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Johnson Controls General Terms and 
Conditions of Delivery 11/2015 

 
1. Definitions 
 
The following words and phrases shall have the 
meaning set out below unless the context 
requires otherwise: 
 
1.1 "Conditions ": These Johnson Controls 
General Terms and Conditions of Delivery. 
1.2 "Incoterms® ": The most recent version 
of Incoterms® published by the International 
Chamber of Commerce. 
1.3 "Johnson Controls Group ": Johnson 
Controls, Inc. and its affiliates. 
1.4 "JC": The Johnson Controls entity 
named in the contract. 
1.5 "Purchaser ": The person or company to 
which JC delivers or intends to deliver the 
Products. 
1.6 "Product/s ": The products to be 
delivered by JC to the Purchaser. 
1.7 "Retained Goods ": The Products 
subject to retention of title pursuant to Section 9. 
1.8 "Sales Documentation ": The 
documentation specified in Section 3.3. 
1.9 "Supplementary Performance ": The 
remedy defined in Section 6.2. 
 
 
2. Scope 
 
2.1 These Conditions apply to all deliveries 
of JC to the Purchaser, who declares its 
agreement and unqualified acceptance. The 
applicability of general purchasing conditions or 
other conditions of the Purchaser is excluded, 
even if JC has not expressly rejected such other 
terms or if JC, having knowledge thereof, 
unconditionally accepts or effects performance. 
 
 
 
 
2.2 No variations shall be made to these 
Conditions, unless expressly agreed by JC in 
writing; this shall also apply to a variation of this 
written form requirement. 
 
 

Johnson Controls Általános szállítási 
feltételek 2015/11 

 
1. Meghatározások 

 
A következő szavak és kifejezések az 
alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak, 
kivéve, ha a szövegösszefüggésből más 
következik: 
 
1.1 „Feltételek” : A jelen Johnson Controls 
Általános szállítási feltételek. 
1.2 „Incoterms® ”: A Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara által közzétett Incoterms® 
legfrissebb változata. 
1.3 „Johnson Controls csoport ”: A 
Johnson Controls, Inc. és kapcsolt vállalkozásai. 
1.4 „JC”: A szerződésben megnevezett 
Johnson Controls cég. 
1.5 „Megrendel ő”: Az a személy vagy 
vállalat, amelynek a JC a Termékeket szállítja 
vagy szándékozik szállítani. 
1.6 „Termék(ek) ”: A JC által a 
Megrendelőnek szállítandó termékek. 
1.7 „Fenntartott áruk ”: A 9. pont szerint 
tulajdonjog-fenntartással érintett Termékek. 
1.8 „Értékesítési dokumentáció ”: A 
3.3. pontban meghatározott dokumentáció. 
1.9 „További teljesítés ”: A 6.2. pontban 
meghatározott jogorvoslat. 
 
2. Hatály 
 
2.1 A jelen Feltételek a JC által a 
Megrendelőnek teljesített valamennyi szállításra 
vonatkoznak, és a Megrendelő kijelenti, hogy a 
Feltételekkel egyetért és azokat korlátozás nélkül 
elfogadja. A Megrendelő általános beszerzési 
feltételeinek vagy egyéb feltételeinek az 
alkalmazhatósága ki van zárva, még akkor is, ha 
a JC kifejezetten nem utasította el az ilyen egyéb 
feltételeket vagy ha a JC azok ismeretében 
feltétel nélkül elfogadja vagy végrehajtja a 
teljesítést. 
 
2.2 A jelen Feltételek bármilyen 
megváltoztatásához a JC kifejezett írásbeli 
hozzájárulása szükséges; ugyanez vonatkozik 
az írásbeli formai követelmény 
megváltoztatására is. 
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3. Quotations, Conclusion of the 
Contract, Sales Documentation 
 
3.1 JC’s quotations are non-binding unless 
JC expressly states otherwise in writing. Binding 
quotations may be modified by JC until JC 
receives the Purchaser's written purchase 
order. 
 
3.2 The contract shall only arise when JC 
has accepted the Purchaser's purchase order, 
either by confirming acceptance in writing or 
executing the purchase order. JC's acceptance 
of the purchase order, and the contract between 
the parties, shall be subject to these Conditions. 
Verbal agreements or commitments must be 
confirmed by JC in writing in order to be binding 
on JC. 
 
 
3.3 Any and all illustrations, drawings, 
designs, specifications, product descriptions, 
product data sheets, plans and particulars of 
weights, size and dimensions or comparable 
materials submitted by JC or contained in the 
technical or commercial documentation of JC 
("Sales Documentation ") are indicative only 
and shall not be binding unless expressly stated 
otherwise by JC in writing. All Sales 
Documentation supplied to the Purchaser shall 
remain the exclusive property of JC and shall 
not be used by the Purchaser for any purpose 
other than the preparation or the performance of 
the contract. 

 
4. Delivery Terms, Default of 
Acceptance of Delivery 
 
4.1 Unless otherwise stated in JC’s order 
confirmation, delivery shall be effected "CIP" 
(Incoterms®) named place of destination.  
 
4.2 JC reserves the right to effect delivery in 
one or more instalments, with corresponding 
partial invoices, provided that partial deliveries 
are reasonable for the Purchaser. For payment 
purposes each instalment shall be treated as a 
separate contract. 
 

 
 
3. Ajánlatok. Szerz ődéskötés. 
Értékesítési dokumentáció 
 
3.1 A JC ajánlatai nem kötelező jellegűek, 
kivéve, ha a JC ezt írásban kifejezetten kijelenti. 
A JC a kötelező ajánlatokat mindaddig 
módosíthatja, amíg a megkapja a Megrendelő 
írásbeli megrendelését. 
 
3.2 A szerződés csak akkor jön létre, amikor 
a JC elfogadta a Megrendelő megrendelését, 
akár úgy, hogy az elfogadást írásban 
megerősítette, akár úgy, hogy teljesítette a 
megrendelést. A megrendelés JC általi 
elfogadására és a felek közötti szerződésre a 
jelen Feltételek irányadók. A szóbeli 
megállapodásokat vagy 
kötelezettségvállalásokat a JC-nek írásban kell 
megerősítenie ahhoz, hogy azok kötelezők 
legyenek a JC-re. 
 
3.3 Bármilyen és minden ábra, rajz, minta, 
specifikáció, termékleírás, termékadatlap, terv és 
súly-, nagyság- és méretadat vagy a JC által 
átadott vagy a JC műszaki vagy kereskedelmi 
dokumentációjában szereplő összehasonlítható 
anyag („Értékesítési dokumentáció ”) csak 
tájékoztató jellegű, és nem kötelező érvényű, 
kivéve, ha a JC írásban kifejezetten másként 
jelezte. A Megrendelőnek átadott minden 
Értékesítési dokumentáció a JC kizárólagos 
tulajdona marad, és azt a Megrendelő nem 
használhatja semmilyen más célra, mint a 
szerződés előkészítése vagy teljesítése. 
 
4. Szállítási feltételek. Szállítás 
átvételének elmaradása 
 
4.1 A JC rendelés-visszaigazolásában 
szereplő ellenkező rendelkezés hiányában a 
szállítás „CIP” (Incoterms®) paritással történik a 
megnevezett rendeltetési helyre.  
 
4.2 A JC fenntartja a jogot, hogy a szállítást 
egy vagy több részletben teljesítse a megfelelő 
részszámlákkal, feltéve, hogy a részszállítások 
ésszerűek a Megrendelő számára. A fizetés 
céljából minden egyes részletet külön 
szerződésnek kell tekinteni. 
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4.3 Unless otherwise expressly stated in 
JC’s order confirmation, any delivery date or 
delivery period quoted by JC is a non-binding 
best estimate only. JC shall not be liable to the 
Purchaser for any failure to deliver on a non-
binding delivery date or within a non-binding 
delivery period. 
 
 
 
 
4.4 An agreed delivery period begins with 
the dispatch of JC’s order confirmation. JC’s 
adherence to a delivery date or a delivery period 
is subject to the timely performance of the 
Purchaser's obligations which are a prerequisite 
for the delivery, such as the provision of any 
documents required for the delivery or the 
making of any agreed advanced payments. If 
this is not the case, then JC shall not be 
responsible for the respective delay. 
 
4.5 The Purchaser shall come into default of 
acceptance of delivery if it does not accept the 
Products either when the binding delivery period 
ends or on the binding delivery date. In the case 
of non-binding delivery periods or delivery 
dates, JC may inform the Purchaser that the 
Products are ready; if the Purchaser does not 
accept the Products within two (2) weeks from 
the receipt of the notification of readiness, then 
it shall come into default of acceptance of 
delivery. 
4.6 In case of default of acceptance of 
delivery or other delay in the delivery due to the 
fault of the Purchaser, JC may claim damages 
which shall include, without limitation, the 
storage costs. The Purchaser shall pay a lump-
sum compensation for the storage costs 
amounting to 0.1 % of the purchase price for the 
stored Products per calendar day of the storage, 
but no more than 1 % per calendar month; JC 
reserves the right to claim further damages. JC 
may dispose of the Products otherwise after the 
fruitless setting of a reasonable grace period 
and instead deliver within a reasonable period a 
similar Product on the terms and conditions of 
the contract or may cancel the contract as well 
as claim additional damages. 

 

 
4.3 A JC rendelés-visszaigazolásában 
szereplő ellenkező rendelkezés hiányában a JC 
által megadott bármilyen szállítási dátum vagy 
szállítási időszak nem kötelező érvényű legjobb 
becslésnek minősül. A JC nem felelős a 
Megrendelővel szemben a nem kötelező érvényű 
szállítási napon vagy nem kötelező érvényű 
szállítási időszakon belül való szállítás 
elmaradásáért. 
 
4.4 Az elfogadott szállítási időszak a JC 
rendelés-visszaigazolásának elküldésével 
kezdődik. Az, hogy JC tudja-e tartani a szállítási 
napot vagy szállítási időszakot, attól függ, hogy a 
Megrendelő időben teljesíti-e azokat a 
kötelezettségeit, amelyeket a szállítás 
előfeltételét képezik, mint például a szállításhoz 
szükséges bármilyen dokumentum biztosítása 
vagy az elfogadott előleg megfizetése. Ellenkező 
esetben a JC nem felelős a vonatkozó 
késedelemért. 
 
4.5 A Megrendelő átvételi késedelembe esik, 
ha nem veszi át a Termékeket, amikor a kötelező 
érvényű szállítási időszak véget ér vagy a 
kötelező érvényű szállítási napon. Nem kötelező 
érvényű szállítási időszak vagy szállítási nap 
esetén a JC tájékoztathatja a Megrendelőt, hogy 
a Termékek készen vannak; ha a Megrendelő a 
készre jelentéstől számított két (2) héten belül 
nem fogadja el a Termékeket, akkor átvételi 
késedelembe esik. 
4.6 Átvételi késedelem esetén vagy a 
szállításnak a Megrendelő mulasztása miatti 
bármilyen más késedelme esetén a JC 
kártérítést igényelhet, amely magában foglalja 
többek között a tárolási költségeket. A 
Megrendelő átalány kártérítést köteles fizetni a 
tárolási költségekre, amelynek mértéke a tárolt 
Termékek vételárának 0,1%-a a tárolás minden 
naptári napjára, de nem több, mint naptári 
hónaponként 1%. A JC fenntartja a jogot, hogy a 
további kártérítést követeljen. A JC más módon 
rendelkezhet a Termékekkel az ésszerű türelmi 
idő eredménytelen lejártát követően, és helyettük 
ésszerű időtartamon belül hasonló Terméket 
szállíthat a szerződés szerinti feltételekkel, vagy 
felmondhatja a szerződést és további kártérítést 
követelhet. 
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5. Transfer of Risk, Dispatch and 
Insurance 
 
5.1 The Products shall be deemed to be 
delivered and the risks therein shall transfer to 
the Purchaser in accordance with the applicable 
Incoterms®. Should delivery be delayed for 
reasons for which the Purchaser is responsible, 
the risk shall transfer to the Purchaser on the 
date of notification of readiness for delivery of 
the Products or on the date that the Purchaser 
otherwise comes into default of acceptance of 
delivery. 
 
5.2 If JC, at the Purchaser's request, carries 
out some of the tasks otherwise of the 
responsibility of the Purchaser in accordance 
with the applicable Incoterms® (including but 
not limited to payment of insurance against 
transportation, breakage, fire and accidental 
damage), any such tasks shall be deemed 
performed on behalf and for the account of the 
Purchaser and this shall not modify the 
allocation of risks and responsibilities under the 
applicable Incoterms®. All costs arising out of 
the above shall be borne exclusively by the 
Purchaser who shall reimburse such costs to JC 
upon receipt of the relevant invoice. 
 
 
 
5.3 The Products shall be packed 
customarily or as specified in JC's order 
confirmation. 
 
5.4 Re-usable pallets, special crates and 
other special packaging are the property of JC 
and shall be returned to JC, carriage paid, 
without interim utilization by the Purchaser. If 
these items are not returned within eight (8) 
weeks after delivery, JC may charge the 
Purchaser for these items at the full 
replacement value. 
 
 
5.5 JC shall not be obliged to deliver the 
Products to third parties at the request of the 
Purchaser, unless agreed by the parties in 
writing. 
 

 
5. Kockázat átszállása. Kézbesítés és 
biztosítás 
 
5.1 A Termékeket az alkalmazandó 
Incoterms® feltétellel összhangban kell 
kézbesítettnek tekinteni, és a hozzájuk 
kapcsolódó kockázat is ekkor száll át a 
Megrendelőre. Amennyiben a szállítást olyan ok 
késlelteti, amiért a Megrendelő felelős, a 
kockázat a Termékek szállítás készre jelentése 
napján vagy azon a napon száll át a 
Megrendelőre, amelyen a Megrendelő 
egyébként késedelembe esik a szállítás 
átvételével. 
 
5.2 Ha a JC – a Megrendelő kérésére – 
elvégez bizonyos olyan feladatokat, amik 
egyébként a Megrendelő felelősségi körébe 
tartoznak az alkalmazandó Incoterms® feltétellel 
összhangban (beleértve, de nem kizárólagosan, 
a szállítási vagy törés-, tűz- és véletlen kár elleni 
biztosítás megfizetését), úgy kell tekinteni, hogy 
ezeket a feladatokat a Megrendelő nevében 
végezte, és ez nem módosítja a kockázatoknak 
és felelősségeknek az alkalmazandó Incoterms® 
feltétel szerinti megoszlását. A fentiekkel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget 
kizárólag a Megrendelő viseli, aki köteles ezeket 
a költségeket megtéríteni a JC-nek a vonatkozó 
számla kézhezvételét követően. 
 
5.3 A Termékeket a szokásos módon vagy a 
JC rendelés-visszaigazolásában 
meghatározottak szerint kell csomagolni. 
 
5.4 Az újra felhasználható raklapok, speciális 
rekeszek és más különleges csomagolások a JC 
tulajdonát képezik, és azokat vissza kell küldeni 
a JC-nek a fuvardíj megfizetésével együtt úgy, 
hogy azokat a Megrendelő közben nem 
hasznosíthatja. Ha ezeket a tételeket a 
leszállítást követő nyolc (8) héten belül nem 
küldik vissza, a JC a teljes újrabeszerzési értéket 
felszámíthatja a Megrendelőnek. 
 
5.5 A JC nem köteles a Termékeket a 
Megrendelő kérésére harmadik félnek szállítani, 
kivéve, ha a felek írásban megállapodnak. 
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6. JC’s Limited Warranty, Disclaimer of 
Warranty, Remedies 
 
6.1 JC warrants that the Products will: (i) be 
free of defects in material and workmanship; 
and (ii) conform to the agreed upon 
performance specifications. 
 
6.2 If any Products are defective at the time 
of transfer of risk JC may at its choice either 
rectify (repair) the defect or supply a defect-free 
replacement (jointly "Supplementary 
Performance ") at no cost for the Purchaser. 
Supplementary Performance will be made 
without acknowledgement of a legal obligation. 
If JC is not prepared or in a position or refuses 
to provide Supplementary Performance, or if 
Supplementary Performance is delayed beyond 
reasonable time for reasons for which JC is 
responsible, or if Supplementary Performance 
otherwise fails, the Purchaser may, subject to 
the applicable statutory provisions,rescind the 
contract or reduce the purchase price, and/or 
demand damages subject to Section 7. Further 
warranty rights of any kind whatsoever are 
excluded. 
 
6.3 The place of fulfillment of JC's 
Supplementary Performance shall be JC's place 
of business. Claims of the Purchaser for costs 
required for the purpose of Supplementary 
Performance, notably the costs of transport, 
journeys, labor and material, are excluded to the 
extent that the costs are increased as a result of 
the Products being brought to a place other than 
the agreed place of delivery. Also excluded are 
costs for dismounting and installing defective 
Products. JC may charge such increased costs 
to the Purchaser. The Purchaser may only claim 
such costs as damages subject to Section 7. 
 
 
 
6.4 If the Purchaser is entitled to return the 
Products this shall only take place following 
consultation with JC and in accordance with 
JC’s instructions. 
 
6.5 JC shall not be liable for any defects 
caused by: 

 
6. A JC korlátozott szavatossága. 
Szavatosság kizárása. Jogorvoslatok 
 
6.1 A JC szavatolja, hogy a Termékek (i) 
mentesek az anyag- és kivitelezési hibáktól és (ii) 
megfelelnek a megállapodott minőségi 
előírásoknak. 
 
6.2 Ha a kockázat átszállásának 
időpontjában bármely Termék hibás, a JC 
térítésmentesen a saját választása szerint vagy 
orvosolja (kijavítja) a hibát vagy hibátlan cserét 
szállít (együttesen: „További teljesítés ”) a 
Megrendelőnek. A További teljesítés a jogi 
kötelezettség elismerése nélkül történik. Ha a JC 
nincs felkészülve a További teljesítésre vagy az 
nem áll módjában, vagy megtagadja azt, vagy ha 
a További teljesítést ésszerű időn túl olyan okok 
késleltetik, amelyekért a JC felelős, vagy ha a 
További teljesítés egyébként meghiúsul, a 
Megrendelő – az alkalmazandó törvényi 
rendelkezésekre is figyelemmel –  elállhat  a 
szerződéstől vagy csökkentheti a vételárat 
és/vagy kártérítést követelhet a 7. pont szerint. 
Kizárt bármilyen további típusú szavatossági jog. 
 
6.3 A JC További teljesítésének teljesítési 
helye a JC székhelye. A Megrendelőnek a 
További teljesítés céljából szükséges 
költségekre, különösen a szállítási, utazási, 
munkaerő- és anyagköltségekre vonatkozó 
igényei kizártak abban a terjedelemben, 
amelyben ezek a költségek annak következtében 
emelkedtek, hogy a Termékeket az elfogadott 
szállítási helytől eltérő helyre szállították. Szintén 
ki vannak zárva a hibás Termékek 
leszerelésének és telepítésének költségei. A JC 
ezeket a megnövekedett költségeket 
felszámíthatja a Megrendelőnek. A Megrendelő 
az ilyen költségeket csak kártérítésként 
érvényesíthet a 7. pont szerint. 
 
6.4 Ha a Megrendelő visszaküldheti a 
Termékeket, erre csak a JC-vel történt 
egyeztetést követően és a JC utasításainak 
megfelelően kerülhet sor. 
 
6.5 A JC nem felelős a következők által 
okozott semmilyen hibáért: 
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(i) Normal wear and tear;  
(ii) Accident or damage after transfer of risk; 
or 
(iii) Misuse, alteration, modification, 
incorrect handling, insufficient inspection and in 
general failure to follow JC instructions; 

 

In addition, in case of sale of batteries: 

(iv) Improper charging; overcharging; 
improper activation; 
(v) Leaving the battery in a discharged 
condition; 
(vi) Physical damage to the battery from 
collision or otherwise; opening of the battery’s 
case in any manner; improper maintenance; 
(vii) Vehicle electrical component or circuitry 
malfunction or failure; 
(viii) Maximum peak temperature of over 
60°C in the area housing the battery, or 
incorrect storage; or 
(ix) Repeated discharge of the battery 
because of actions by vehicle users (e.g. 
leaving the lights on, or running vehicle 
accessories at rates greater than charging 
levels, etc.); 
 
 
 
6.6 The limitation period for the Purchaser's 
warranty rights is one (1) year from delivery. 
This limitation shall not apply if a defect was 
fraudulently concealed or a guarantee for the 
quality of the Product was given. In the case of 
claims for damages, this limitation shall also not 
apply in the following cases: (i) willful intent; (ii) 
gross negligence of an officer or executive of 
JC; and (iii) injury of life, limb or health. 
 
 

 
6.7 In the case of Supplementary 
Performance by way of rectification the 
remainder of the original limitation period of one 
(1) year from delivery shall run from the return 
of the rectified Product. The same shall apply in 
the case of Supplementary Performance by way 
of replacement. 
 

(x) Természetes elhasználódás;  
(xi) Baleset vagy sérülés a kockázat 
átszállása után; vagy 
(xii) Nem rendeltetésszerű használat, 
változtatás, módosítás, helytelen kezelés, 
elégtelen ellenőrzés és általában a JC 
utasításainak be nem tartása; 

Akkumulátorok értékesítése esetében ezeken 
túlmenően: 

(xiii) Helytelen töltés; túltöltés; helytelen 
aktiválás; 
(xiv) Az akkumulátor lemerült állapotban 
hagyása; 
(xv) Az akkumulátort ütközés vagy más miatt 
ért fizikai károsodás; az akkumulátor 
burkolatának bármilyen módon való felnyitása; 
helytelen karbantartás; 
(xvi) A jármű elektromos alkatrészének vagy 
áramkörének hibás működése vagy 
meghibásodása; 
(xvii) 60 °C feletti legnagyobb hőmérséklet az 
akkumulátort magában foglaló területen vagy 
helytelen tárolás; vagy 
(xviii) Az akkumulátor ismételt lemerülése a 
járműhasználók műveletei miatt (pl. világítás 
bekapcsolva hagyása vagy az autó tartozékainak 
a töltési szintnél magasabb szinten való 
működtetése stb.); 
 
6.6 A Megrendelő szavatossági jogainak 
elévülési ideje a szállítástól számított egy (1) év. 
Ez az elévülés nem alkalmazandó, ha a hibát 
csalárd módon elrejtették vagy ha a Termék 
minőségére garanciát adtak. Kártérítési igények 
esetében ugyancsak nem alkalmazandó ez az 
elévülés a következő esetekben: (i)  
szándékosság; (ii) a JC tisztviselőjének vagy 
vezető tisztségviselőjének súlyos 
gondatlansága; és (iii) életben, testi épségben 
vagy egészségben okozott sérülés. 
 
6.7 Kijavítás útján elvégzett További 
teljesítés esetén a szállítástól számított egy (1) 
év eredeti elévülési idő a kijavított Termék 
visszaküldésétől kezdődik. Ugyanez vonatkozik 
arra az esetre is, ha a További teljesítést csere 
útján teljesítik. 
 
6.8 A JC semmilyen körülmények között nem 
vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő 
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6.8 JC does not accept any liability for the 
Purchaser’s warranty programs under any 
circumstances. The Purchaser is solely 
responsible for any warranty that it provides to 
its own customers. 

 
6.9 As a precondition for the Purchaser's 
rights for defects, the Purchaser shall inspect 
the Products according to the practices used in 
the ordinary course of business. Identifiable 
defects shall be notified without undue delay but 
no later than within two (2) weeks. Hidden 
defects shall be notified without undue delay but 
no later than within two (2) weeks after such 
defects are discovered. Notices shall 
specifically indicate the defect and shall be in 
writing. The Purchaser shall inform JC in writing 
without undue delay about any notice of an 
alleged defect in the Products received from its 
customers. 
 
7. Limitation of Liability and Product 
Liability 
 
7.1 JC’s pricing for the Products reflects the 
following allocation of risks and limitation of 
liability. 
 
7.2 JC is liable for damages caused by slight 
negligence only if such exist due to the breach 
of a material contractual obligation in a manner 
endangering the purpose of the contract. In this 
case, the liability is limited to the damage which 
is typical and foreseeable. The latter shall also 
apply to damages caused by gross negligence 
of an employee or agent of JC, who is not an 
officer or executive of JC. 
 
 
7.3 In the cases of Section 7.2 the liability 
shall be limited per damage event to the amount 
of the single order value. 
 
7.4 In the cases of Section 7.2 the liability for 
indirect, incidental, special or consequential 
damage, lost profit, revenue or goodwill, 
downtime, business interruption and production 
failure shall be excluded. 
 
7.5 The limitation period for claims for 
damages shall be two years from the point in 

szavatossági programjaiért. A Megrendelő 
kizárólagosan felelős az általa a saját vevőinek 
nyújtott bármilyen szavatosságért. 
 
6.9 A Megrendelő hibákkal kapcsolatos 
jogainak előfeltételeként a Megrendelő köteles a 
Termékeket a szokásos üzletmenet során 
alkalmazott gyakorlat szerint megvizsgálni. Az 
azonosítható hibákat indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb két (2) héten belül be kell 
jelenteni. A rejtett hibákat indokolatlan 
késedelem nélkül, de legfeljebb a felfedezésüktől 
számított két (2) héten belül be kell jelenteni. Az 
értesítéseket írásban kell megküldeni a hiba 
megjelölésével. A Megrendelő köteles a JC-t 
írásban és indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatni a vevőitől kapott Termékekben levő 
bármilyen állítólagos hibáról. 
 
7. A felel ősség korlátozása és 
termékfelel ősség 
 
7.1 A JC Termékekre vonatkozó árazása az 
alábbi kockázatmegosztást és felelősség-
korlátozást tükrözi. 
 
7.2 A JC az enyhe gondatlanságból okozott 
károkért csak akkor felel, ha az olyan lényeges 
szerződéses kötelezettség megszegése miatt 
keletkezik, ami veszélyezteti a szerződés célját. 
Ebben az esetben a felelősség a jellemző és 
előre látható kárra korlátozódik. Az utóbbi 
vonatkozik a JC olyan munkavállalója vagy 
megbízottja által súlyos gondatlansággal okozott 
kárért is, aki nem a JC tisztviselője vagy vezető 
tisztségviselője. 
 
7.3 A 7.2. pontban írt esetekben a felelősség 
mértéke káreseményenként az egyedi rendelési 
érték összegében korlátozott. 
 
7.4 A 7.2. pontban írt esetekben a közvetett, 
esetleges, különleges vagy következményes 
károkért, az elmaradt haszonért, bevételért vagy 
cégértékért, az állásidőért és a termeléskiesésért 
való felelősség ki van zárva. 
 
7.5 A kártérítési igények elévülési ideje kettő 
év attól, amikor az igény felmerült és a 
Megrendelő arról tudomást szerzett. Függetlenül 
attól, hogy a Megrendelő tudomást szerez-e róla, 
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time the claim arose and the Purchaser became 
aware thereof. Regardless of the Purchaser’s 
awareness, the limitation period shall be three 
years from the damaging event. For claims for 
defects the limitation period of Section 6.6 shall 
apply. 
 
7.6 The above limitations of liability shall 
apply to all claims for damages, irrespective of 
their legal basis, except for: (i) any mandatory 
liability under applicable product liability laws; 
(ii) defects for which a guarantee for the quality 
of the Product was given; (iii) injury of life, limb 
or health; (iv) willful intent; and (v) gross 
negligence of an officer or executive of JC. 
 
7.7 The above limitations of liability shall 
also apply in the case of claims of the Purchaser 
for damages against JC's officers, executives, 
employees or agents, if any. 
 

 
7.8 If the Purchaser resells the Products, the 
Purchaser shall indemnify and hold JC harmless 
from and against any product liability claims of 
third parties if and to the extent the Purchaser is 
responsible for the defect giving rise to liability. 
 
 
 
7.9 The Purchaser shall: (i) document all 
sales of the Purchaser’s final products 
containing the Products; (ii) impose similar 
obligations to its customers, provided that such 
documentation is possible and reasonable for 
them; and (iii) inform JC immediately of any 
claim, incident of damage or other conspicuous 
features in connection with the Products. 
 
 
7.10 In the defense of any product liability 
claims, the Purchaser shall provide JC 
reasonable support, including without limitation 
necessary information regarding processing of 
the Products and the proportion of the Products 
used in the final products manufactured by the 
Purchaser. 

 
8. Prices and Payment 
 

az elévülési idő a káreseménytől számított 
három év. A hibákkal kapcsolatos igények 
esetén a 6.6. pontban írt elévülési időt kell 
alkalmazni. 
 
7.6 A felelősség fenti korlátozását kell 
alkalmazni minden kártérítési igényre, 
függetlenül annak jogalapjától, kivéve: (i) a 
vonatkozó termékfelelősségi törvények szerinti 
bármilyen törvényes felelősséget; (ii) azokat a 
hibákat, amely esetén a Termék minőségére 
jótállást adtak; (iii) az életet, testi épséget vagy 
egészséget érintő kárt; (iv)  szándékosságot; és 
(v) a JC tisztviselőjének vagy vezető 
tisztségviselőjének súlyos gondatlanságát. 
 
7.7 A felelősség fenti korlátozásai irányadók 
a Megrendelőnek a JC tisztviselőivel, vezető 
tisztségviselőivel, munkavállalóival vagy 
megbízottaival (ha vannak ilyenek) szembeni 
kártérítési igényeire is. 
 
7.8 Ha a Megrendelő továbbértékesíti a 
Termékeket, a Megrendelő állja a kártalanítást, 
és mentesíti a JC-t harmadik felek bármilyen 
termékfelelősségi követelésével szemben, ha és 
olyan mértékben, amennyiben és amelyben a 
Megrendelő felelős a felelősség alapjául szolgáló 
hibáért. 
 
7.9 A Megrendelő köteles (i) dokumentálni a 
Megrendelő összes olyan végtermékének 
értékesítését, amely a Termékeket tartalmazza; 
(ii) hasonló kötelezettségeket előírni a vevői 
számára, feltéve, hogy az ilyen dokumentálás 
lehetséges és ésszerű velük kapcsolatban, (iii) 
azonnal tájékoztatni a JC-t bármilyen 
követelésről, káreseményről vagy más feltűnő 
jelenségről a Termékekkel kapcsolatban. 
 
7.10 Bármilyen termékfelelősségi igénnyel 
szembeni védekezés során a Megrendelő 
ésszerű támogatást biztosít a JC részére, 
beleértve – korlátozás nélkül – a Termékek 
feldolgozására vonatkozó szükséges információt 
és a Megrendelő által gyártott végtermékekhez 
felhasznált Termékek arányát. 
 
8. Árak és fizetés 
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8.1 Unless expressly otherwise stated, the 
prices specified in JC’s quotation or order 
confirmation are net prices and apply to 
Products delivered "CIP" (Incoterms®) named 
place of destination, but excluding packaging, 
which shall be added to the price. 
 
 
8.2 Payment of invoices shall be made in full 
without any deduction within thirty (30) days of 
the date of shipment. Receipt of payment on 
JC’s account is decisive for payment in time. 
Payment by draft is only allowed upon prior 
written agreement. Drafts and cheques are 
accepted by JC as conditional payment and only 
apply as payment upon full redemption. All bank 
fees and costs incurred for payment or 
collection of drafts and cheques shall be borne 
by the Purchaser. JC accepts no liability for 
timely and proper presentation, protest and 
notification. Discounts are not granted for 
payment made by draft. 

 
 
8.3 The price of the batteries consists of two 
components: (i) the base price; and (ii) the lead 
surcharge. The base price is fixed and depends 
on the battery type. It may be adjusted as 
specified in Section 8.4. The lead surcharge is 
variable, and tied to the amount of lead used in 
the specific battery type. It may be adjusted 
monthly – at JC’s reasonable discretion – to 
reflect material price changes on the London 
Metals Exchange (LME). Adjustments, if any, 
shall be communicated by JC to the Purchaser 
one (1) month in advance. The parties agree 
that there is variability in the material weight of 
any particular battery as it is manufactured. 
 
8.4 JC may adjust agreed prices if and to the 
extent that: (i) costs of materials and raw 
materials needed for manufacture of the 
Products have increased or decreased; (ii) 
wage costs (salaries) have increased or 
decreased; or (iii) import duties and taxes have 
increased or decreased. The extent of the 
adjustment shall be in line with the actual costs 
change. JC shall notify the Purchaser of the 
price adjustment, in the event of a price increase 
at least two (2) months prior to the new prices 
taking effect. In the event of a price increase the 

8.1 Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a 
JC ajánlatában vagy rendelés-
visszaigazolásában megadott árak nettó árak, és 
a „CIP” (Incoterms®) paritással értendők a 
megnevezett rendeltetési helyre, de nem 
tartalmazzák a csomagolást, amit hozzá kell adni 
az árhoz. 
 
8.2 A számlák kifizetését teljes összegben 
és bármilyen levonás nélkül, a szállítástól 
számított harminc (30) napon belül kell 
teljesíteni. A fizetés ideje szempontjából a JC 
számláján való jóváírás a meghatározó. Váltóval 
való fizetés csak előzetes írásbeli megállapodás 
alapján engedélyezett. A JC váltót és csekket 
csak feltételes fizetőeszközként fogad el, és azok 
csak a teljes beváltás esetén minősülnek 
fizetésnek. A fizetéssel vagy a váltók és csekkek 
beszedésével kapcsolatos minden banki díjat és 
költséget a Megrendelő visel. A JC nem vállal 
felelősséget az időben és megfelelő módon való 
bemutatásért, óvásért és bejelentésért. Váltóval 
teljesített fizetés esetén nem jár engedmény. 
 
8.3 Az akkumulátorok ára két összetevőből 
áll: (i) az alapár és (ii) az ólom felár. Az alapár 
rögzített, és az akkumulátor típusától függ. Azt a 
8.4. pont szerint lehet korrigálni. Az ólom felár 
változó, és az adott akkumulátortípushoz 
felhasznált ólom mennyiségétől függ. Ez havonta 
korrigálható a JC ésszerű belátása szerint, hogy 
tükrözze a londoni fémtőzsdén (LME) lezajlott 
lényeges változásokat. Az JC az esetleges 
korrekciókról egy (1) hónappal előre tájékoztatja 
a Megrendelőt. A felek megállapodnak, hogy az 
egyes akkumulátorok anyagsúlya 
változékonyságot mutat a gyártásuk miatt. 
 
 
8.4 A JC korrigálhatja az elfogadott árakat, 
ha és olyan mértékben, amennyiben és 
amelyben (i) a Termékek gyártásához szükséges 
anyagok és nyersanyagok költségei 
megemelkedtek vagy csökkentek; (ii) a 
bérköltségek (fizetések) nőttek vagy csökkentek; 
vagy (iii) a behozatali vámok és adók nőttek vagy 
csökkentek. A kiigazítás mértékének 
összhangban kell lennie a költségek tényleges 
változásával. A JC értesíti a Megrendelőt az ár 
kiigazításáról, amennyiben az áremelkedés az új 
árak hatályba lépését legalább két (2) hónappal 
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Purchaser may cancel the contract by written 
declaration within two (2) weeks from receipt of 
the price increase notification. 
 
8.5 JC may credit the Purchaser's payments 
against older debts of the Purchaser in the 
following order of precedence: (i) costs incurred; 
(ii) interests; (iii) the main debt. 
 
8.6 In the case of default of payment by the 
Purchaser: (i) JC may suspend shipments on 
open orders until all open payments have been 
settled; (ii) all other outstanding invoices shall 
immediately become due; (iii) JC may claim 
interest on overdue accounts at the rate of eight 
(8) percentage points above the base rate of the 
European Central Bank from the relevant start 
of the default onward; and (iv) JC reserves the 
right to claim additional damages. 
 
 
 
8.7 If it emerges after the conclusion of the 
contract with the Purchaser that based on the 
financial condition of the Purchaser (particularly 
in the event of cessation of payments, 
application to initiate insolvency proceedings, 
seizure or compulsory enforcement measures, 
levy of draft or cheques protests and refusals to 
honor direct debits, and also vis-à-vis or to third 
parties) the fulfillment of the contractual 
obligations of the Purchaser is at risk, then JC 
may, at its choice, withhold delivery until the 
entire purchase price for the respective 
Products has been prepaid in full or until 
appropriate security (such as third party 
guarantee) has been provided. The same shall 
apply if, as a result of the Purchaser's default of 
payment, reasonable doubts as to the 
Purchaser's solvency or financial standing 
emerge. 
 

 
8.8 In the cases of Section 8.7 JC may also 
withhold deliveries until all open payments have 
been settled or until appropriate security has 
been provided. However, for claims that are not 
yet due for payment, including claims for which 
JC is obliged to advance performance under 
previously concluded contracts, and claims 
without any inherent or economic connection to 

megelőzően történik. Áremelkedés esetén a 
Megrendelő felmondhatja a szerződést az 
áremelkedési értesítés kézhezvételétől számított 
két (2) héten belül küldött írásbeli nyilatkozattal. 
 
8.5 A JC a Megrendelő fizetéseit jóváírhatja 
a Megrendelő régebbi tartozásaira a következő 
sorrendben: (i) felmerült költségek; (ii) kamatok; 
(iii) tőkeösszeg. 
 
8.6 Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti 
a fizetést, (i) a JC felfüggesztheti a nyitott 
rendelésekkel kapcsolatos szállításokat az 
összes nyitott fizetés teljesítéséig; (ii) minden 
egyéb kifizetetlen számla azonnal esedékessé 
válik; (iii) a JC a késedelembe esés első napjától 
a hátralékos számlák után kamatot követelhet, 
amelynek mértéke az Európai Központi Bank 
alapkamatának nyolc (8) százalékponttal növelt 
értéke, és (iv) a JC fenntartja a jogot arra, hogy 
további kártérítést követeljen. 
 
8.7 Ha a Megrendelővel való szerződéskötés 
után kiderül, hogy a Megrendelő pénzügyi 
helyzete alapján (különösen a kifizetések 
beszüntetése, fizetésképtelenségi eljárás 
megindítása iránti kérelem, lefoglalás vagy 
kötelező végrehajtási intézkedések, váltó vagy 
csekk elleni óvás benyújtása és a közvetlen 
letiltás figyelembe vételének megtagadása 
esetén, akár harmadik felekkel kapcsolatban 
vagy azok részére) a Megrendelő szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése veszélybe kerül, a 
JC – a saját választása szerint – visszatarthatja 
a szállítást addig, amíg az adott Termékek teljes 
vételárát előre megfizetik vagy megfelelő 
biztosítékot adnak (például harmadik fél 
garanciája). Ugyanezt kell alkalmazni, ha a 
Megrendelő általi fizetés elmaradásának 
következtében alapos kétség merül fel a 
Megrendelő fizetőképességét vagy pénzügyi 
helyzetét illetően. 
 
8.8 A 8.7. pontban írt esetekben a JC 
ugyancsak visszatarthatja a szállításokat, amíg 
minden nyitott fizetést rendeztek vagy megfelelő 
biztosítékot nyújtottak. A fizetésre még nem 
esedékes követelések tekintetében azonban, 
beleértve azokat a követeléseket, amelyek 
tekintetében a JC köteles előre teljesíteni a 
korábban megkötött szerződések alapján, 
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the delivery, this shall apply only to the extent 
that JC has a justified interest therein. If in the 
cases of Section 8.7 individual or all of JC's 
claims are included in a current account, JC may 
also withhold deliveries until all payments owed 
against the recognized account balance have 
been fully paid. 
 
 
 
 
8.9 If in the cases of Section 8.7 the 
prepayment is not made or the security is not 
provided by the Purchaser within two (2) weeks 
after JC's request, then JC may cancel the 
contract. 
 
8.10 The Purchaser may only exercise a right 
of retention or set-off if its counterclaim is 
undisputed or has been finally adjudicated. No 
interests shall be charged to JC. 
 
9. Retention of Title 
 
9.1 The Products delivered to the Purchaser 
shall remain the property of JC until any and all 
of JC's claims against the Purchaser arising 
from the business connection have been fully 
paid. This also applies, if individual or all of JC's 
claims are included in a current account, until all 
payments owed against the recognized account 
balance have been fully paid. 
 
9.2 The Purchaser shall be allowed to resell 
the Products delivered subject to retention of 
title ("Retained Goods ") in the course of the 
Purchaser’s normal and proper business to third 
parties. The Purchaser shall not pledge the 
Retained Goods, grant liens on them or make 
other dispositions endangering JC’s title to such 
Retained Goods. The Purchaser hereby assigns 
to JC its claim for the proceeds from any onward 
resale of the Retained Goods together with all 
incidental rights, and JC hereby accepts such 
assignment. The Purchaser is granted the 
revocable authorization to collect in trust the 
claims assigned to JC in its own name. JC may 
revoke such authorization and the right to resell 
the Retained Goods if the Purchaser is in default 
of the performance of material obligations such 
as making payment to JC, or if insolvency 

továbbá a szállításhoz semmilyen 
elválaszthatatlan vagy gazdasági kapcsolattal 
nem rendelkező követeléseket, ez csak annyiban 
irányadó, amennyiben a JC-nek ahhoz indokolt 
érdeke fűződik. Ha a 8.7. pontban írt esetekben 
a JC egyes követelései vagy valamennyi 
követelése egyetlen folyószámlán szerepel, a JC 
visszatarthatja a szállításokat mindaddig, amíg 
az elismert számlaegyenleg szerint járó minden 
kifizetést teljes mértékben megfizettek. 
 
8.9 Ha a 8.7. pontban írt esetekben a 
Megrendelő nem fizet előleget vagy nem nyújt 
biztosítékot a JC kérésétől számított két (2) héten 
belül, a JC felmondhatja a szerződést. 
 
8.10 A Megrendelő a visszatartás vagy 
beszámítás jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a 
viszontkövetelése nem vitatott vagy azt 
jogerősen megítélték. Kamat nem számítható fel 
a JC-vel szemben. 
 
9. Tulajdonjog-fenntartás 
 
9.1 A Megrendelőnek szállított Termékek a 
JC tulajdonában maradnak a JC-nek a 
Megrendelővel szemben az üzleti kapcsolatból 
eredő bármilyen és minden követelése teljes 
mértékben történő kifizetéséig. Ugyanez 
irányadó akkor is, ha a JC egyedi követelése 
vagy valamennyi követelése egyetlen 
folyószámlán szerepel, mindaddig, amíg az 
elismert számlaegyenleg szerint járó minden 
kifizetést teljes mértékben megfizettek. 
 
9.2 A Megrendelő jogosult a leszállított 
Termékeket a tulajdonjog fenntartásával 
harmadik fél számára továbbértékesíteni 
(„Fenntartott áruk ”) a Megrendelő szokásos és 
helyes üzletmenete körében. A Megrendelő nem 
terhelheti meg a Fenntartott árukat, és nem 
alapíthat zálogjogot azokon, továbbá nem tehet 
olyan más rendelkezést, ami veszélyezteti a JC-
nek az ilyen Fenntartott árukra vonatkozó 
jogcímét. A Megrendelő ezennel a JC-re 
engedményezi a Fenntartott áruk bármilyen ilyen 
továbbértékesítéséből származó bevételre 
vonatkozó követelését az azokhoz kapcsolódó 
minden járulékos joggal együtt, és a JC ezúton 
elfogadja az ilyen engedményezést. A 
Megrendelő visszavonható felhatalmazást kap 
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proceedings have been opened or respective 
petitions been filed against the Purchaser's 
assets. In the event of such revocation, JC may 
collect the respective claim itself and, at JC's 
request, the Purchaser shall notify any debtors 
about the assignment and provide JC with any 
information and documentation required for the 
collection of the claim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 Should the realizable value of the 
securities furnished for JC - taking into account 
customary bank valuation markdowns - exceed 
all of JC’s claims which are to be secured by 
more than 10 %, JC hereby undertakes to 
release securities as selected by JC but at the 
Purchaser’s request. 
 
 
9.4 The Purchaser shall treat the Retained 
Goods with due care and shall adequately 
insure the Retained Goods at its own costs at 
new for old value against damage by fire, water 
and theft. Should the Retained Goods be seized 
or should JC’s rights be endangered in any other 
way the Purchaser shall advise the third party of 
JC's ownership and inform JC immediately. In 
consultation with JC the Purchaser  

 
 
 

9.5 shall take all necessary steps to avert 
such endangerment. At JC’s request the 
Purchaser shall assign claims to JC if this is 
deemed prudent for protection of the Retained 
Goods. 
 
 
9.6 Should the Purchaser be in breach of 
material obligations such as payment to JC, JC 
may take back the Retained Goods and, after 
cancellation of the contract, otherwise realize 
them for the purpose of satisfying its due claims 
against the Purchaser, without prejudice to any 

arra, hogy vagyonkezelőként a saját nevében 
beszedje a JC-re engedményezett 
követeléseket. A JC visszavonhatja az ilyen 
felhatalmazást, és jogosult továbbértékesíteni a 
Fenntartott árukat, ha a Megrendelő 
késedelembe esik az olyan jelentős 
kötelezettségei teljesítésével, mint a JC-nek 
teljesítendő fizetés, vagy ha fizetésképtelenségi 
eljárást indítanak vagy erre vonatkozó kérelmet 
nyújtottak be a Megrendelő vagyonával 
szemben. Ilyen visszavonás esetén a JC maga 
szedheti be a vonatkozó követelést, és a 
Megrendelő a JC kérésére köteles minden adóst 
tájékoztatni az engedményezésről, és átadni a 
JC-nek a követelés behajtásához szükséges 
minden információt és dokumentációt. 
 
9.3 Amennyiben a JC-nek átadott 
biztosítékok realizálható értéke – figyelembe 
véve a szokásos banki értékelési levonást – 
meghaladja a JC összes olyan követelését, amit 
10%-nál nagyobb mértékben kell biztosítani, a 
JC vállalja, hogy a Megrendelő kérésére 
felszabadítja a JC által kiválasztott 
biztosítékokat. 
 
9.4 A Megrendelő a Fenntartott árukat 
köteles kellő gondossággal kezelni és köteles a 
Fenntartott árukra a saját költségén megfelelő 
biztosítást kötni az újkori értéken való pótlásra a 
tűz, víz és lopás által okozott károsodással 
szemben. Amennyiben a Fenntartott árukat 
lefoglalják vagy ha a JC jogai bármilyen más 
módon veszélybe kerülnek, a Megrendelő 
köteles a harmadik felet a JC tulajdonjogáról 
tájékoztatni, a JC-t pedig haladéktalanul 
értesíteni. A JC-vel egyeztetve a Megrendelő  

 
9.5 megtesz minden szükséges lépést az 
ilyen veszély elhárítása érdekében. A JC 
kérésére a Megrendelő köteles a követeléseket 
a JC-re engedményezni, amennyiben ez 
helyénvaló a Fenntartott áruk védelme 
érdekében. 
 
9.6 Amennyiben a Megrendelő megszegi 
bármely lényeges kötelezettségét, például a JC 
részére történő fizetést, a JC visszaveheti a 
Fenntartott árukat és a szerződés felmondását 
követően más módon értékesítheti azokat a 
Megrendelővel szembeni esedékes követelései 
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other rights JC may have. In such case the 
Purchaser shall grant JC or JC’s agents 
immediate access to the Retained Goods and 
surrender the same. If JC demands surrender, 
this alone shall not constitute a cancellation of 
the contract. 
 
 
9.7 In the case of deliveries to other 
jurisdictions in which the foregoing provisions on 
retention of title do not have the same security 
effect as in Germany, but in which JC may retain 
other comparable security rights, then JC may 
enforce such other security rights. The 
Purchaser shall take all actions and cooperate 
in all measures such as registration or 
publication, which are necessary and beneficial 
to the validity and enforceability of such security 
rights. 
 

 
 
10. Intellectual Property Rights 
 
10.1 Unless otherwise expressly agreed by 
JC in writing, no right, title or interest is granted 
to the Purchaser by the contract, in the names, 
trademarks, patents, patents pending, know-
how, copyrights or other intellectual and 
industrial property rights held by JC or the 
Johnson Controls Group relative to the Products 
and to any associated documentation. 
 
 
 
10.2 The Purchaser may only use the brand 
names or trademarks of JC or the Johnson 
Controls Group in its promotion activities: (i) with 
JC’s prior written approval; (ii) in accordance 
with JC’s guidelines; and (iii) in their original 
layout and for original Products without 
changes. JC reserves the right to revoke any 
given approval at any time. 
 
 
10.3 JC shall indemnify and hold the 
Purchaser harmless from and against any claim 
that the actual use of the Products as provided 
by JC directly infringes the intellectual property 
rights of any third party in the Purchaser's 
country provided that: (i) JC shall have been 

kielégítése céljából és a JC-t megillető bármilyen 
egyéb jog sérelme nélkül. Ebben az esetben a 
Megrendelő azonnali hozzáférést biztosít a JC 
vagy annak megbízottja részére a Fenntartott 
árukhoz, és átadja azokat. Ha a JC átadást 
követel, ez önmagában nem minősül a 
szerződés felmondásának. 
 
9.7 Más olyan joghatóságba történő szállítás 
esetén, ahol a tulajdonjog fenntartására 
vonatkozó előbbi rendelkezések nem 
biztosítanak ugyanolyan biztonságot, mint 
Németországban, de ahol a JC fenntarthat más 
hasonló biztosítéki jogokat, a JC érvényesítheti 
az ilyen egyéb biztosítéki jogokat. A Megrendelő 
köteles megtenni minden cselekményt és 
együttműködni minden intézkedésben, például 
bejegyzésben vagy közzétételben, ami 
szükséges és előnyös az ilyen biztosítéki jogok 
érvényességéhez és végrehajthatóságához. 
 
 
10. Szellemi tulajdonjogok 
 
10.1 Kivéve, ha a JC írásban kifejezetten 
elfogadja, a szerződés semmilyen jogot, 
jogcímet vagy érdekeltséget nem ad a 
Megrendelőnek a JC vagy a Johnson Controls 
Csoport semmilyen, a Termékekre és bármilyen 
kapcsolódó dokumentációra vonatkozó nevével, 
védjegyével, szabadalmával, függőben levő 
szabadalmával, know-how-jával, szerzői jogával 
vagy egyéb szellemi és ipari tulajdonjogával 
kapcsolatban. 
 
10.2 A Megrendelő a promóciós 
tevékenységeiben a JC vagy a Johnson Controls 
Csoport márkaneveit vagy védjegyeit csak (i) a 
JC előzetes írásbeli jóváhagyásával; (ii) a JC 
iránymutatásai szerint; és (iii) az eredeti 
elrendezésükben és eredeti Termékekre 
használhatja, változtatás nélkül. A JC fenntartja 
a jogot, hogy bármilyen megadott jóváhagyást 
bármikor visszavonjon. 
 
10.3 A JC köteles kártalanítani és mentesíteni 
a Megrendelőt bármilyen követeléstől és 
követeléssel szemben, amely szerint a 
Termékek tényleges használata, ahogy azokat a 
JC rendelkezésre bocsátotta, sérti bármely 
harmadik fél szellemi tulajdonjogát a Megrendelő 
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promptly notified in writing of the suit and of any 
claim preceding the suit; (ii) JC shall have the 
right to assume sole authority to conduct the 
defense or settlement of such claim or any 
negotiations related thereto at JC's expense; (iii) 
the Purchaser shall provide JC with all 
reasonable information and assistance 
requested by JC in connection with such claim 
or suit; and (iv) the Purchaser shall have used 
the Products strictly in accordance with their 
ordinary purpose. 
 
 
10.4 The indemnity given above is expressly 
limited to any damages awarded to a third party 
in a court of final judgment or to the amount of 
money, settlement or compromise agreed by 
JC. 

 
10.5 In case the use of the Products is 
enjoined as a result of such claim, JC may at its 
option either: (i) replace the infringing Products 
by non-infringing products with functionalities 
similar to those of the infringing Products; (ii) 
procure a license to the Purchaser to use the 
Products at reasonable conditions; or (iii) refund 
to the Purchaser the purchase price of the 
Products less a reasonable allowance for use, 
damage or obsolescence. 
 
 
10.6 The foregoing states the entire liability of 
JC with regard to the infringement of any third 
party intellectual property rights by the Products. 
 
 
10.7 JC is not obliged to examine particular 
specifications stipulated by the Purchaser with 
regard to infringement of third party rights. 
Should any infringement of third party rights 
occur due to compliance with such 
specifications, the Purchaser shall indemnify 
and hold JC harmless from and against any 
claim arising out or related to such infringement.  
 
 
 
10.8 JC may destroy specific templates 
(including but not limited to design and layout of 
labels, etc.) designed for the Purchaser, after 
one year from the date of the last delivery, with 

országában, feltéve, hogy (i) a JC-t írásban 
azonnal értesítették a perről és a pert megelőző 
bármilyen követelésről; (ii) a JC jogosult 
kizárólagosan magára vállalni a védekezést vagy 
egyezségkötést az ilyen követelés tekintetében 
vagy arra vonatozó bármilyen tárgyalással 
kapcsolatban a JC költségén; (iii) a Megrendelő 
minden, a JC által az ilyen követeléssel vagy 
perrel kapcsolatos ésszerű információt és 
segítséget a JC rendelkezésére bocsát; és (iv) a 
Megrendelő a Termékeket szigorúan az eredeti 
rendeltetésével összhangban használta. 
 
10.4 A fent adott kártalanítás kifejezetten a 
harmadik félnek a bíróság jogerős ítéletével 
megítélt bármilyen kártérítésre vagy a JC által 
elfogadott megállapodás vagy egyezség 
összegére korlátozódik. 
 
10.5 Amennyiben az ilyen követelés 
eredményeként a Termékek használatát 
betiltják, a JC a saját belátása szerint (i) kicseréli 
a jogsértő Termékeket nem jogsértő 
termékekkel, amelyek funkciói hasonlóak a 
jogsértő Termékek funkcióihoz; (ii) licencet 
szerez a Megrendelő javára, hogy az ésszerű 
feltételek mellett használhassa a Termékeket; 
vagy (iii) visszatéríti a Megrendelőnek a 
Termékek vételárát, levonva belőle egy ésszerű 
összeget a használat, sérülés vagy avulás miatt. 
 
10.6 A fent leírtak jelentik a JC teljes 
felelősségét bármely harmadik fél szellemi 
tulajdonjogának a JC által a Termékek útján való 
megsértése tekintetében. 
 
10.7 A JC nem köteles megvizsgálni a 
Megrendelő által a harmadik fél jogainak 
megsértésével kapcsolatban tett konkrét 
specifikációkat. Amennyiben a harmadik fél 
jogainak bármilyen megsértése az ilyen 
specifikációknak való megfelelés miatt 
következik be, a Megrendelő köteles 
kártalanítani és mentesíteni a JC-t az ilyen 
jogsértésből eredő vagy azzal kapcsolatos 
bármilyen követeléstől és követeléssel szemben.  
 
10.8 A JC megsemmisítheti a Megrendelő 
részére tervezett egyedi sablonokat (beleértve, 
de nem kizárólagosan a címkék tervét és 
elrendezését stb.) az utolsó szállítás napját 
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no obligation to inform the Purchaser in 
advance.  

 
11. Confidentiality 
 
11.1 All information, including, but not limited 
to contractual terms, terms of the order or order 
confirmation, including prices, shall be treated 
confidentially by the parties. Any reference to 
business links between JC and the Purchaser or 
to the deliveries of the Products shall not be 
made (except disclosure to professional 
advisers of each party on a need-to-know-basis) 
without the prior written approval of the other 
party. The parties’ obligations under this 
Section 11 will continue for a period of three 
years from the date of disclosure of information. 
The restrictions and obligations of this 
Section 11 shall not apply to information that: (i) 
is already publicly known at the time of its 
disclosure; (ii) after disclosure becomes publicly 
known through no fault of the other party; (iii) the 
other party can establish by written 
documentation that it was properly in its 
possession prior to disclosure; or (iv) was 
independently developed by the other party 
without use of or reference to the disclosing 
party’s information. 
 
11.2 Following the expiration or termination of 
the contract, upon JC’s request, the Purchaser 
shall promptly deliver to JC any and all 
documents and other media, including all copies 
thereof and in whatever form, which contain or 
relate to JC’s confidential or proprietary 
information. 

 
 

12. Termination 
 
12.1 JC reserves the right to cancel the 
contract or any purchase order, and any order 
which is in the process of being carried out, in 
case of breach of contract by the Purchaser that 
has not been remedied after a reasonable cure 
period set by JC to the Purchaser. 
 
12.2 JC may terminate any ongoing supply 
relationship at any time giving three (3) months' 
prior written notice. Any rights of JC under 

követő egy év elteltével, úgy, hogy erről nem 
köteles a Megrendelőt előre tájékoztatni.  
 
11. Titoktartás 
 
11.1 A felek bizalmasan kezelnek minden 
információt, beleértve, de nem kizárólagosan a 
szerződési feltételeket, a rendelés vagy a 
rendelés-visszaigazolás feltételeit, beleértve az 
árakat. A másik fél előzetes írásos jóváhagyása 
nélkül nem tehető semmilyen hivatkozás a JC és 
a Megrendelő közötti üzleti kapcsolatokra vagy a 
Termékek szállítására (kivéve az egyes felek 
szakmai tanácsadói részére történő közlést a 
szükséges mértékben). A felek jelen 11. pont 
szerinti kötelezettségei az információ közlésének 
napjától számított három évig maradnak 
hatályban. A jelen 11. pontban szereplő 
korlátozások és kötelezettségek nem 
alkalmazandók az olyan információra, (i) ami már 
közismert a közlése idején; (ii) ami a közlést 
követően válik közismertté a másik fél hibáján 
kívül; (iii) amiről a másik fél írásos dokumentáció 
alapján meg tudja állapítani, hogy jogszerűen a 
birtokában volt a közlést megelőzően; vagy (iv) 
amit a másik fél függetlenül hozott létre a közlő 
fél információjának felhasználása vagy arra való 
hivatkozás nélkül. 
 
11.2 A szerződés lejártát vagy megszűnését 
követően a Megrendelő a JC kérésére köteles 
haladéktalanul átadni a JC-nek bármilyen és 
minden olyan dokumentumot és egyéb 
adathordozót, beleértve azok összes példányát a 
formátumtól függetlenül, ami a JC bizalmas vagy 
védett információját tartalmazza vagy ahhoz 
kapcsolódik. 
 
12. Megszűnés 
 
12.1 A JC fenntartja a jogot, hogy felmondja a 
szerződést vagy bármely megrendelést, továbbá 
bármilyen folyamatban levő rendelést, 
amennyiben a Megrendelő megszegte a 
szerződést, és azt nem orvosolta a JC által a 
Megrendelőnek megszabott ésszerű orvoslási 
időtartamon belül. 
 
12.2 A JC három (3) hónapos felmondási 
idővel írásban felmondhat bármilyen 
folyamatban lévő szállítási jogviszonyt. Ez nem 
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applicable laws to terminate for cause shall 
remain unaffected. 

 
13. Force Majeure 
 
13.1 Events due to force majeure such as 
war, natural disasters, earthquakes, industrial 
and labor disputes (also including those limited 
to JC’s premises), shortage of raw materials, 
fire, lack of supply impeding the fulfilment of 
JC's obligations under the contract or any other 
events which are unforeseeable, unavoidable 
and beyond the sphere of influence of JC and 
for which JC is not responsible, shall release JC 
for the duration of their effects from the duty of 
timely delivery of the Products. Agreed delivery 
times shall be extended for the duration of the 
event and the effects thereof; the Purchaser 
shall be informed in an appropriate manner of 
the occurrence of such event and with regard to 
its repercussions. If the end of the event and its 
repercussions are not foreseeable, or should it 
last longer than three (3) months, JC may cancel 
the contract completely or partially by written 
notice. This Section 13.1 also applies when sub-
contractors or sub-suppliers of JC are affected 
by these events. 
 
 

 
13.2 In cases of force majeure and provided 
that the quantity of the Products available to JC 
are insufficient to satisfy all of its customers, JC 
may allocate the available Products to its 
customers at its own discretion. 

 
 
14. Export Restrictions  – Re-exportation 
 
Any (re-)export of the Products by the 
Purchaser shall be made under the sole 
responsibility of the Purchaser. The Purchaser 
shall comply with all applicable national and 
international export control regulations. The 
Purchaser shall obtain any necessary export 
license or other documentation prior to the (re-
)export of the Products. The Purchaser shall 
indemnify and hold JC harmless from and 
against any liability, damages, costs, fines, 
penalties resulting from, and more generally 
shall reimburse to JC any amount of money 

érinti a JC-t az alkalmazandó jog szerint 
megillető megszüntetési jogokat. 
 
13. Vis maior 
 
13.1 A vis maior, például háború, természeti 
katasztrófák, földrengés, ipari vagy munkaügyi 
viták (beleértve azokat is, amelyek a JC 
telephelyére korlátozódnak), nyersanyaghiány, 
tűz, ellátás hiánya miatti események, amelyek 
akadályozzák a JC szerződésből eredő 
kötelezettségei teljesítését, vagy bármilyen más 
esemény, amelyek nem láthatók előre, 
elkerülhetetlenek és a JC hatáskörén kívül esnek 
és amikért a JC nem felelős, a fennállásuk 
időtartamára mentesítik a JC-t a Termékek 
időben történő szállítására vonatkozó 
kötelezettsége alól. A szerződés szerinti 
szállítási idők az esemény és annak hatásának 
időtartamával meghosszabbodnak. A 
Megrendelőt megfelelő módon tájékoztatni kell 
az ilyen esemény bekövetkezéséről és 
következményeiről. Ha az esemény és annak 
következményeinek vége előre nem látható, 
vagy ha három (3) hónapnál tovább tart, a JC 
írásban részben vagy egészben felmondhatja a 
szerződést. A jelen 13.1. pont irányadó akkor is, 
ha az ilyen események a JC alvállalkozóit vagy 
alszállítóit érintik. 
 
13.2 Vis maior esetében és feltéve, hogy a JC 
rendelkezésére álló Termékek mennyisége nem 
elegendő az összes megrendelője kielégítésére, 
a JC a rendelkezésre álló Termékeket a saját 
belátása szerint feloszthatja a megrendelői 
között. 
 
14. Exportkorlátozások  – Reexport 
 
A Termékek bármilyen (re)exportja a Megrendelő 
által a Megrendelő kizárólagos felelősségére 
történik. A Megrendelő köteles eleget tenni 
minden alkalmazandó nemzeti és nemzetközi 
export-ellenőrzési szabályozásnak. A 
Megrendelő köteles beszerezni minden 
szükséges kiviteli engedélyt vagy egyéb 
dokumentumot a Termékek (re)exportja előtt. A 
Megrendelő köteles kártalanítani és mentesíteni 
a JC-t bármilyen kötelezettséggel, kártérítéssel, 
költséggel, bírsággal és büntetéssel szemben és 
ezek mindegyikétől, amik abból erednek, hogy a 
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(including attorney's fees) JC would have to pay 
as a consequence of, the non-compliance by 
the Purchaser with any such applicable export 
control regulations.  
 

 
 
15. Governing Language 
 
The original version of these Conditions is 
written in English. Should it be translated into 
another language and should discrepancies 
appear between the English text and the text in 
the foreign language, the Hungarian version 
shall prevail. 
 
16. Severability 
 
Should any term, clause or provision contained 
in these Conditions be declared or held invalid 
by a court of competent jurisdiction, such 
declaration or holding shall not affect the validity 
of any other term, clause or provision contained 
in these Conditions. The invalid term, clause or 
provision shall be replaced by a term, clause or 
provision with similar economical effects to the 
purpose the parties would have intended 
commercially. 
 
17. Governing Law and Jurisdiction  
 
17.1 All contracts between JC and the 
Purchaser are exclusively governed by the laws 
of Hungary, with exception of its rules of conflict 
of laws, and the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG), which are hereby excluded.  
 
 
17.2   Any disputes arising out of or in 
connection with a contract between JC and 
the Purchaser shall be irrevocably and 
exclusively submitted to the competent 
ordinary court in Hungary. 

Megrendelő nem tett eleget bármely ilyen 
alkalmazandó export-ellenőrzési 
szabályozásnak, és általában köteles 
megtéríteni a JC-nek bármilyen pénzösszeget 
(az ügyvédi díjakat is), amit a JC ennek 
következtében köteles fizetni.  
 
15. Irányadó nyelv 
 
A jelen Feltételek eredeti változata angol nyelven 
készült. Amennyiben lefordítják más nyelvre, és 
eltérések vannak az angol szöveg és az idegen 
nyelvű szöveg között,  a magyar nyelvű változat 
az irányadó. 
 
16. Részleges érvénytelenség 
 
Amennyiben a jelen Feltételek bármely feltételét, 
pontját vagy rendelkezését a hatáskörrel 
rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, 
az ilyen bírósági rendelkezés vagy megállapítás 
nem érinti a jelen Feltételek egyetlen másik 
feltételének, pontjának vagy rendelkezésének az 
érvényességét sem. Az érvénytelen feltételt, 
pontot vagy rendelkezést olyan hasonló 
gazdasági hatású feltétellel, ponttal vagy 
rendelkezéssel kell kicserélni, ami megfelel a 
felek üzleti szándékának. 
 
17. Alkalmazandó jog és joghatóság  
 
17.1 A JC és a Megrendelő közötti minden 
szerződésre kizárólag  Magyarország joga 
irányadó annak nemzetközi magánjogi 
rendelkezéseinek és az áruk nemzetközi 
adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ 
egyezménynek (CISG) a kivételével, melyek 
ezennel kizárásra kerülnek.  
 
17.2 A JC és a Megrendelő közötti 
szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos 
bármilyen vitát visszavonhatatlanul és kizárólag  
Magyarországon hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendes bírósághoz kell benyújtani. 
 

 


