nem lesz megfelelő és/vagy veszélyes lehet a
különböző gyártók által gyártott kezelőszervek és/vagy szenzorok
összekapcsolása ugyanazon telepítés esetében. Ha a Resideo kezelőszerveit
más gyártók által gyártott árukkal, szolgáltatásokkal együtt a Resideo által nem
ajánlott módon használják, a Resideo ezúton kizárja a megfelelő működés

biztosítására vonatkozó minden felelősségét és nem vállalja az ilyen kevert
telepítések szervizelését.
16. IRÁNYADÓ JOG A jelen ÁSZF-re annak az országnak a joga irányadó,
amelyben a Resideo-t bejegyezték, a kollíziós jog elveire tekintet nélkül, és a
felek alávetik magukat az adott ország bíróságai kizárólagos joghatóságának. A
Felek kifejezetten kizárják az ENSZ Bécsi Vételi Egyezmény (Bécs, 1980. április
11.) alkalmazását.
17. ENGEDMÉNYEZÉS a Vevő a jelen ÁSZF alapján fennálló bármely jogának
vagy kötelezettségének az engedményezésére vagy átruházására a Resideo
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem jogosult, és bármely megkísérelt
engedményezést a Resideo jogosult érvénytelennek tekinteni. A fentiekre
tekintet nélkül, a Vevő összes joga és kötelezettsége a Vevő valamennyi
jogutódjára és engedményesére is kötelező.
18. JOGLEMONDÁS A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Resideo általi
kikényszerítésének bármikor, bármilyen hosszú ideig történő elmaradása nem
értelmezendő az adott rendelkezésről való lemondásként vagy a Resideo-nak a
későbbiekben valamennyi rendelkezés kikényszerítésére vonatkozó jogáról
való lemondásként.
19. MÓDOSÍTÁSOK A jelen ÁSZF és a hatálya alá eső Megrendelések kizárólag
a Resideo írásbeli jóváhagyásával helyettesíthetők, illetve módosíthatók, illetve
változtathatók meg.
20. JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS Az export és import jogszabályok
és szabályok betartása a Vevő felelőssége. A Vevő a saját költségén szerzi be
az árukhoz, az átruházáshoz, a szolgáltatásokhoz és az átadott műszaki
adatokhoz az összes kötelező import-, export- és re-export jóváhagyást és
engedélyt és megőrzi az e jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelést
igazoló dokumentumokat. Az alkalmazandó export előírásoknak a Vevő
szállítmányozója általi betartása a Vevő felelőssége. A felek betartják a
megfelelő joghatósággal rendelkező bármely ország összes alkalmazandó
jogszabályát, rendeletét és bármely kormányszervének a rendeleteit, ideértve,
korlátozás nélkül az U.S.A. vagy más országoknak az áruk exportját vagy
importját szabályozó jogszabályait. A Resideo által a jelen ÁSZF alapján
leszállított Termékeket és szolgáltatásokat abban az országban alkalmazandó
összes jogszabály és rendelet betartásával állítják elő és szállítják, amelyben a
Resideo-t bejegyezték. A Vevő megerősíti, hogy gondoskodik valamennyi
Termék megfelelő telepítéséről és annak az országnak a helyi jogszabályaival és
rendeleteivel összhangban történő használatáról, amelyben a Resideo-t
bejegyezték. A felek kötelesek betartani az alkalmazandó adatvédelmi
jogszabályok alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeket. Egyéb írásbeli
megállapodás hiányában egyik fél sem jogosult a másik nevében annak
adatfeldolgozójaként személyes adatok kezelésére. A Vevő és a Resideo
kötelesek ez Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU 2012. július 4-i, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelve (WEEE)
alapján fennálló kötelezettségeiket az egyes helyi joghatóságokban az áruk
vonatkozásában megvalósítottaknak megfelelően, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak megsemmisítése finanszírozásához
és megszervezéséhez kapcsolódóan betartani.
21. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY A felek tudomásul veszik, hogy független
vállalkozók és a jelen Megrendelésnek nem célja bármely egyéb jogviszony pl.
társulás, közös vállalat, munkaviszony, franchise, vezető/beosztott, illetve
megbízó/megbízott közötti jogviszony létrehozása.
22. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése
jogellenesnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, az adott
rendelkezést törlik, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényben,
valamint a Resideo-ra és a Vevőre kötelezők maradnak.
23. FENNMARADÓ HATÁLY A jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyeknek
jellegüknél fogva a jelen Megrendelés időtartamán túl is hatályban kell
maradniuk, a Megrendelés megszűnését követően is hatályban maradnak.
24. ÉRTESÍTÉSEK A felek által a Megrendelés és/vagy a jelen ÁSZF alapján
küldendő értesítéseket írásban kell elküldeni a fél felhatalmazott
képviselőjéhez a Vevő Megrendelésében feltüntetett címre. A jelen ÁSZF
alapján küldött értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, amikor: (i)
személyesen kézbesítették; (ii) egy munkanappal egy overnight szogláltatást
nyújtó futárcégnél másnapi kézbesítésre történő leadást követően; vagy (iii)
két naptári nappal az ajánlott, bérmentesített küldeményként tértivevénnyel,
történő feladást követően.
25. VISSZÁRU Termék kizárólag a Resideo előzetes írásos engedély számával
együtt és jóváhagyásával küldhető vissza a Resideo-hoz. Ilyen engedélyszámot
és jóváhagyást a Vevő írásban kérelmezhet a Resideo ügyfeleket kiszolgáló
helyi képviselőjénél.

26. Nyelv Amennyiben jelen ÁSZF magyar nyelvű változata és bármilyen más
nyelvű, kényelmi célokból biztosított fordítása között eltérés van, jelen ÁSZF
magyar nyelvű változata az irányadó.
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