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Afrtely lélrejölt egyrészről a ClearWater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-127940; adószám: 12029994-2-13; székhely: 
2120 Dunakeszi Bem utca 7.), mint szolgálíaló (továbbiakban. Szolgáltató), másrészről

Cégnév: ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KFT 
Székhely: Budapest UKY ADOLF U. 3o. 1145 
Számlázási dm: UÂ 
Levelezési dm: UA

. Szállítási cím: 1149. Bp. Pillangó u. 15 Tesco Parkoló „mobil konténer Rendőrőrs 
Kapcsolattartó: Csáki Ágnes 
Telefonszám (vizrendeléséhez): 251-5366/110 
Adószám: 23084454-2-42 
Bankszámlaszám:
E-mail cím; keruie1orseg@gmail.com 
mint fogyasztó (továbbiakban: Fogyasztó), 
együttes említéskor; Szerződó Felek között, 
az alábbi időpontban, és feltételek szerint;

Amennyiben a Fogyasztó gazdálkodó szervezet, a cégkivonat és az aláírási címpéldány másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány 
másolata, a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi.

1. A szolgáltatás tárgya
1.1 Jelen szerződés keretében a Szolgáltató az általa gyártott és forgalmazott ásványi anyagokkal dúsított tisztított víz (továbbiakban: víz), és 
megrendelt egyéb termékek kiszállitásál szolgáltatja ( továbbiakban; együttesen: Termékek) kizárólag Fogyasztó jelen szerződésben megjelölt 
szállítási címére (továbbiakban: szállítási cím), A szerződés keretében a Szolgáltató saját tulajdonában álló viz-automatákat vagy más eszközöket 
üzemeltet kizárólag a szállítási címen, és azokat a Fogyasztó igénye szerint vízzel, pohárral, C02 töltettel, folyamatosan ellátja, illetve a viz 
automatákat jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint szervizeli, tisztítja. A \4zet Szolgáltató 19 vagy 11 literes műanyag ballonokban 
szállítja.

2. A szolgáltatás eszközei
2.1 A berendezések, mellyel a Szolgáltató az 1, pontban meghatározott szolgáltatást teljesiti:
Vízautomaták:

Berendezés típusa Mennviséq
Carbocooler
H/C Cooler Idb
C/C COOLER

Berendezés típusa Mennyiség
víz 2 ballon

A vizautomaták és eszközök együttes elnevezése a jelen szerződésben a továbbiakban: berandezés(sk).

3. A szolgáltatás megkezdésének időpontja és időtartama
3.1 A berendezés(ek) a Fogyasztó által aláirt szerződés Szolgáltatóhoz történő visszaéi1<ezését követő legkésőbb 15 munkanapon belül kerülnek a 
szállítási címen beüzemelésre. A jelen szerződés annak aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
4.1 A Szolgáltató előzetesen egyeztetett időpontban gondoskodik a berendezés szállítási címre tórténó szállításáról, felszereléséről, beüzemeléséről 
és a rendeltetésszerű használatról való tájékoztatásról, melynek költségeit a szolgáltatás dija tartalmazza.
4.2 A Szolgáltató a Fogyasztó által megrendelt mennyiségű Termékeket előzetesen egyeztetett időpontban, vagy a Felek által előzetesen közösen 
meghatározott minden héten ugyanazon napra eső szállítási napon (továbbiakban; Szállítási Nap) Fogyasztó szállítási címére szállítja heti egy 
alkalommal, kizárólag munkanapon. A Szállítási Napra történő szállítás költséget a víz ára tartalmazza.
4.3 A Szolgálíaló előre egyeztetett időpontban gondoskodik a berendezés rendeltetésszerű használata során fellépő hibák és hiányosságok 
elháritásáról, vagy ha a hiba a Szolgáltató döntése alapján nem javítható a meghibásodott alkatrészek cseréjéről. Fogyasztó a Szolgáltató számára a 
hibaelhárítás, és csere végrehajtásához szükséges feltételeket köteles megteremteni. Fogyasztó előzetes igénye esetén Szolgáltató döntése alapján 
cserekészüléket biztosíthat Fogyasztó részére a hiba elhárításának idejére.
4.4 A Szolgáltató abban az esetben is elhárítja a hibát, illetve végrehajtja a 4.3 pont szerinti cserél, amennyiben azt nem rendeltetésszerű használat 
tette szükségessé. A hibaeiháríiásról, illetve csere elvégzéséről, és annak időpontjáról a Fogyasztót a Szolgáltató tájékoztatja, és Fogyasztó köteles a 
Szolgáltató száméra a hibaelhárítás, és csere végrehajtásához szükséges feltételeket megíeremteni. A nem rendeltetésszerű használattal 
kapcsolatban felmerült valamennyi költség, kár Fogyasztót terheli, és Fogyasztó számára kiszámlázásra kerül.
4.5 Szolgáltató a berendezések rendeltetésellenes üzemeltetése miatt a berendezések állal tárgyakban, vagy harmadik személyeknek esetlegesen 
okozott kárért felelősséget nem vállal, annak megtérítése kizárólagosan Fogyasztót terheli, e károk tekintetében Fogyasztó Szolgáltató felé semmilyen 
követeléssel nem élhel,

5. A Fogyasztó jogai és kötelezettségei
6.1 A Fogyasztó vállalja, hogy egy kiszállitás alkalmával legalább 2 ballon vizet rendel, és havonta minimum 2 balion/berendezés vizet vásárol. 
Amennyiben három hónap állagában a fogyasztás kevesebb, mini 2 ballon/hó/berendezés, a Szolgáltató jogosult a kiszáliitásl felárral végezni, 
alkalmazott bérleti dijat az aktuális listaárra egyoldalúan megemelni, illetve a minimális rendelés elmaradása miatt felmerült további plusz költségeit
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Fogyasztóra egyéb módon átlerhelni. Amennyiben három hónap állagában a fogyasztás kevesebb, mint 2 ballon/hónap/berendezás, a Szolgáltató 
jogosult továbbá a szerződést azonnali halállyal íe’mondani,
6.2 Fogyasztó vállalja, hogy az előre egyeztetett időpontban a széltitási címre szállitolt és a szolgáltatás tárgyát képezöTerniékeket, és 
berendezéseket a Szolgáltató állal dokumentált módon átveszi. Fogyasztó kötelezettsege továbbá., hogy a Szolgálíalóval előre egyczieteti időpontban 
a szállitási címre való bejutást lehetővé tegye, illetve a Szolgáltató munkavállalói számára a beüzemeléshez a íellételekei biztosítsa. Abban az 
esetben, ha ezeket a Fogyasztó nem teszi lehetővé, a Szolgáltatónak nem áll módjában telepítés és a beüzemelés végrehajtása. Amennyiben az 
átvétel a Fogyasztónak felróható okból nem vagy késedelmesen történik meg, akkor Fogyasztó köteles viselni ezen mulaszlásából felmerült szállitási 
többletköltséget, amely a Fogyasztó számára kiszámlázásra kerti!,
5.3 Fogyasztó kőtelezeüségel vállal, hogy a berendezéseket, eszközöket visszaszolgáltatási kötelezettsége esetén a Szolgáltatónak átadja. A 
Fogyasztónak felróható késedelmes vagy meghiúsult visszaszállítás többlelköilségei kizárólag Fogyasztót terhelik, illetve amennyioen a Fogyasztó 
már nem jogosult a berendezés használatára, és ennek ellenére nem teljesiti visszaadási kölelezetiségéf ebben az esetben Szolgáltató jogosult a 9.5 
peni szerint eljárni.
5.4 A berendezések beltéri használatra szolgálnak, az eszköz telepítéséhez megfelelő helyet a Fogyasztó köteles bizíositani. Fogyasztó vállalja, 
hogy a berendezés lelepitésekor köriiitekintően jár el, és olyan helyet biztosit a berendezés számára, ahol az esetleges meghibásodásból eredő kár 
nem okozhat a helyiség berendezésében, burkolatában, szerkezetében számottevő károsodást. Eltol eltérő helyiségbe csak Fogyasztó felelősségére 
telepíthető a berendezés. Esetleges kár bekövetkeztekor Fogyasztó haladéktalanul köteles Szolgáltatót érlesíleni, és minden főle elvárhatót megtenni 
a káresemény megszüntetése, károk enyhítése céljából. A Szolgáltató a kárbejelentést továbbítja a biztosítójának a kár összegének, és a kártérítés 
mértékének meghatározása céljából. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a biztosító állal meghatározott kár Összegét tekinti bizonyítottnak, 
amelyet a biztosító térit meg a Fogyasztónak, és Szolgáltató kizárólag az önrész megfizetésére köteles. Amennyiben a Fogyasztó a káreseményt 
annak bekövetkeztél, vagy arról való tudomásszerzésé! követő 15 munkanapon tűi jelenti be, az előterjesztett kártérítési követeléseket Szolgáltatónak 
nem áll módjában elfogadni.
5.5 A berendezés(ek) megfelelő használata, megóvása, épségük biztosítása és a rendeltetésszerű használata a Fogyasztó kötelezettsége. A nem 
rendeltelésszerú, használati útmutatótól eltérő használatból eredő károkat Fogyasztó köteles nieglériteni, ideértve azt a kárt is, ha Fogyasztó 
indokolatlanul nem teszi lehetővé Szolgáltató számára az esedékes javítás, csere, vagy egyéb rendeltetésszerű használathoz szükséges cselekmény 
elvégzéséi. Fogyasztó a berendezés(eke)t úgy köteles használni, hogy azokban kád ne okozzon, amennyiben a Fogyasztó, vagy az olyan 
személyeknek a magatartása következtében, akik magatartásáért a Fogyasztó felelősséggel íarlozik, a berendezés megsemmisülne, megsérülne 
akkor az ez által okozott teljes anyagi kárért kizárólag Fogyasztót terheli kártériíési kötelezettség.
5.6 Meghibásodás, működési zavar esetén a Fogyasztó haladéktalanul köteles a Szolgállatót értesíteni, és e tájékoztatást elmaradásából eredő 
kárért felelősséget vállalni. A berendezésiek) esetleges eltulajdonítása esetén a Fogyasztó ezt a fényt szintén haladéktalanul köteles Szolgáltatónak 
bejelenteni és az adott berendezés értékét SzolgáKalónak megfizetni.
5.7 A berendezés javítását, és átalakítását vagy egyéb Szolgáltató által elvégzendő, a rendeltetésszerű használalhoz szükséges cselekményt 
kizárólag a Szolgáltató végezíieli. Amennyiben a Fogyasztó engedélyt ad a felso'oltak illetéktelen harmadik személy általi elvégzésére, akkor az ebből 
eredő kárt köteles megtériteni,
5.8 Amennyiben Szolgáltató a szerződéskötéskor egyedi elbírálása alapján úgy ítélte meg, akkor a Fogyasztó köteles a bérelt berendezésiek) 
tekintetében 0,F(-ol azaz nulla forintot óvadékot megfizetni. A Szolgáltató az óvadék felhasználására csak abban az esetben jogosult, ha a Fi^yaszió 
a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére a jelen szerződés szerint őt terhelő bármely díjat indokolatlanul elmulasztja megfizetni. Ezen óvadék 
összegét a Szolgáltató a szerződés aláírásakor számlázza, és azt Fogyasztó a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül készpénzben 
vagy banki átutalással köteles azt megfizetni. Jelen szerződés megszűnésekor amennyiben Fogyasztónak Szolgáltatóval szemben semminemű 
tartozása nem áll fenn az óvadék összege visszajár, melyet a Szolgáltató a szerződős megszűnését követe 8 napon belül átutalással megfizet 
Fogyasztónak. Szolgáltató az óvadék összege után kamatot nem fizet.
5.9 Jelen szerződés megszűnésekor a Fogyasztó köteles a berendezés(eke)í - figyelembe véve a rendeltetésszerű, és használati útmutatónak 
megfelelő használatból eredő elhasználódási - megkim.élt működőképes állapotban a Szolgáltató részére visszaadni. Amennyiben a berendezés(ek) 
állapota a szerződés megszűnésekor nem felel meg ezen követelményeknek, Fogyasztó köteles Szolgáltatónak az ezen mulasztásából felmerült 
indokolt javítási költségeit, vagy ha a berendezés nem javítható annak értéké! Szolgáltató erre vonatkozó számlájának kézhezvételétől számított 15 
napon belül megfizetni,
5.10 Fogyasztó Szolgáltató ballonjaiba más folyadékot nem löilhet. Más folyadékkal töltött ballont Szolgáltató nem vesz vissza. Fogyasztó továbbá a 
bérelt berendezéseket más cég termékeivel együttesen nem használhatja. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkat Fogyasztó köteles 
megtéríteni.
5.11 A Fogyasztónál elhelyezeti, és a szénsavas berendezós(ek) elválaszthatatlan részét képező szénsav palack(ok) a Szolgáltató tulajdonát 
képezik, melyei a Fogyasztó a szénsavpaiack(ok) cseréje során köteles visszaszolgáltatni, A szénsav palack(ok) elvesztése, megrongálása és vissza 
nem szolgáltatása a szénsav palack mindenkori aktuális forgalmi értékének kiszámlázását vonja maga után.
5.12 A Fogyasztó vállalja, hogy a berendezés megóvása és a minőség m.egtartása érdekében a Szolgáltatóval az előre megállapított időközönként 
időpontot egyeztet a berendezés tisztítása miatt. Ezen javasol! időköz: maximum 6 hónap, melynek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató 
felelősséget nem tud vállalni. A határidő elmulasztásából adódó károk a Fogyasztói terhelik.
5.13 Fogyasztó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben rögziletf berendezés(ek)el a szállítási címen köteles tárolni, melyei e szerződésben 
megjelölt. A berendezés(ek) elszállítása más helyszínre csak a Szolgáltató előzetes tájékoztatása, hozzájárulása és jelen szerződés egyidejű 
módosítása melletf lehetséges, A berendezések engedély nélküli mozgatásából eredő károk a Fogyasztót terhelik.
5.14 A berendezés(eke)t a Fogyasztó harmadik személy részére bérbe nem adhatja, illetve egyéb, szerződéstől eltérő módon nem hasznosíthatja. 
Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a kiszállított ballonos vizeknek 6, azaz hat hó.nap a szavatoss^a (szavatossági idő a ballon nyakán kerül 

feitüntelésre), és a megbontott ballont 14 napon belül elfogyasztandó, illetve Szolgáltatónak a kiszállított ballont kizárólag göngyöleg formájában, üres 
ballonként áll módjában visszavenni.

6. Árak, számlázási mód, fizetési feltételek
6,1 Aszolgáltatás dija:
Bérleti díj és fizetési feltételei:

Fogyasztó a berendezésjekjért az alábbiak szehnli bérleti dijat fizeti (a díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza):

Berendezés Bérleti dii
Fl/C Cooler 1000.-

A bérleti dii havonta / negyedévenként/ félcvente/évente / kerül kiszámlázásra, a tárgyhó / tárgynegyedév/ adott év első hónapjának 15. napjáig,

(Megfelelő elá'núzandó)

A fizetési feltételek a számlán is feltüntetésre kerülnek.
A bérleti dij fizetésének módja: banki átutalással/készpénzben a számla kiállításától számított 08 naptári napon helíit.



(Megfelelő aláhúzandó)

Az előre kifizetett bérleti díjat Fogyasztó általi felmondás esetén a Szolgáltató nem kötetes visszautalni.

Termékek (víz, pohár, egyéb termékek), göngyöleg, illetve szolgáltatások dílai csomagon felüli rendelés esetén:

•Termékek:
19 literes bálion víz ára:1577,-Ft + ÁFA /db 
pohárára (2dl; 50db/cs):189,-Ft + ÁFA/cs

■Göngyöleg:
gőnyöleg betéti díja: 1700,* Ft+ÁFA/db 

-Szolgáltatások:
szénsavtöités ára (5kg);2145,- Ft + ÁFA/db 
berendezések tisztításának köllsége:3500,- Ft+ÁFA

A Szolgáltató döntése alapján elvállalt következő munkanapra, illetve Szállítási naptól eltérő napra történő kiszállítás (sürgősségi kiszállitás), a 
Fogyasztónak íelróható többszöri, vagy pótszállilás, illetve a kötelező minimális rendelési mennyiség elmaradása esetén a feláras száliilás költségét 
Szolgáltató Fogyasztónak kiszámlázza, amelynek konkrét dijáról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Fogyasztói.

A nem rendeltelésszerú használat miatti szerviz költségei Szolgáltató Fogyasztónk kiszámlázza. Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használat miatti 
szerviz konkrét díjáról annak felmerülése esetén előzetesen tájékoztatja a Fogyasztót.

Termékek (víz, pohár, egyéb termékek), szoloáitaíások, göngyöleg számlázási feltételei:

A) A Termékek (víz, pohár, egyéb termékek), szolgáltatások díjai a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti egyeztetés alapján kerül 
kiszámlázásra.

A fizetési feltételek a számlán kerülnek feltüntetésre.
A fizetés módja; banki átutalással /készpénzzel a számla kiállításától számítolt 08 naptári napon belül.

(Megfelelő aláhúzandó)

6) Szolgáltató a ballonok mozgás göngyölített egyenlegének díját havonta 1 alkalommal számlázza és írja jóvá.
A göngyöleg fizetési feltételek a számlán kerölnek feltüntetésre
A göngyöleg fizetésének módja; banki átutalással a számla kiállításától számított 8 naptári napon belül.
6.2 Áíutalási megbízás esetén a közlemény rovatában a Fogyasztó minden esetben köteles feltüntetni az utalandó számlák sorszámait, valamint a 
partnerkódjáí.
6.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hc^y a Szolgáltató jogosul! a dijait és árait a Központi Statisztikai Hivatal által megállapilotf inflációs 
fáiénak megfelelő mértékben a közzétételtől száinitolf 30 napon belül minden évben megemelni,
6.4 A 6.3 pontban meghatározottakat meghaladó mértékű dij-, illetve áremelést Szolgáltató köteles Fogyasztónak előzetesen írásban bejelenteni. 
Amennyiben Fogyasztó az ily módon megemelt dijat, illetve árat nem fogadja el, jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással 
írásban felmondani, A felmondási idő lejártáig az eredeti dijat és árat köteles megfizetni, Amenriyiben Fc^yaszló az áremelésre arról való 
tudomásszerzését követő 8 munkanapon belül írásban nem él kifogással, vagy nem él felmondási jogával, az a dij és áremelés elfogadását jelenti és 
Szolgáltató jc^osult a továbbiakban a megemelt díjat és árat alkalmazni.
6.5 Tekintettel a Felek közötti jogviszony folyamatos jellegére, az általános forgalmi adó megfizetése szempontjából a Felek rögzilik, hc^y az általános 
forgalmi adóról szóló 2007, évi CXXVII. törvény 58. § (t) bekezdése szerint járnak el.

7. Késedelmes fizetés következményei
7.1 Fogyasztó tudomásul veszi, hegy Fogyasztó fizetési kötelezettségének határidőben nem lesz eleget, abban az esetben Szolgáltató a következő 
kiszállításokat visszatarthatja, vagy Fogyasztó olyan módon letiltásra kerül a Szolgáltató rendszerében, hogy további rendelések teljesítése, a tarlozás 
maradéktalan kiegyenlítéséig nem történik meg. A tartozás maradéktalan kiegyenlítése esetén sem köteles Szolgáltató az elmaradt kiszállításokat 
soron kívüli teljesilení.
7.2 Ha Fogyasztó késedelembe esik, akkor a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat kétszeresét köteles fizetni.
Szolgáltató 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult a szerződési azonnali hatállyal felmondani, és a berendezést, illetve tartozékait a 
helyszínről visszaszállítani, illefve ennek akadályoztatása esetén 9,5 pont szerint eljárni, A fizetési késedelemmel okozott minden kár és költség a 
Fogyasztót terheli.
8. Együttműködés, titoktartás

8,1 A Fogyasztó teljesítés-igazolásra jogosult képviselője:
Név:
Telefon:
E-maii;

A Szolgáltató képviselője:
Név;
Telefon: 0627/542400
E-mail: vevoszoical3i@cleafv.gter.fiii
HibabejeIenlcs;0627/542400

Fogyasztó kötelezettséget válla! arra, hogy a képviselőjében, kapcsolattartója személyében vagy elérhetőségében történő bármilyen változás esetén 
haladéktalanul, írásban értesít a Szolgáltatót.
A Fogyasztó számlázási érintő adatváltozásait minimum a változást megeiözö 15 nappal korábbarí köteles bejelenteni, ennek elmaradása esetén a 
Szolgáltatónak a már kiállított számlá(ka)t nem áll módjában sztornózni és újra kiállítani. Bármilyen egyéb szerződéses adatváltozását a "ogyasztó 
pedig köteles a Szolgáltató felé annak bekövetkeztétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül jelezni.
Fogyasztónak az adatváltozást minden esetben Írásban kell bejelenteni, csatolva a változást igazoló okiratok másolatát is.



Az érlesiíés elmulasztására visszavezethető okból keletkezett károkat Fogyasztó köteles viselni, ezekért Szolgáltató semmilyen felelősségei nem vállal.
8.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a másik Felet érintő információkat, illetve adatokat harmadik személy részére semmilyen módon 
hozzáférhetővé nem teszik, különös iekintellei azon üzleíi, pénzügyi adatokra, amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak tudomásukra 
tekintet nélkül arra, hogy az információi, illetve adatot üzleti titoknak minösitette-e az érintett Fél.
8.4 Sze.'Tódö Felek megállapodnak, hogy a hivatkozóit információkat, adatokat a szerződéstől eltérő célra nem használják fel, illetve nem élnek vissza 
ezekkel a szerződés időtartama alatt, illetve azt követően sem. Szerződő Felek az információkat, és adatokat kizárólag azon munkavállalóik és egyéb 
személyek részére tehetik elérhetővé, akik a szerződés teljesítésében közvetlenül részt vesznek.
A szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget ugyanolyan módon, alkalmazni kell a Szerződő Felek munkavállalóira, megbízottjaira is. A szerződéssel 
kapcsolatos fájékozlalasi kötelezettségeket írásban kell teljesíteni az alábbi módon: 
e személyes vagy postai kézbesítés útján (a kézbesítés igazolásával együtt),
• jóváhagyott e-mail címre küldve,
e faxolva.
8.5 A tértivevényes ajánlott küldemény a feladástól számított ötödik (5.) naptári napon akkor is kézbesítettnek lekintendö, ha azt a másik fél bármely 
okból nem veszi át, ideértve kiilónósen. de nem kizárólagosan, ha az értesítés .nem kereste’, „elköltözött', .dm ismeretlen" megjelöléssel a másik 
félhez visszaér.
8.6 Ha a másik fél a hozzá intézeti nyiiatkozalot személyesen vagy képviselője útján veszi át, akkor el lehel lekinleni a tértivevényes ajánlott 
kézbesítési formától. A Szerződő Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződésben megadott vagy egymással a jelen pontban foglaltak 
szerint közölt címeiken a jelen szerződéses viszony fennállásának teljes idölarlama alatt mindig rendelkezzenek postai küldeményeik átvételére 
jogosult személlyel. E köíelezellség elmulasztása esetén az érintett fél nem hivatkozhat a postai küldeményeinek átvételére jogosult személy hiányára 
vagy arra, hegy a postai küldeményt nem az arra jogosult személy vette át.
8.7 Vita esetén a küldő Felet terheli annak bizonyítása, hogy a tájékoztatást a másik Félnek megküldte.
9. A szerződés megszűnése
9.1 Jelen megállapodás a Szerződő Felek közös akaratával közös megegyezéssel szüntethető meg.
9.2 Bármelyik fél írásban, indokolás nélkül, tértivevényes levéllel megküldött rendes felmondásával jogosult a jelen szerződést, a felmondás 
megküldésétől számított 30 napos felmondási idővel felmondani.
9.3 Bármelyik fél jogosult a megállapodást tértivevényes levél útján, azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik fél súlyosan 
megszegi bármelyik szerződésben foglalt és vállalt kötelezettségét.
9.4 Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekinük különösen, de nem kizárólag az alábbiakat:
- Fogyasztó a fizetési határidőt 15 napon túl elmulasztja
- Fogyasztó nem tartja be a jelen szerződés 5.1 pontjában vállalt kötelezettségét
- Fogyasztó nem tartja be a jelen szerződés 5.7 pontjában vállalt köletezetlségét 

Fogyasztó nem tartja be a jelen szerződés 5.10 pontjában vállalt kötelezeltségét
• Fogyasztó nem tartja be a jelen szerződés 5.13 pontjában vállalt kötelezettségét
A berendezések és tartozékok visszaszállítása a visszaszállítási ok felmerüléséi, vagy szerződés megszűnését követő 30 napon belül, a 
Fogyasztóval egyeztetett időpontban történik. Amennyiben a Fogyasztó a berendezést 30 napon belül nem szolgáltatja vissza Szolgáltatónak, a 
Szolgáltató késedelmi kötbérre jogosult. A Fogyaszló a 30 napol követően a késedelmes visszaszolgáltatásig, vagy annak meghiúsulásáig eltelt 
napokra a Szolgáltató aktuális lista ár szerinti havi bérleti díj napi összegének kétszeresét köteles megfizetni késedelmi kötbérként. Fogyasztó a 
kötbért Szolgáltató erre vonatkozó számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles Szolgáltató részére banki átutalással megfizetni. Azt 
követően, hogy a Szolgáltató két alkalommal nem tudta visszaszállítani a berendezéseket és tartozékokat a Fogyasztó felróható magatartására 
visszavezelhefőleg, Szolgáltató jogosult úgy tekintetni, hogy a visszaszolgáltatás meghiúsult, és a második visszaszállítási kísérletet követően a 
berendezések és tartozékok árát Fogyasztónak jogosult 30 napos fizetési határidővel kiszámláz
10. Egyéb rendelkezések
10.1 Jelen szerződés a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza. A jelen szerződés bármely módosítása, kiegészítése csak a Szerződő 
Felek állal aláirt, közös megegyezéssel m^kötött írásos szerződése alapján lehetséges. Szerződés megszüntetése, a szerződésben hivatkozott 
hozzájárulások adása pedig csak írásban, aláirt okirati formában érvényes.
10.2 Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik félre a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem engedményezi. Bármely a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kötött engedményezési szerződés érvénytelennek tekintendő.
10.3 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénylelennek vagy nem érvényesíthetőnek bizonyul, az nem érinti a jelen szerződés 
többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy nem érvényesíthető rész(ek) tekintetében a Szerződő Felek kötelesek jóhiszemű 
tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy olyan kölcsönösen elfogadóit rendelkezéssel helyettesítsék az(oka)t, amely lúkrözi(k) és legközelebb 
áll(nak) a Szerződő Felek eredeti szándékához,
10.4 Amennyiben bármelyik Fél nem gyakorolja a jelen szerződés rendelkezéseit vagy az abban biztositotl jogokat, ez nem jelenti azt, hogy a Fél 
azon rendelkezés vagy jog alkalmazásáról lemondott, és nem érir>ti a jelen szerződés érvényességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Felek jelen szerződésből fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben ez annak megkezdésétől számitotf 60 napig 
nem vezetne eredményre, Felek a Pp. általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint fordulnak bírósághoz.

Fogyasztó tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató jelen szerződése aláírásához egyszerű 
elektronikus aláírást is alkalmazhat. Fogyasztó kijelenii, hogy az egyszerű elektronikus aláírás valódiságát, és a szerződés érvényességét sem most, 
sem a jövőben sem vitatja, amennyiben azonban Fogyasztó írásban, kifejezetten kérelmezi Szolgáltatónál, akkor Szolgáltató eredeti aláírással ellátott 
szerződési is Fogyaszló rendelkezésére bocsájl.

Jelen szerződést a Szerződó Felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal .mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják 
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