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- Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére, azok elkészítésére
és tulajdonjogának átruházására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek részét képező
dokumentum1.1. Felek megállapodnak, hogy orosz-ukrán konfliktus (a továbbiakban: Háborús konfliktus),
valamint az ezekre tekintettel meghozott bármely és valamennyi állami, társadalmi, gazdasági
vagy hatósági intézkedést (a továbbiakban: Háborús konfliktussal kapcsolatos intézkedés)
a Felek ellenőrzési körén kívül eső, külső és elháríthatatlan oknak tekintik. Felek rögzítik, hogy
a Háborús konfliktus illetőleg az arra tekintettel avagy azzal összefüggésben meghozott
Háborús konfliktussal kapcsolatos intézkedések befolyásolhatják a jelen Szerződés
teljesítését.
1.2. Felek kifejezetten rögzítik és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Háborús
konfliktussal vagy a Háborús konfliktussal kapcsolatos intézkedésekkel összefüggésben a
jelen Szerződés teljesítése avagy bármely szolgáltatás nyújtása meghiúsulhat és lehetetlenné
válhat (a továbbiakban úgyis, mint: Háborús konfliktus miatti lehetetlenülés).
1.4. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Háborús konfliktus miatti lehetetlenülés esetén
Eladó haladéktalanul tájékoztatja Vevőt a kialakult helyzetről és a szolgáltatások Háborús
konfliktus miatti lehetetlenüléssel összefüggő teljesítésének akadályairól.
1.5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Háborús konfliktus miatti lehetetlenülés esetén a
Szerződés megszűnik.
1.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Háborús konfliktus miatti lehetetlenülés esetén
Eladó a Vevő részére nyújtott tájékoztatás megadását követő 30 (harminc) napon belül Felek
kötelesek elszámolni egymással a Felek közötti jogviszony szerinti vállalkozói teljesítés
arányában, Felek kötelesek az elszámolás körében egymással együttműködni.
Felek rögzítik, hogy a Háborús konfliktus következtében elrendelt kormányzati vagy hatósági
intézkedések, továbbá a Háborús konfliktussal kapcsolatos, annak következtében az
alapanyag-ellátásban, ideértve az Eladó beszállítói körében előálló ellátási / beszerzési
nehézség következtében fellépő késedelmes Eladói teljesítés vonatkozásában Vevő
igénnyel/követeléssel nem léphet fel Eladóval szemben, ezen késedelmes teljesítést Vevő az
azt okozó körülmények következtében a késedelem tekintetében köteles figyelmen kívül
hagyni és a teljesíthetőség tárgyában köteles Eladóval egyeztetni. Felek rögzítik, hogy a
Háborús konfliktus következtében elrendelt kormányzati vagy hatósági intézkedések, továbbá
a Háborús konfliktussal kapcsolatos, annak következtében az alapanyag-ellátásban, ideértve
az Eladó beszállítói körében előálló ellátási / beszerzési akadály miatt a beszerzés
meghiúsulása következtében fennálló lehetetlenülés a Háborús konfliktus miatti
lehetetlenülésnek minősül. E körben Vevő Eladóval szemben igénnyel, követeléssel nem
léphet fel, Felek a jelen nyilatkozat szerinti tartalommal kötelesek eljárni.
1.7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az 1.6. pont szerinti elszámolás körében sem
járulékokat, sem kamatokat, sem díjakat, sem költségeket nem érvényesítenek semmilyen
jogcímen egymással szemben. Felek megállapodnak továbbá, hogy Vevő az Eladó által a
közöttük létrejött jogviszony szerint történő tényleges teljesítés alapján köteles az Eladói
teljesítés szerinti díj megfizetésére.
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1.8. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Vevő, Háborús konfliktus miatti lehetetlenülés
esetén, illetőleg a jelen Szerződés Háborús konfliktus miatti lehetetlenülés következtében való
megszűnése esetén Eladóval szemben a jelen fejezetben hivatkozott elszámolási
kötelezettség teljesítésén túl semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem érvényesít. Vevő
kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Háborús konfliktus és a Háborús konfliktussal
kapcsolatosintézkedések olyan kockázatokat hordoznak, amelyek a Felek ráhatásán és
ellenőrzésén kívül esnek. Vevő e kockázatok ismeretében köti meg a Szerződést annak
tudatában, hogy a jelen Szerződés teljesítése és teljesíthetősége a Háborós konfliktus és a
Háborús konfliktussal kapcsolatos intézkedések függvényében meghiúsulhat és
lehetetlenülhet.
1.9. Felek tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum a VPI Kft. Általános Szerződési
Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi, amely dokumentum az Általános Szerződési
Feltételek részét képezi, ezen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása
mellett Felek jogviszonyára irányadó.
1.10. Értelmező rendelkezés:
A jelen dokumentum szerinti Felek alatt az Általános Szerződési Feltételek-ben meghatározott
Feleket kell érteni.
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