PROCREATE KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
1. Általános adatok:
proCreate Kft. (székhely: 1028 Budapest, Kazinczy u. 14-16., tevékenység helye: 1116
Budapest, Sipos Pál u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-865486, adószám: 13635406-2-41,
bankszámlaszám: 10700701-43310900-51100005, telefonszám: +36-20/318-7078,
pcb@procreate.hu, honlap címe: www.procreate.hu)
Minősítései: a proCreate Kft. rendelkezik az ISO 9001:2009 szabvány szerinti
tanúsítvánnyal.

2. Az ÁSZF hatálya
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) azon üzletre, szerződésre,
megrendelésre, az azokkal összefüggő gyártási és szállítási ügyletekre vonatkoznak,
amelyeket a proCreate Kft. mint Vállalkozó (a továbbiakban: proCreate Kft.) és
Megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) köt, és melyekben a proCreate Kft.
egyedi megrendelések alapján nyomtatott áramköri lemezeket, paszta maszkot,
beültetett áramköri lapokat, illetve ezekhez kapcsolódó szolgáltatást – a
továbbiakban együttesen: terméket, szolgáltatást vagy árut – értékesít a
Megrendelőnek.
2.2. Ezen feltételektől eltérni, illetve azokat mellőzni csak abban az esetben és
tartalommal lehet, amely eltérésben a Megrendelő és a proCreate Kft. képviselői
írásban megállapodnak. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a proCreate Kft.
által kiadott összes árajánlatnak, valamint a Megrendelő és proCreate Kft. között
létrejövő valamennyi szerződésnek.
2.3. Amennyiben Megrendelő is rendelkezik általános szerződési feltételekkel, úgy a
proCreate Kft. részére közölt megrendeléssel kifejezetten elfogadja, hogy a Felek
között létrejövő szerződést - függetlenül a Megrendelő saját ÁSZF-jének meglététől
és tartalmától – kizárólagosan jelen ÁSZF szabályozza abban a körben, amennyiben
a Felek között létrejött írásbeli, cégszerűen aláírt egyedi szerződés másként nem
rendelkezik.
2.4. A hatályos ÁSZF megtalálható a proCreate Kft. honlapján, továbbá a tevékenységi
helyén nyomtatott formában is hozzáférhető.
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Ajánlattétel és szerződéskötés:
2.5. A proCreate Kft. ajánlatot a Megrendelő számára írásban, levélben, e-mailben, vagy
faxon megküldött egyedi ajánlat formájában tesz. A megadott árak és határidők az
EXW Incoterms® 2010 (a továbbiakban "EXW") proCreate Kft., Budapest szállítási
paritás az irányadó.
2.6. Az ajánlati kötöttség – ha külön megállapodás erről nem rendelkezik –az ajánlat
dátumát követő 30 napra korlátozódik. A proCreate Kft. ezt követően jogosult az
árait módosítani.
2.7. A megrendelés a proCreate Kft. honlapján található Megrendelőlapon, illetve emailen, faxon, kizárólag írásban történik. A gyártmány műszaki terveit a Megrendelő
köteles szabványos (GERBER) formátumban elküldeni a proCreate Kft. számára. A
proCreate Kft. a megküldött GERBER fájlt a megrendelés teljesítését követően nem
tárolja, nem őrzi, nem küldi vissza a Megrendelő részére. A megrendelés
teljesítésekor a proCreate Kft. mérnöki szolgáltatást végez, amelynek eredménye a
proCreate Kft. szellemi tulajdonát képezi. Az elvégzett szolgáltatás értékét a
proCreate Kft., mint egyszeri start (setup) költséget kiszámlázza. A proCreate Kft.
nem köteles befogadni olyan megrendelést, amely termék nem felel meg a
gyárthatóság általános követelményeinek. A megrendeléssel egyidejűleg a
Megrendelő írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelés adataiban a
proCreate Kft. által számára megküldött ajánlatában szereplő adatokhoz képest
változás nem történt. A Megrendelő által időközben végrehajtott módosításból eredő
hibákért a proCreate Kft. felelősséget nem vállal.
2.8. A szállítási idő számítása termékre vonatkozó utolsó egyeztetés és a megrendelés
adatainak végleges jóváhagyását követő naptól indul. Amennyiben a felek utolsó
egyeztetése olyan mértékű változást eredményez a megrendelésben, amely
befolyásolhatja a gyártási időt, a vállalt szállítási idő változásáról az ügyfélszolgálat
külön, írásban, erre a tényre figyelmét felhívva tájékoztatja a Megrendelőt.
2.9. A megrendelésnek tartalmaznia kell továbbá a Megrendelő alábbi adatait:
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám, adószám, törvényes képviselő
megnevezése, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, elérhetőségei.
2.10. A megrendelés visszaigazolásával a Megrendelő elfogadja a proCreate Kft. által
meghatározott szállítási árat, amely különleges esetben eltérhet a proCreate Kft. által
küldött előzetes árajánlattól, amennyiben a részletes műszaki dokumentáció olyan
műszaki-technológiai követelményeket támaszt, amely ezt indokolja.
2.11. A proCreate Kft. a gyártás-előkészítési tevékenysége keretében a
termékdokumentáció elkészítését a Megrendelő által hiányosan megadott
dokumentáció esetében, külön megállapodás szerinti felár mellett vállalja. Ebben az
esetben a termékdokumentáció elkészítésének idejével a vállalt szállítási idő
arányosan meghosszabbodik.
2.12. A délelőtt 10.00 óra után érkező megrendelések esetében a szállítási idő számítása a
következő munkanap 8.00 órakor kezdődik, kivéve a jelen ÁSZF 2.8. és 2.11.
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pontjaiban szabályozott eseteket. Az elkészült áru személyesen munkanapokon 13:00
- 16:00 közötti időszakban vehető át.
2.13. Külön írásbeli megállapodás (szerződés) hiányában a megrendelés proCreate Kft.
írásbeli visszaigazolásával a Felek között a jelen ÁSZF feltételei szerinti szállítási
szerződés jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a Felek egyező
akaratából jelen ÁSZF-től eltér, úgy az eltérő megállapodás lesz irányadó az adott
megrendelés tekintetében.
2.14. A proCreate Kft. köteles az áru átadását a Megrendelő által megjelölt és általa
visszaigazolt szállítási határidőn belül teljesíteni.

3. Teljesítési, fizetési és egyéb határidők
3.1. A proCreate Kft. az árut saját telephelyén köteles megfelelően csomagolva,
szállítólevéllel ellátva a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A proCreate Kft.
vállalja, hogy a Megrendelő írásban kifejezett igényére, annak költségére és
kockázatára gondoskodik az árunak a Megrendelő telephelyére történő szállításáról,
illetve igény esetén segítséget nyújt az áru exportálásához szükséges okmányok
megszerzéséhez. Ilyen esetekben az áru kiszállítására a proCreate Kft. ajánlatot ad,
amelynek Megrendelő általi elfogadása csak írásban érvényes. Az áru átadásához
szükséges értesítés, az áru jelzésekkel történő ellátása, valamint az ellenőrzés
költségei a proCreate Kft-t terhelik.
3.2. A teljesítés időpontja: proCreate Kft. által szervezett szállítás esetén a szállítónak,
míg a Megrendelő általi elszállítás esetén a Megrendelőnek, vagy megbízottjának a
proCreate Kft. székhelyén és/vagy telephelyén, illetőleg a Felek által írásban
megállapodott más helyszínen történő átadás időpontja.
3.3. Általános fizetési határidő: a proCreate Kft. által kiállított számlában feltüntetett
határidő, amely eltérő megállapodás hiányában rendszerint 10 naptári nap. A fizetés
módja átutalás. A fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a proCreate Kft.
bankszámláján a kibocsátott számla ellenértékek jóváírása maradéktalanul
megtörtént.
3.3.1. A Megrendelő nem jogosult egyoldalúan elhalasztani az ÁSZF alapján,
proCreate Kft. irányában fennálló fizetési kötelezettségei pénzügyi teljesítését.
3.3.2. A proCreate Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Megrendelő nem
jogosult visszatartani, engedményezni vagy beszámítani bármely követelését az
proCreate Kft. bármely szerződésből, megrendelésből, annak visszaigazolásából
eredő követelésével szemben.
3.3.3. A Megrendelő nem jogosult visszatartási jogot gyakorolni a részére leszállított
termékek, szolgáltatások és áruk vagy a proCreate Kft., illetve valamely
harmadik fél tulajdonát képező és az Megrendelőnek átadandó bármely más
eszköz vonatkozásában.
Ver. 2016.06.01_1.00

3

3.3.4. A félreértések elkerülése végett, a fenti 3.3.1-3.3.3. pont rendelkezései abban
az esetben is alkalmazandók, ha a Megrendelő jogos követelést támaszt az
proCreate Kft-vel szemben a leszállított termékek, szolgáltatások és áruk hibái
miatt.
3.4. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes MNB jegybanki alapkamat, idegen pénznemben
meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által
meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat nyolc százalékkal
növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A
késedelmes számlák után a késedelmi kamaton felül a proCreate Kft. késedelmes
számlánként 40 € mértékű költségátalányt is felszámol. A proCreate Kft. a
Megrendelő fizetéseit elsőként költségekre, azután a kamatra és ezt követően a
legrégebbi tőketartozásra számolja el. Amennyiben a Megrendelőnek több lejárt
tartozása is van, az általa teljesített kifizetéseket először a lejárt tartozások
járulékaira kell fordítani, és csak minden járulék megfizetését követően kerülhet sor
a legkorábban lejárt tőketartozás rendezésére.
3.5. A proCreate Kft. az áru tulajdonjogát az áru ellenértékének vételár teljes körű
kiegyenlítéséig fenntartja. A Megrendelő saját költségére vállalja, hogy biztosítja az
előző mondat szerinti tulajdonjog fenntartásának hatályát harmadik felekkel szemben
(pl. nem kísérli meg a szállított termékek tulajdonjogának átruházását).
3.6. A Megrendelő első megrendelése esetén köteles a megrendelt áru ellenértékét a
proCreate Kft. által kiállított fedezet bekérő okirat alapján előre, átutalással
kiegyenlíteni.
3.7. Amennyiben a Megrendelő bármilyen fizetési kötelezettségével késedelembe esik,
úgy a további megrendelések esetén az áru ellenértékét a megrendeléssel egyidejűleg
köteles a proCreate Kft. által kiállított fedezet bekérő okirat alapján átutalás útján
előre megfizetni a proCreate Kft. részére. A megrendelést a proCreate Kft. az áru
ellenértékének számláján történt jóváírást követően kezdi meg teljesíteni és a
szállítási idő is ettől kezdve számolódik. A proCreate Kft. jogosult a megrendelés
tejesítését az ellenérték beérkezéséig megtagadni.
3.8. Az áru átadás- átvétel helyét és idejét a Megrendelő a teljesítés előtt legalább 12
órával köteles írásban közölni. A Megrendelő a kárveszélyt az áru átvételétől viseli.
Amennyiben a Megrendelő az árut a megjelölt időpontban nem veszi át, úgy a
kárveszély a Megrendelőre száll át.
3.9. A proCreate Kft. előszállításra, illetve részteljesítésre jogosult, melynek időpontjáról
a Megrendelővel egyeztetni köteles.
3.10. A proCreate Kft. szállítólevélének aláírásával a Megrendelő elismeri az áru
mennyiségi átvételét. Az árunak fuvarozó útján történő kiszállítása esetén a
Megrendelő az áru mennyiségi átvételét a fuvarozó által rendszeresített szállítólevél
aláírásával ismeri el.
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4. Szállítás, átadás-átvétel, minőségi vizsgálat, panaszkezelés
4.1. A proCreate Kft. a Megrendelő megrendelése szerint, kifogástalan minőségű árut ad
át a Megrendelőnek, az előre egyeztetett helyen. A Megrendelő vagy képviselője
(fuvarozója) ezt köteles ellenőrizni és a szállítólevélen aláírásával igazolni.
4.2. Számlázási panasz a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, a számla
írásbeli indokolással ellátott visszaküldésével tehető.
4.3. Az átvételt követően a csomagolás felbontása során felmerülő esetleges mennyiségi
kifogást a Megrendelő az átvételtől számított legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a
proCreate Kft. részére írásban (e-mailben, faxon, egyúttal könyvelt postai
küldeményben is) jelezni. Az átvett termékek darabszámával/mennyiségével
kapcsolatos panaszok esetén a Megrendelő köteles a panaszhoz mellékelni az átvételi
dokumentumot vagy a fuvarozó szállítólevelét is.
4.4. Az esetleges minőségi reklamációt a Megrendelő az áru átvételét követő 10
munkanapon belül köteles a proCreate Kft. részére írásban (e-mailben, faxon, egyúttal
könyvelt postai küldeményben is) jelezni.
A termékek hibáival kapcsolatban benyújtott panaszok esetén az érintett termékeket
a panasz kivizsgálásáig külön kell tárolni a többi terméktől. A proCreate Kft.
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Megrendelő nem kezelheti olyan módon a
termékeket, amely akadályozná vagy ellehetetlenítené a panasszal érintett hiba
kivizsgálását. Ilyen eset az, különösen, de nem kizárólag, ha a panasz
kivizsgálásának lezárásáig a terméket felhasználják és/vagy beszerelik. Ezekben az
esetekben a proCreate Kft. felelőssége nem állapítható meg.
A termékek hibáival kapcsolatos panaszok esetén a Megrendelő köteles a panaszhoz
mellékelni az érintett termékekről készített fotódokumentációt, valamint a fuvarozó
üzleti nyilvántartását (szállítólevelét) is.
4.5. Az átvételkor nem észlelhető (rejtett hiba) minőségi hiba miatti kifogást annak
észlelésekor haladéktalanul köteles a Megrendelő jegyzőkönyvezni és fénykép
mellékelésével a proCreate Kft. részére írásban (e-mailben, faxon, egyúttal könyvelt
postai küldeményben is) jelezni. Ilyen jellegű panasz az áru átvételét követő 180
naptári napon belül nyújtható be.
4.6. A proCreate Kft. az írásban közölt panaszt haladéktalanul nyilvántartásba veszi és
annak elbírálását 5 munkanapos határidőn belül megkezdi. A panasz nyilvántartásba
vételéről a proCreate Kft. írásban, a nyilvántartási szám egyidejű közlésével, értesíti
a Megrendelőt. A reklamációkezelés a proCreate Kft. minőségirányítási
rendszerében foglaltak szerint dokumentálva történik. A helyesbítő tevékenység
során a nem megfelelőségek átvizsgálása, az okok meghatározása, az ismételt
előfordulást megakadályozó tevékenység szükségességének értékelése, a szükséges
tevékenységek meghatározása és végrehajtása történik. Az elvégzett helyesbítő
tevékenységek eredményei és eredményessége dokumentálásra kerül.
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Amennyiben a proCreate Kft. vitatja a reklamáció jogosságát, úgy független
szakértői szerv által végzett vizsgálatra (pl. Budapesti Műszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetem) kerül sor, amely eljárás költségeit proCreate Kft.
előlegezi meg. Abban az esetben, ha a szakértői vizsgálat szerint a Megrendelő
reklamációja nem jogos, a proCreate Kft. a vizsgálat költségeit jogosult a
megrendelőre hárítani.
4.7. A proCreate Kft. hibás teljesítéssel kapcsolatos jogvitáira a magyar Polgári
Törvénykönyvnek a szavatosságra vonatkozó rendelkezései irányadók. Amennyiben
a proCreate Kft. az áru minőségi hibáját elismeri, és amennyiben a hiba teljes
mértékben javítható, azt 15 munkanapon belül a Megrendelő választása szerint
kijavítja, illetve az átvételi paritás szerint kicseréli, vagy árengedményt ad.
A proCreate Kft. következményi károkért felelősséget maximum felelősségi
biztosításának terhéig vállal.
A proCreate Kft. felelősséget vállal a Megrendelő által a proCreate Kft.-vel kötött
megállapodás szerinti kötelezettségei megszegése miatt elszenvedett károkért, amely
felelősség maximális értéke nem haladhatja meg a megszegett szállítási szerződésben
(megrendelés, ajánlat) foglalt termékek vételárának a 25%-át. A proCreate Kft.
kizárólag a ténylegesen elszenvedett károkért kártalanítja a Megrendelőt; a proCreate
Kft. nem fizet kártérítést a Megrendelő elmaradt hasznáért vagy előre nem látható
veszteségeiért. A proCreate Kft. nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyeket
a proCreate Kft. megállapodás szerinti kötelezettségei megszegésének a közvetett
eredményeként a Megrendelő okoz.
4.8. Megrendelői tervezési hiba, szakszerűtlen beépítés, a terméken végrehajtott utólagos
átalakítás, illetve harmadik fél cselekménye miatt bekövetkezett minőségromlásért a
proCreate Kft. felelősséget nem vállal.
4.9. A proCreate Kft. mentesül a felelősség alól, amennyiben beépítésre került terméke
hibáját a végtermék szerkezete, illetőleg összetétele okozta, vagy a hiba a
végterméket gyártó utasításának a következménye.
4.10. A proCreate Kft. a beszállítóival és termékének forgalmazóival szemben azok
károkozásban közrehatása, illetve hibás teljesítése esetén kártérítési illetve
szavatossági igényét visszkereseti joga alapján érvényesíti.
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5. Vis maior
5.1. A Vis Maior bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az érintett Fél
működési körén kívül esik, és amelyet az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani nem
tud, vagy csak ésszerűen nem elvárható idő- és/vagy pénzügyi ráfordítással tud
elhárítani, és amely az érintett szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését
ideiglenesen vagy véglegesen korlátozza vagy lehetetlenné teszi.
5.2. Különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek tekintendőek Vis Maior
eseménynek: termelés beszüntetése, termelés leállítása, munkamegszakítás, tűz, árvíz,
gépek megsemmisülése, nyersanyag-, munkaerő-, energia- vagy egyéb anyaghiány,
az utánpótlás teljes vagy részleges elvágása, sztrájk, a szállítás megszakadása,
hivatalos rendeletek, vagy bármely más olyan akadály, amely a termelést, kiszállítást,
átvételt vagy felhasználást meggátolja, késlelteti, lecsökkenti vagy lehetetlenné teszi.
5.3. A Vis Maior esemény fennállásának ideje alatt a proCreate Kft. nem köteles
szállítani. Amennyiben a Vis Maior esemény 4 hetet meghaladóan áll fenn, mindkét
Félnek jogában áll a szerződéstől elállni. A szerződéstől való elállás esetén
Megrendelő nem nyújthat be kártérítési igényt. a proCreate Kft. nem köteles a
Megrendelő által fizetendő károkat, költségeket (pl. harmadik személynek fizetendő
büntetés) megtéríteni. Amennyiben a proCreate Kft. utánpótlási forrása megszűnik,
nem köteles gondoskodni a hiányzó forrásokról. Ilyen eljárás esetén a proCreate Kft.
mentesül minden további szállítási kötelezettsége alól
5.4. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak
érdekében, hogy elhárítsa, megszüntesse, elkerülje vagy mérsékelje bármely Vis
Maior hatásait. A Vis Maiorra hivatkozó fél köteles minden ésszerű erőfeszítést
megtenni annak érdekében, hogy a szerződés teljesítését a Vis Maior megszűnése
után azonnal folytassa, amennyiben a Felek közötti szerződés még nem szűnt meg.
5.5. A Vis Maiorra hivatkozó szerződő Fél köteles a másik Felet a Vis Maior helyzet
bekövetkezéséről haladéktalanul írásban értesíteni. Az írásbeli értesítésben közölni
kell a másik Féllel a Vis Maior esemény jellemzőit, annak a felek közötti szerződés
teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a Vis Maior esemény fennállásának várható
időtartamát. Az értesítés késedelméből eredő károkért a Vis Maiorra hivatkozó fél
felelősséggel tartozik. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a Vis Maior
megszűnéséről haladéktalanul írásban értesíteni. A másik Fél indokolt kérésére a Vis
Maiorra hivatkozó Fél köteles tájékoztatni a másik felet a Vis Maior okairól, a
hatásainak megszüntetése, elkerülése és mérséklése érdekében tett erőfeszítéseiről.
6. Elállás
Amennyiben a Megrendelő a termékre vonatkozó utolsó egyeztetés és a megrendelés
adatainak végleges jóváhagyását követő második munkanapig eláll a
megrendelésétől, úgy a megrendelés értékének 70%-át, azt követően az átadás
napjáig történő elállás esetén a megrendelés értékének 90%-át köteles a proCreate
Kft. számára kártalanítás címén megfizetni.
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Minőség, termékfelelősség
6.1. A proCreate Kft. a termékek műszaki adatainak és kialakításának tekintetében a
Megrendelő által átadott gyártmány-dokumentációt veszi alapul. A proCreate Kft.
garantálja, hogy az általa forgalomba hozott termékek mindenben megfelelnek
legalább az IPC 600 G szabvány Class 2 minősítés szerinti követelményeknek,
illetve a szakmában szokásos más normatív dokumentumoknak.
6.2. Termékfelelősség-termékkár
6.2.1. A termékkár
6.2.1.1. valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy
egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és
6.2.1.2. a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor 500
€-nak, azaz ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a
károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy
magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra
használta.
6.2.2. A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában
elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható
használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba
hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.
6.2.3. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb
biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.
6.2.4. A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.
6.2.5. A proCreate Kft-nek a termékkárért való felelősségére a magyar Polgári
Törvénykönyvnek a termékfelelősségre vonatkozó (6:550.§–6:559.§)
rendelkezései irányadók.
6.2.6. A proCreate Kft. következményi károkért felelősséget maximum a termékfelelősségi biztosításának terhéig vállal.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Termékhez csatolt dokumentáció:
7.2. A proCreate Kft. az alábbi dokumentumokat csatolja a termékhez alapértelmezésben
minden esetben:
o Szállítólevél
7.2.1. Opcionálisan, ingyenesen igényelhető dokumentumok:
o Minőségi tanúsítvány (COC)
o Számla
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7.3. Térítés ellenében kiadott dokumentumok:
o Nem szokványos mérési bizonylatok, pl. ion-kontaminációs vizsgálat
eredménye,
o Csiszolatok és rétegvastagságot alátámasztó röntgenvizsgálatok.
7.4. Az proCreate Kft. jogosult az Adásvételi Szerződésekből eredő követeléseit
harmadik felekre engedményezni.
7.5. Az ÁSZF alapján létrejött szerződésekkel, a megrendelések teljesítésével
kapcsolatban, illetve a megrendelés folyamata során bármikor a Megrendelő
tudomására jutott minden nem nyilvános információ vagy dokumentum, illetve az
ebből levonható következtetés(ek) a proCreate Kft. üzleti titkának minősül; ennek
megfelelően a Megrendelő köteles ezeket titokban tartani, és még a proCreate Kft.
fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően sem hozhatja harmadik felek
tudomására. Ez a rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha megrendelésből
bármely ok miatt nem jött létre szerződéses kapcsolat vagy szállítás. Nem minősül a
fenti titoktartási kötelezettség megszegésének, ha a Megrendelő a jogszabályban
előírt kötelezettségei teljesítése körében, vagy olyan szervezetnek adja át a fenti
információkat, amely jogszabály alapján titoktartásra kötelezett. Amennyiben a Vevő
megszegi a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét, az proCreate Kft.
jogosult titoksértésenként 1.150.000 (egymillió-százötvenezer) forint kötbért
követelni a Megrendelőtől. A fenti kötbér megfizetése nem érinti az proCreate Kft.
teljes kártérítéshez való jogát.
7.6. A Termékek proCreate Kft. által a Megrendelőnek történő értékesítéséből eredő
vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden jogvita elbírálása az illetékes magyar
bíróságok hatáskörébe tartozik.
7.7. Amennyiben az proCreate Kft. nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ben rögzített valamely
rendelkezést vagy feltételt, ez nem minősül az azokról való lemondásnak, és nem
gátolja meg az proCreate Kft-t abban, hogy a későbbiek során érvényesítse azokat.

8. Záró rendelkezések
8.1. Az proCreate Kft. és a Megrendelő egyéb jogaira és kötelezettségeire nézve a
vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, kizárva a kollíziós szabályok
alkalmazását. Az ENSZ Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésekről szóló
Egyezménye a jelen ÁSZF-re nem alkalmazható.
8.2. A Felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában, a Felek termékek
szolgáltatásával kapcsolatos kölcsönös jogaira és kötelezettségeire a jelen Általános
Szerződési Feltételek rendelkezései a szállítási szerződés (megrendelés, ajánlat)
megkötésének a napján hatályos állapot szerint irányadók; az egyes termékek
szállítására vonatkozó tárgyalások során a Megrendelő köteles megismerni az
Általános Szerződési Feltételek adott időpontban hatályos szövegét, amely elérhető a
proCreate Kft. weboldalán (www.procreate.hu).
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8.3. A proCreate Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen ÁSZF-et. Ilyen
esetekben az proCreate Kft. köteles a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal
értesíteni a Megrendelőt a módosítás tényéről. A Megrendelő az értesítés
kézhezvételét követő 5 napon belül megszüntetheti a Felek között fennálló
jogviszonyt. Amennyiben a Megrendelő nem válaszol a fenti értesítésre, ez a
módosított ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának minősül, így az kötelező
érvényűvé válik a Felekre nézve.
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