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NATIONAL INSTRUMENTS – 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 
Az itt részletezett szerződéses feltételek (beleértve minden más, itt hivatkozott NI szerződéses 
feltételeket) („Szerződés”) alkalmazandóak a Megrendelő által az NI-tól megvásárolt NI 
hardverre („Hardver”), NI szoftver használatára vonatkozó licencekre („Szoftver”), és nem NI 
márkanévvel ellátott termékekre (együttesen a „Termékek”), illetve a Hardverekhez és 
Szoftverekhez kapcsolódó képzésekre, szolgáltatásokra és támogatásokra („Szolgáltatások”) 
vonatkozóan. Az „NI” a National Instruments Hungary Kft.-t jelöli (1117 Budapest, Neumann 
J. u. 1/E., 2. em.; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-981838), amely a National 
Instruments Corporation (Delaware-i bejegyzésű cég, telephelye: 11500 North Mopac 
Expressway Austin, Texas 78759, Amerikai Egyesült Államok) leányvállalata. A jelen 
Szerződésben a National Instruments termékekre, szolgáltatásokra, technológiára, márkanévre 
vagy szellemi tulajdonjogokra való hivatkozás esetében a National Instruments magába foglalja 
az NI-t a National Instruments Corporationt, valamint a National Instruments Corporationnek 
az árajánlaton, megrendelést elismerő nyilatkozaton, illetve számlán feltüntetett leányvállalatát 
is. A National Instruments Termékek és Szolgáltatások a kereskedelemben elérhető, sztenderd, 
„off-the-shelf” termékek és szolgáltatások, amelyeket számos iparágban, különböző 
ügyfeleknek értékesítenek, és amelyek nem a Megrendelő speciális végfelhasználói 
szándékainak megfelelően kerültek megtervezésre, tesztelésre vagy testre szabásra. A National 
Instruments szoftver termékek a Terméket kísérő, hatályos szoftver licencia feltételek alapján 
vannak licencelve a Megrendelő számára. A National Instruments Szoftver Licencia Szerződés 
jelenlegi verziója megtalálható a következő linken: http://www.ni.com/legal/license/. 
Megrendelés feladásával a Megrendelő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Szoftver 
Licencia Szerződést. 

 
A NATIONAL INSTRUMENTS TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZÁLLÍTÁSÁRA 
A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZANDÓAK KIVÉVE, HA A 
MEGRENDELŐ ÉS AZ NI EGY KÜLÖN SZERZŐDÉST ÍRT ALÁ A TERMÉKEK VAGY 
SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA. Megrendelés feladásakor a Megrendelő 
elfogadja, hogy a jelen Szerződés feltételei az irányadóak számára. AZ NI KIFEJEZETTEN 
VISSZAUTASÍTJA, ILLETVE A MEGRENDELŐ KIFEJEZETTEN LEMOND A 
MEGRENDELŐ MEGRENDELÉSÉBEN VAGY HASONLÓ DOKUMENTUMÁBAN 
LÉVŐ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ALKALMAZÁSÁRÓL. AMENNYIBEN A 
MEGRENDELŐ NEM FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, AZONNAL 
ÉRTESÍTENIE KELL AZ NI-T ÉS VISSZA KELL KÜLDENIE A HASZNÁLATBA NEM 
VETT TERMÉKET AZ EREDETI CSOMAGOLÁSBAN. 

 
A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEK KÖZÜL AZ 1.3, 3.4, 5.2, 6.8, 
VALAMINT A 8., 9., 11., 12. PONTOKBAN FOGLALT RENDELKEZÉSEK A SZOKÁSOS 
SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL ELTÉRNEK. 

 
A MEGRENDELŐ A MEGRENDELÉS FELADÁSÁVAL KIJELENTI, HOGY A 
SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL ELTÉRŐ FELTÉTELEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖN TÁJÉKOZTATÁST TUDOMÁSUL VETTE, AZOKAT 
KIFEJEZETTEN ELFOGADTA. 

 
1. Tárgyi hatály 

 
1.1 A következő szerződéses feltételek alkalmazandók minden Termékszállításunkra, 

valamint a megrendelőink („a Megrendelő”) részére nyújtott minden Szolgáltatásunkra. 
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1.2 Semmilyen, a jelen feltételektől eltérő feltételt nem tekintünk irányadónak, kivéve azokat, 
amelyeket az adott esetben kifejezetten, írásban elfogadtunk azzal, hogy a megrendelés 
NI általi teljesítése az NI jelen feltételektől eltérő feltételekre vonatkozó elfogadó 
nyilatkozatát nem pótolja. A jelen szerződési feltételeket legkésőbb a szállításunk, vagy 
szolgáltatásunk elfogadásakor a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintjük. Semmilyen 
megrendelésben végrehajtott módosítást nem tekintünk magunkra nézve kötelezőnek, 
kivéve azokat, amelyeket írásban elfogadtunk. Az NI fenntartja a jogot, hogy az adott 
megrendelést a Megrendelővel szembeni bármilyen felelősség nélkül törölje, amennyiben 
a Megrendelő által közölt információ nem helytálló. Az NI fenntartja a jogot, hogy az 
adott megrendelést a Megrendelővel szembeni bármilyen felelősség nélkül felfüggessze 
vagy törölje, ha a Megrendelőnek fennálló tartozása van az NI felé, vagy nem fizetőképes. 

 
1.3 NEM NI MÁRKANÉVVEL ELLÁTOTT TERMÉKEK. Nem NI márkanévvel ellátott 

termékek, amelyeket az NI tovább értékesít, nem tesztelhetők vagy javíthatóak az NI által, 
illetve a Megrendelőnek a szolgáltatásért, valamint a hibás teljesítéssel összefüggő 
igények érvényesítése érdekében szükséges lehet felvennie a kapcsolatot a gyártóval vagy 
a kiadóval. Az NI nem szavatolja, illetve nincs támogatási kötelezettsége és ezennel kizár 
minden felelősséget (beleértve, de nem kizárólag bármely törvényi vagy hallgatólagos 
felelősséget termékhibára vagy nem bitorlásra vonatkozóan) nem NI márkanévvel ellátott 
termékekre vonatkozóan. A jelen Szerződésben lévő Korlátozott Szavatosságra és NI 
Szellemi Tulajdon Felelősségre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók a nem NI 
márkanévvel ellátott termékek értékesítése vagy vásárlása esetében. „Nem NI 
márkanévvel ellátott termékek” bármely harmadik féltől származó olyan hardver, 
szoftver vagy szolgáltatás, amelyet az NI értékesít, de nem visel NI megjelölést. 

 
1.4 SZOLGÁLTATÁSOK. Az NI által biztosított Szolgáltatások, a felek által írásban 

elfogadott szolgáltatási szerződés, munkaleírás hiányában a jelen szerződési feltételekkel 
együtt az ni.com/legal/serviceterms linken elérhető NI szerződéses feltételeinek hatálya 
alá esnek. 

 
2. A Szerződés megkötése; az írásbeli forma követelménye 

 
2.1 Az általunk tett árajánlat nem kötőerejű és önmagában nem minősül a Megrendelő felé 

tett szerződéses ajánlatnak. Az NI az árajánlat közlésével lehetővé teszi, hogy a 
Megrendelő a jelen szerződési feltételeket, beleértve a National Instruments Szoftver 
Licencia Szerződés feltételeit is, a Szerződés megkötése előtt megismerje. A Szerződés 
csak a megrendelésre vonatkozó írásbeli megerősítésünket követően jön létre. 

 
2.2 Minden Szerződés megkötése írásbeli formához kötött; bármilyen párhuzamos, vagy 

kiegészítő szóbeli megállapodás, csak abban az esetben bír kötőerővel, amennyiben 
írásban kizárjuk az itt szabott formai követelmény érvényesítését. 

 
3. Részbeni szállítás; Szállítási határidő; Szállítási késedelem; Szállítás elmaradása; 

Jogok átruházása 
 
3.1 Fenntartjuk a részbeni szállítás és szolgáltatásnyújtás, és ezek azonnali kiszámlázásának 

jogát. 
 
3.2 Jogunk van ahhoz, hogy elálljunk a Szerződéstől, amennyiben saját beszállítóinktól 

rajtunk kívül álló okból valamely szükséges szállítás elmarad, azonban az ezzel 
kapcsolatos körülmények bizonyításának kötelezettsége bennünket terhel. 
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3.3 Az NI által közölt szállítási határidők csak becslések, és az NI nem felelős a Termékek 
késedelmes szállításából eredő károkért vagy igényekért. A szállítás mennyiségi 
hiányosságára vonatkozó igényekről való lemondásnak tekintendő, ha a számla dátumától 
számított negyvenöt (45) napon belül az NI-t írásban nem értesítik. 

 
3.4 Az NI nem felelős bármely teljesítési késedelemért vagy mulasztásért, amely rajtunk 

kívül álló ésszerű okok miatt következtek be, ideértve, de nem kizárólag a terrorista, 
természeti vagy kormányzati cselekedeteket, telekommunikációs, energiaellátási vagy 
szállítási fennakadásokat, vállalkozói vagy szállítói mulasztást, vagy a szükséges 
munkaerő vagy anyagok beszerzésének hiányát („Vis Maior Esemény”). Vis Maior 
Esemény esetén, az NI fenntartja a jogot, hogy lemondja az adott megrendelést a 
Megrendelő irányába bármiféle felelősség nélkül. 

 
3.5 A Megrendelő nem jogosult a szerződésből eredő bármely jogosultság átruházására 

előzetes hozzájárulásunk nélkül. 
 
4. Szoftver Licencia/Karbantartás 

 
4.1 A Szoftver a szoftver licencia szerződés alapján van licencelve, amelyet a szoftverrel 

együtt biztosítunk, vagy ilyen licencia szerződés hiányában, a vásárláskor a National 
Instruments Szoftver Licencia Szerződés megtalálható a következő linken: 
www.ni.com/legal/license. Minden szoftver licencelésre és nem értékesítésre kerül, és a 
szoftver tulajdonjoga az adott licenciát adónál marad. 

 
4.2 Amennyiben kiegészítő karbantartási kötelezettségeket vállalunk, a Megrendelő köteles 

ennek kialkudott díját, valamint a költségeket és az ÁFÁ-t is megfizetni. Amennyiben 
nem születik megállapodás a díjakat illetően, szokásos díjainkat számlázzuk ki; a 
Megrendelő a teljesítés elfogadásával az NI szokásos díjainak alkalmazását is elfogadja. 
Minden karbantartás a telephelyünkön történik. 

 
4.3 Kizárólag a Megrendelő és alkalmazottai jogosultak karbantartást kérni, beleértve a 

telefonos terméktámogatást is. A karbantartás a szoftverek legutóbbi verziójára 
korlátozódik. Jogunk van alvállalkozó, vagy bármely olyan eszköz igénybevételére, 
amelyet a karbantartás ellátásához szükségesnek tartunk. 

 
5. Feladás és a Kárveszély átszállása 

 
5.1 Az áru elvesztésének vagy károsodásának veszélye átszáll a Megrendelőre az NI-tól, 

raktáraiból vagy kapcsolt vállalataitól történő kiszállításkor. Azon megrendeléseknél, 
amelyek a megrendelést elfogadó NI egység országába kerülnek kiszállításra, az NI végzi 
a szállítást azzal, hogy a Megrendelő felelős a számlán feltüntetett szállítási és kezelési 
költségekért, amennyiben ilyen feltüntésre kerül. Ha a Megrendelő azt választja, hogy 
saját maga szervezi a szállítást, vagy a megrendelést olyan NI egységnél adták fel, amely 
az adott szállítási célállomáson kívüli országba esik, akkor a Megrendelő felelős minden 
szállítási és kezelési tevékenységért beleértve a díjakat, vámokat, alakiságot és 
vámkezelést. 

 
5.2 Semmilyen közösen megállapodott szállítási mód nem keletkeztet kötelezettséget a 

termék kézbesítésére, csupán az áru ésszerű időben való feladására, még akkor sem, ha a 
termék továbbítása saját szállítóeszközünkkel/alkalmazottunk igénybevételével történik. 
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A szállítás közben bekövetkezett károsodásokra nem kötünk biztosítást, kivéve, ha ezt a 
Megrendelő kifejezetten, és saját költségére igényli. 

 
5.3 Amennyiben a termék készen áll a feladásra, de a feladás rajtunk kívül álló okok miatt 

késik, a kárveszély a Megrendelőre száll át, amint a Megrendelő tudomást szerez a termék 
feladásra kész voltára vonatkozó értesítésünkről. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a 
terméket a Megrendelő költségére tárolni. Amennyiben a tárolás saját telephelyünkön 
történik, a szokásos tárolási díjat vagyunk jogosultak felszámítani, amely nem lehet 
kevesebb az áru árának 0,5%-ánál minden megkezdett hónapra. A kárveszély ekkénti 
átszállása esetén felelősségünk csak a szándékos károkozásért áll fenn. Minden további 
jogot fenntartunk. 

 
6. Árak és Fizetési Feltételek 

 
6.1 Az általunk feltűntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t és hasonló adókat („Adók”) nem 

tartalmazzák, illetve a Megrendelő felelős a Termékek és Szolgáltatások megvásárlásából 
eredő valamennyi Adóért. Ha a Megrendelő mentesül bármely Adó alól, köteles az 
adómentességet igazoló megfelelő dokumentumot az NI-nak bemutatni a megrendelés 
feladásával egyidejűleg. Áraink nem foglalják magukban a szállítási és egyéb 
költségeket. Amennyiben mi végezzük a szoftver termék telepítését és/vagy a 
Megrendelő képzését, ezen szolgáltatások ellenértéke külön kerül kiszámlázásra. 

 
6.2 Az elírások és felismerhető számítási hibák helyesbítésének jogát fenntartjuk. 

 
6.3 Amennyiben mi végezzük a kézbesített termék telepítését, ellenkező tartalmú 

megállapodás hiányában az ilyen telepítéssel kapcsolatos, a kialkudott vételáron felül 
jelentkező további költségeket – különösen utazási és szállítási költségeket – a 
Megrendelő köteles viselni. 

 
6.4 Amennyiben korábbi számlák kifizetésére vonatkozó felszólításaink eredménytelenek 

maradtak, nincs lehetőség árengedmény biztosítására. 
 
6.5 Hacsak az NI nem hagyja jóvá a Megrendelő halasztott fizetési feltételeit, 

megrendeléskor kell fizetni előreutalással. Ha az NI jóváhagyja a Megrendelő halasztott 
fizetési kérelmét, a teljesítést követő nem később, mint harminc (30) napon belül esedékes 
a fizetés. Az NI fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a Megrendelő halasztott fizetési 
feltételeit. A Megrendelő köteles minden, a Megrendelő által kért és az NI számára nem 
szokványos számlázási eljárásért 5% eljárási díjat, további mindazon összeget megfizetni 
az NI részére, amelyet az NI a megrendelők javára a hatóságoknak megfizet, amennyiben 
ilyen fizetés szükséges. 

 
6.6 Amennyiben adott határidőn belül nem történik meg a fizetés, a Megrendelő minden 

további felhívás nélkül késedelembe esik. Amennyiben a Megrendelő bármilyen 
teljesítéssel késedelemben van, a törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamat 
követelésére vagyunk jogosultak. A késedelemmel okozott további károk 
érvényesítésének jogát fenntartjuk. A késedelem tartama alatt a Megrendelő nem jogosult 
a Szerződés tárgyát használni, elidegeníteni, vagy technikai támogatást igényelni. 
Teljesítésnek a számlánkon feltüntetett teljes összegnek a bankszámlánkon való 
jóváírása, vagy egyébként az összegnek a hozzánk történő megérkezése minősül. 
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6.7 A lejáratot követő 10 nap utáni nem fizetés esetén minden, a vonatkozó, részünkről a 
szolgáltatás nyújtása, vagy az áru szállítása révén teljesített szerződésből fakadó igényünk 
azonnali hatállyal esedékessé válik, tekintet nélkül a befogadott váltó esedékességi 
idejére, kivéve, ha a nem teljesítés a Megrendelőn kívül eső okból áll fenn. Ugyanez 
érvényes abban az esetben is, ha megállapítjuk, hogy a Megrendelő olyan rossz pénzügyi 
helyzetben van, hogy fizetési kötelezettségének teljesítése bizonytalan, ami nem volt 
előrelátható a Szerződés megkötésekor, úgyszintén akkor is, ha a Megrendelő kifizetéseit 
beszüntette. Az előbb említett feltételek bekövetkezte egyidejűleg feljogosít bennünket 
arra is, hogy csak előre fizetés vagy biztosíték nyújtása esetén teljesítsünk szállításokat. 

 
6.8 A Megrendelő csupán azon követelések vonatkozásában élhet beszámítással, melyek 

alapossága jogerős megállapítást nyert, vagy amelyek nem vitatottak. 
 
7. A tulajdonjog fenntartása 

 
7.1 Amíg a Megrendelő az esedékes összeget teljes egészében a járulékos követelésekkel 

együtt (kiszámlázott díjak, kamatok, stb.) ki nem egyenlíti, a termék feletti 
tulajdonjogunkat fenntartjuk egészen addig, amíg a Megrendelő kielégítően nem 
teljesített minden egyes, az üzleti kapcsolatból eredő követelést. Mindemellett az NI 
minden Szoftver feletti tulajdonjogát fenntartja. 

 
7.2 Ha a Megrendelő a megállapodott fizetési feltételek vagy más lényeges szerződési 

kötelezettségek tekintetében mulasztást követ el, jogunkban áll haladéktalanul újból 
birtokba venni a tulajdonjog fenntartással érintett terméket. Ilyen esetben a Megrendelő 
köteles biztosítani, hogy akadálytalanul hozzájuthassunk a termékhez, és mindent 
megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa számunkra a termék újbóli birtokba vételére 
vonatkozó jog gyakorlását. 

 
7.3 Korlátozás nélkül fenntartunk minden tulajdonjogot, és különösen minden szerzői jogot 

bármely dokumentáció tekintetében, ide értve azon rajzokat („dokumentáció”), melyeket 
jelen Szerződés megkötésével kapcsolatban biztosítunk, hacsak kifejezetten másképp 
nem nyilatkozunk. 

 
8. Garancia, felelősség / Az igényérvényesítés korlátai 

 

8.1 A szállítási dátumtól számított egy (1) évig az NI garanciát vállal, hogy a Hardver 
termékei anyag és kivitelezési hibától mentes, amely olyan Hardver meghibásodást 
okozna, hogy alapvetően nem felelne meg az akkor alkalmazandó NI által közzétett 
specifikációknak, és Műszaki Támogatást biztosít a Támogatási Szolgáltatási Feltételek 
szerint, amely az ni.com/legal/serviceterms/ oldalon érhető el. A számla dátumától 
számított kilencven (90) napig az NI szavatolja, hogy a Szoftver termékei (i) a lényegi 
jellemzőket tekintve a Szoftverrel csatolt alkalmazandó dokumentációnak megfelelően 
fognak működni, és (ii) az adathordozó az NI által biztosított formában, amelyre a 
szoftver rögzítésre került, hibátlan lesz anyagában és kivitelezésében. Az NI garantálja, 
hogy a Szolgáltatások megfelelően és szakszerűen kerülnek elvégzésre. Ha az NI 
értesítést kap termékhibáról vagy meg nem felelésről az alkalmazandó garanciális 
időszak alatt, az NI kizárólag a saját belátása szerint (i) megjavítja vagy kicseréli az 
érintett Hardver vagy Szoftver terméket (ii) ismét elvégzi az érintett Szolgáltatást, vagy 
(iii) visszatéríti az érintett Hardver, Szoftver vagy Szolgáltatás megfizetett díját. A 
kicserélt Hardver vagy Szoftver termék az eredeti garanciális időszak fennmaradó részére 
vagy kilencven (90) napig garanciával lesz ellátva, attól függően, hogy melyik időtartam 
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a hosszabb. Ha az NI azt választja, hogy megjavítja vagy kicseréli a Hardver terméket, 
akkor új vagy az újjal teljesítményben és megbízhatóságban egyenértékű felújított 
alkatrészeket vagy termékeket használhat, amelyek legalább funkcionálisan 
egyenértékűek az eredeti alkatrésszel vagy Hardverrel. A Megrendelőnek be kell 
szereznie az NI-tól egy Termék Visszaküldési Engedély (Return Material Authorization 
– RMA) számot, mielőtt bármely Hardver terméket garanciális igénnyel részünkre 
visszajuttatná. A Megrendelő fizeti az adott Hardver termék részünkre történő 
visszaszállításának költségét, és a Hardver terméket a saját költségünkön küldjük vissza 
a Megrendelőnek. Amennyiben azonban a visszajuttatott Hardver termék megvizsgálása 
és tesztelése alapján arra a megállapításra jut az NI, hogy a termék nem tartozik a 
Korlátozott Garancia hatálya alá, a Megrendelőt értesítjük, és a Hardver terméket az ő 
költségére küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a Korlátozott Garancia hatálya alá nem 
eső Hardver termék megvizsgálási és tesztelési díjának kiszámlázására. A Korlátozott 
Garancia nem érvényes, amennyiben a Hardver vagy Szoftver termék meghibásodása 
helytelen vagy nem megfelelő karbantartásból, telepítésből, javításból vagy (nem NI 
által végzett) kalibrálásból, jogosulatlan módosításból, helytelen környezetből, helytelen 
hardver vagy szoftverkulcs használatából, a Hardver vagy Szoftver termék 
specifikációnak nem megfelelő használatából vagy üzemeltetéséből, nem megfelelő 
feszültségből, balesetből, szabálytalanságból vagy gondatlanságból, vagy villámlás, 
árvíz, vagy egyéb természeti tett veszélyéből ered. 

 
8.2 A Megrendelő köteles a részére kézbesített terméket és a teljesített szolgáltatást 

ellenőrizni az esetleges hibák kiderítése érdekében a termék kézbesítését / a szolgáltatás 
teljesítését követően, és a hiányosságokat késedelem nélkül, de legkésőbb az esetleges 
hiba felfedezését követő két héten belül jelezni. Bármely hibabejelentést írásban kell 
továbbítani, a hibát részletesen megjelölve. Semmilyen, a szolgáltatás teljesítésétől 
számított két év eltelte után felfedezett hibáért nem vagyunk felelősek. 

 
8.3. A Megrendelő az NI hibás teljesítéséből származó igényeit kizárólag a 8.1. és 8.2. pont 

keretei között jogosult érvényesíteni, így hibás teljesítés esetén más, a Polgári 
törvénykönyvben foglalt jogcímen alapuló igényt nem érvényesíthet. 

 
8.4 A kötelező erejű jogszabályi kereteken belül, semmilyen esetben, sem mi, sem a 

licenciánkat adók, forgalmazóink és beszállítóink (beleértve a saját és azok vezetőit, 
tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit) nem vállalnak felelősséget az esetleges 
károkért, beleértve bármilyen különleges, közvetlen, közvetett, véletlen vagy 
következményi kárt, költségeket, elmaradt hasznot, elmaradt megtakarítást, 
üzemszünetet, elveszett üzleti adatokat, megnövekedett termelési költségeket, biztosítást, 
vagy bármilyen más a termék használatából vagy használatára való alkalmatlanságból 
eredő kárért, még akkor is, ha akár minket, akár a licenciánkat adóinkat, forgalmazóinkat 
és beszállítóinkat már értesítették a kár lehetséges bekövetkezéséről. A Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a Termék irányadó vételára vagy licencia díja tükrözi a kockázat 
ilyen jellegű megosztását. Azokban az esetekben, amikor nem teljesítjük a 
kötelezettségvállalásainkat, a közvetlen károkért való felelősségünk (Ptk. 6:143. § (1) 
bekezdés) nem haladhatja meg az ötvenezer Eurót (50.000 EUR) vagy a kárt okozó adott 
termékért fizetett díjat, attól függően, hogy melyik összeg magasabb. Nem vagyunk 
felelősek azon következményi károk miatt, amelyek nem szándékos magatartásból 
eredően következtek be. A jelen pont korlátozásai vonatkoznak a jelen Szerződésből 
eredő kártérítési igényekre vagy más jogcímből eredő kétoldalú kötelezettségekre, 
beleértve a Szerződés megkötését megelőző kötelezettségek megszegését is. A károkozó 
magatartás kezdő időpontjának az a releváns időpont minősül, amely a kár 
bekövetkezésének előreláthatóságára vonatkozik. Bármely egyéb igény – alapuljon az 
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szerződésen, vagy más jogcímen – kizárt. 
 

9. Garancia szolgáltatásokra 
 
9.1 A szolgáltatásaink tekintetében garanciát vállalunk, hogy azokat megfelelően és 

szakszerűen nyújtjuk. Az előző pontban foglaltakon kívül, illetve azt meghaladó 
terjedelemben semmilyen garanciát nem vállalunk a szolgáltatásaink tekintetében, 
ideértve különösen – de nem kizárólagosan – bármilyen harmadik személy termékére, 
illetve bármilyen, a szolgáltatásunkkal vagy az általunk adott valamely javaslat alapján 
elérhető eredményre vonatkozó garanciát, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – 
bármely a termékünknek vagy szolgáltatásunknak, vagy bármely általunk adott javaslat 
alkalmazásából létrejövő rendszernek a működésére, értékesíthetőségére, 
megfelelőségére, jogtisztaságára, illetve valamely célra való alkalmasságára vonatkozó 
garanciát. 

 
9.2 A garanciavállalásunkból fakadó igények érvényesítéséhez a szolgáltatásunk hibáiról a 

szolgáltatásunk teljesítését követő 90 napon belül, írásban kell értesíteni bennünket. 
 
9.3 Felelősség-korlátozás. Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, 

járulékos, illetve következményi kárért, amelyek a teljesített szolgáltatásainkkal vagy 
azzal kapcsolatban merülnek fel, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a termékek 
vagy más szoftver, illetve adat használhatóságának elvesztését, ideértve valamely 
meghatározott eredmény elérésére való alkalmatlanságot, abban az esetben is, ha az adott 
kár bekövetkeztének lehetőségére bennünket figyelmeztettek, illetve ha a kár egy általunk 
adott utasítás vagy javaslat közvetlen következménye. 

 
9.4 Ide nem értve az olyan igényeket, amelyek a szolgáltatásaink által az életben, testi 

épségben, egészségben okozott károkra vonatkoznak, a szolgáltatásainkkal kapcsolatban 
bekövetkező minden eseményből, illetve egymással kapcsolatban lévő események 
sorozatából eredő közvetlen kárért (Ptk. 6:143. § (1) bekezdés) való felelősségünket a 
kárt okozó szolgáltatásért fizetett díjaknak megfelelő összegben vagy – amennyiben ez 
utóbbi magasabb összeg – úgy ötvenezer Eurónak (50.000,- EUR) megfelelő összegben 
korlátozzuk. Nem vagyunk felelősek azon következményi károk miatt, amelyek nem 
szándékos magatartásból eredően következtek be. Ezek a rendelkezések vonatkoznak a 
jelen Szerződésben lévő kockázatok megosztására. A szolgáltatásaink árainak 
kialakításakor a kockázatok ilyen fajta megosztását, illetve felelősségünknek a jelen pont 
szerinti korlátozását figyelembe vettük. 

 
9.5 A Megrendelő a szolgáltatásaink hibás teljesítéséből származó igényeit kizárólag a 9.1- 

9.4 pont keretei között jogosult érvényesíteni, így hibás teljesítés esetén más, a Polgári 
törvénykönyvben foglalt jogcímen alapuló igényt nem érvényesíthet. 

 
9.6 Kártalanítás. Megrendelő felelősséget vállal minden olyan kárért, tartozásért, igényért, 

illetve eljárásért (illetve vállalja, hogy kártérítést fizet nekünk, illetve kártalanít 
bennünket), amely Megrendelőnek: (a) abbéli mulasztásából ered, hogy nem szerzi meg 
azokat a felhasználói engedélyeket, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve bármely 
más engedélyt, amelyek a termékeink támogatásához, valamint a szolgáltatásaink 
teljesítéséhez szükségesek, ideértve – de nem kizárólagosan – valamely a Megrendelő 
által biztosított szoftver másolásának vagy reprodukálásának a jogát; vagy (b) export 
engedély meglétére, illetve szoftvernek vagy más dolognak az engedély nélküli 
exportálhatóságára vonatkozó valótlan szavatossági nyilatkozatából ered. 
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10. Visszaküldési irányelv 
 

A jelen Szerződésen foglaltak szerint, a Megrendelő visszaküldheti a sztenderd NI 
Termékeket a számla dátumától számított harminc (30) napig. Fenntartjuk a jogot, hogy 
felszámítsunk a Megrendelőnek egy tizenöt (15) %-os újrakészletezési díjat bármely 
visszaküldött Termékre vonatkozóan. Semmilyen visszaküldést nem fogadunk el, amely 
a harminc (30) napos időtartam leteltét követően történik. Egy Termék Visszaküldési 
Engedély szám szükséges a Megrendelőnek ahhoz, hogy bármely Terméket 
visszaküldjön. Bármely testre szabott termék vagy nem NI márkanévvel megjelölt termék 
visszaküldésének elfogadása saját döntésünkön múlik. 

 
11. Bitorlás, felelősség a bitorlásért 

 
11.1 Kötelesek vagyunk saját költségünkre fellépni minden olyan, a termékek értékesítéséből 

eredő kereseti kérelemmel szemben, amely kereset szerint a termékek vagy részeik 
bármilyen Egyesült Államokbeli, illetve tagállamában vagy az Európai Unióban, 
bejegyzett szabadalmat, szerzői alkotást vagy védjegyet sértenek, feltéve, hogy az igény 
nem a termékek más, nem National Instruments termékekkel való együttes használatából 
vagy a termékek módosításából ered, továbbá, hogy a Megrendelő a kereseti kérelem 
kézhez vételét követően haladéktalanul értesít bennünket, és teljes mértékben 
együttműködik velünk az érdemi védekezés elkészítésében. 

 
11.2. Amennyiben a Megrendelő a jogvita rendezéséhez és a védekezéshez szükséges 

jogosultsággal, segítséggel és információkkal lát el bennünket, úgy kötelesek vagyunk 
viselni az üggyel kapcsolatos valamennyi kártérítési kötelezettséget, továbbá a 
Megrendelő azon költségeit, amelyek az írásbeli felhívásunkkal összefüggésben merültek 
fel, azzal, hogy nem vagyunk felelősek az olyan egyezségért, amely az előzetes írásbeli 
hozzájárulásunk nélkül jön létre. 

 
11.3. Abban az esetben, ha ésszerűen úgy véljük, hogy Hardver vagy Szoftver termékünk vagy 

Szolgáltatásunk feltehetően bitorlással érintett, bármely lehetséges kár enyhítésének 
szándékából, kizárólag saját belátásunk szerint (i) megszerezzük a Megrendelő számára 
a Hardver, Szoftver vagy Szolgáltatás további használatának jogát; (ii) kicseréljük azokat 
hasonló Hardver, Szoftver termékre vagy Szolgáltatásra, amelyek mentesek ilyen 
jogsértéstől; vagy (iii) visszatérítjük a Megrendelő által fizetett díjakat, amely utóbbi (ii) 
és (iii) esetében a Megrendelőnek azonnal vissza kell juttatnia számunkra a Hardvert 
és/vagy be kell fejeznie a Szoftver vagy Szolgáltatás használatát. 

 
11.4 A fenti kötelezettségvállalás ellenére, nincs felelősségünk a jelen pont alapján bármilyen 

Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó Bitorlási igény tekintetében az Egyesült 
Államok, Kanada, Mexikó, Japán, Ausztrália, Svájc, Norvégia, Egyesült Királyság vagy 
az Európai Unió földrajzi határain kívül. 

 
11.5 Nem vagyunk kötelezettek semmilyen igény vonatkozásában, amely (a) a Hardver, 

Szoftver vagy Szolgáltatás Megrendelő általi módosításával; (b) a Hardver, Szoftver vagy 
Szolgáltatás az általunk biztosított alkalmazandó dokumentációnak megfelelő használat 
alkalmatlanságával; (c) a Hardver, Szoftver vagy Szolgáltatás más, nem NI hardver, 
szoftver vagy szolgáltatás együttes kombinációjával, működésével vagy használatával; 
(d) a Megrendelő specifikációjával vagy utasításaival való megfelelésünkkel, beleértve 
bármely Megrendelő által biztosított vagy kért szoftver vagy más termék beépítésével; 
vagy (e) nem NI márkanévvel ellátott Termékekkel áll kapcsolatban vagy abból ered. Az 
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előzőek foglalják magukban a Megrendelő egyedüli igényét, és az NI teljes helytállását 
és felelősségét bármely szabadalom, védjegy, szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjog 
bitorlásáért. A JELEN KORLÁTOZOTT KÁRTALANÍTÁS HELYETTESÍT 
BÁRMELY MÁS TÖRVÉNYES VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT 
BITORLÁS ELLEN. 

 
11.6 Az előzőekben foglalt rendelkezések képezik a Megrendelő kizárólagosan érvényesíthető 

jogait velünk szemben, ekként ezek képezik a teljes felelősségünket is a jelen Szerződés 
alapján átruházott termékekkel kapcsolatos szabadalmi, védjegyjogi vagy szerzői jogi 
bitorlás esetén. A jelen korlátozott felelősség helyettesít valamennyi, bitorlás esetére 
előírt törvényes vagy kötelező szavatosságot, jótállást. 

 
11.7 Az előzőekben foglalt rendelkezések nem irányulnak perbizományra. Amennyiben az 

igényt a Megrendelővel szemben harmadik személy perben érvényesíti, úgy jogosultak 
vagyunk a Megrendelő oldalán beavatkozóként perbe lépni. 

 
11.8 Az NI jogszavatosságára egyebekben a 8. és 9. pont rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 
 
12. A Termékek használatára vonatkozó korlátozások 

 
A MEGRENDELŐ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A 
TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT NEM AZ ÉLET VAGY BIZTONSÁG 
SZEMPONTJÁBÓL KRITIKUS RENDSZEREK, VESZÉLYES KÖRNYEZETEK 
VAGY EGYÉB MÁS MEGHIBÁSODÁSMENTES TELJESÍTÉST IGÉNYLŐ 
KÖRNYEZETEKBEN VALÓ HASZNÁLATÁRA TERVEZTÉK, GYÁRTOTTÁK 
VAGY TESZTELTÉK, BELEÉRTVE A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, 
REPÜLŐGÉP NAVIGÁCIÓ, LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK, 
ÉLETMENTŐ VAGY ÉLETFENNTARTÓ RENDSZEREK VAGY EGYÉB ILYEN 
ORVOSI BERENDEZÉSEK MŰKÖDTETÉSÉT VAGY MÁS OLYAN 
ALKALMAZÁST, AMELYBEN A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HIBÁJA 
HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, SÚLYOS ANYAGI KÁRHOZ VAGY 
KÖRNYEZETI ÁRTALOMHOZ VEZETHET (EGYÜTTESEN: „MAGAS 
KOCKÁZATÚ FELHASZNÁLÁS”). TOVÁBBÁ A MEGRENDELŐNEK 
MEGFONTOLT LÉPÉSEKET KELL TENNIE A TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS 
HIBÁI ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN, BELEÉRTVE A KIEGÉSZÍTŐ ÉS 
LEÁLLÍTÓ MECHANIZMUSOKAT. AZ NI KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMELY 
MAGAS KOCKÁZATI FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK VAGY 
SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY 
HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSÁT. A MEGRENDELŐ KÖTELES MEGVÉDENI, 
KÁRTALANÍTANI ÉS MENTESÍTENI AZ NI-T BÁRMELY KÖVETELÉS, 
VESZTESÉG, KÁR, CSELEKEDET ALÓL, BELEÉRTVE A PERES ELJÁRÁST, 
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁST, ÉS/VAGY ADMINISZTRATÍV 
ELJÁRÁSOKAT, KÖLTSÉGEKET (BELEÉRTVE AZ INDOKOLT ÜGYVÉDI 
DÍJAKAT), AMELY A MAGAS KOCKÁZATI FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK 
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELŐ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, 
BELEÉRTVE A TERMÉKFELELŐSSÉGBŐL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL 
(BELEÉRTVE A HALÁLT) VAGY ANYAGI KÁRBÓL EREDŐ IGÉNYEKET, 
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÉRELMEK EGÉSZBEN VAGY 
RÉSZBEN AZ NI ÁLLÍTÓLAGOS VAGY TÉNYLEGES GONDATLANSÁGÁN 
ALAPSZANAK. 
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A MEGRENDELŐ ELISMERI, HOGY VÉGSŐ SORON FELELŐS A TERMÉKEK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMASSÁGÁNAK ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK 
IGAZOLÁSÁÉRT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT, BÁRMIKOR, AMIKOR A 
TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BEÉPÍTÉSRE KERÜLNEK A 
MEGRENDELŐ SAJÁT RENDSZERÉBE VAGY ALKALMAZÁSÁBA, 
BELEÉRTVE AZ ILYEN RENDSZER VAGY ALKALMAZÁS MEGFELELŐ 
TERVEZÉSÉT, FOLYAMATÁT ÉS BIZTONSÁGI SZINTJÉT. TOVÁBBÁ A 
MEGRENDELŐNEK MEGFONTOLT LÉPÉSEKET KELL TENNIE A TERMÉK ÉS 
SZOLGÁLTATÁS HIBÁI ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN, AMIKOR A 
TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BEÉPÍTÉSRE KERÜLNEK EGY 
RENDSZERBE VAGY ALKALMAZÁSBA BELEÉRTVE A KIEGÉSZÍTŐ ÉS 
LEÁLLÍTÓ MECHANIZMUSOKAT. A MEGRENDELŐ KÖTELES MEGVÉDENI, 
KÁRTALANÍTANI ÉS MENTESÍTENI AZ NI-T BÁRMELY KÖVETELÉS, 
VESZTESÉG, KÁR, CSELEKEDET ALÓL, BELEÉRTVE A PERES ELJÁRÁST, 
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁST, ÉS/VAGY ADMINISZTRATÍV 
ELJÁRÁSOKAT, KÖLTSÉGEKET (BELEÉRTVE AZ INDOKOLT ÜGYVÉDI 
DÍJAKAT), AMELY A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A 
MEGRENDELŐ ÁLTAL A MEGRENDELŐ SAJÁT RENDSZERÉBE VAGY 
ALKALMAZÁSÁBA VALÓ BEÉPÍTÉSÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, 
HOGY AZ ILYEN KÉRELMEK EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN AZ NI 
ÁLLÍTÓLAGOS VAGY TÉNYLEGES GONDATLANSÁGÁN ALAPSZANAK. 

 
13. Bizalmas információ 

 
A Megrendelő minden esetben – úgy a Szerződés teljesítése során, mint annak megszűntét 
követően – köteles minden, a termékünkkel kapcsolatos kereskedelmi és műszaki 
információt szigorúan bizalmasan kezelni harmadik személyek viszonylatában, és 
különösen nincs joga ahhoz, hogy ilyen információkhoz versenytársaink számára 
hozzáférést biztosítson, még akkor sem, ha az adott információ nem volt kifejezetten a 
„bizalmas” megjelöléssel ellátva. Ezen titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az 
információkra, amelyekről az információnak a Megrendelő tudomására jutásakor a 
nyilvánosság már tudott, amely a Megrendelőtől függetlenül a Megrendelő 
tudomásszerzését követően nyilvánosságra került, vagy amelynek a Megrendelő 
harmadik személytől jutott birtokába bármilyen jogszabály, vagy titoktartási 
kötelezettség megsértése nélkül. A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy 
alkalmazottai és megbízottai is teljesítik e titoktartási kötelezettséget. 

 
14. Törvényi megfelelés 

 
14.1 Exportmegfelelés. Az NI-tól vásárolt termékek (ezen pont esetében, magukba foglalják 

azt a szoftvert és technológiát, amely beépítésre vagy biztosításra került a Termékkel vagy 
Szolgáltatással együtt) az Amerikai Egyesült Államok Export Ellenőrzési Rendeletének 
(15 CFR Part 730 et. seq.) hatálya alá tartoznak, amely az Amerikai Kereskedelmi 
Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatalának (U.S. Department of Commerce’s Bureau 
of Industry and Security - “BIS”) (www.bis.doc.gov) hatáskörébe tartozik, illetve más 
alkalmazandó amerikai exportszabályozási jogszabályok és szankciós rendeletek hatálya 
alá tartoznak, beleértve azokat, amelyek az Amerikai Egyesült Államok 
Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (U.S. Treasury 
Department’s Office of Foreign Assets Control - “OFAC”) (http://www.treas.gov/ofac) 
hatáskörébe tartoznak. Továbbá, az NI európai disztribúciós központjából forgalmazott 
Termékek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/821 rendeletének hatálya alá 

http://www.bis.doc.gov/
http://www.treas.gov/ofac
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esnek és azok exportjára vagy EU-n belüli transzferjére további engedélyezési 
kötelezettségek vonatkoznak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/821 
rendeletének és annak végrehajtási rendeleteinek értelmében. A Termékeket nem lehet 
exportálni, re- exportálni olyan országokba (jelenleg Kuba, Irán, Észak-Korea, a 
Szudáni Köztársaság és Szíria tartozik ide, de amelyet az amerikai kormány időről időre 
módosíthat), amelyre nézve az Amerikai Egyesült Államok kormánya szankciókat vetett 
ki. A Megrendelő kijelenti, hogy meg fog felelni minden alkalmazandó ország export 
jogszabályának és kereskedelmi szankciójának, és nem fog exportálni, re-exportálni 
vagy transzferálni NI- tól vett Termékeket a szükséges engedély(ek) nélkül, beleértve az 
amerikai hatóságok által kibocsátott export vagy re-export engedélyt is; vagy bármely 
tiltott célállomásra vagy tiltott véghasználásra exportálni, re-exportálni vagy 
transzferálni. Szükséges lehet az alkalmazandó hatóságok által kiadott export 
engedély(ek) beszerzése a Termék visszajuttatását megelőzően is. Az Árajánlat, vevői 
megrendelés visszaigazolás, vagy az NI által kiadott Termék Visszaküldési Engedély 
(„Return Material Authorization”, 
„RMA”) nem minősül export engedélynek. A Megrendelő kijelenti és garantálja, hogy 
nem jogosulatlan arra vagy egyéb más módon nincs korlátozva az amerikai vagy a 
hatályos jogszabályok alapján, hogy átvegye a Terméket és nem fogja exportálni, re- 
exportálni vagy transzferálni azokat semmilyen személynek vagy szervezetnek, amelyek 
szerepelnek az OFAC Különösen Kijelölt Állampolgárok Listáján vagy a BIS Tiltott 
Személyek Listáján, Tiltott Szervezetek Listáján, Ellenőrizetlen Listáján vagy egyéb más 
alkalmazandó korlátozott felek listáján. Az NI fenntartja a jogot, hogy bármikor 
visszautasítson és/vagy töröljön bármely megrendelést a Megrendelő felé fennálló 
bármilyen felelősség nélkül, ha úgy véli, hogy bármely exportszabályozási vagy 
kereskedelmi szankcióra vonatkozó jogszabály megsértésre kerülhet. További 
információk találhatók a következő linken: ni.com/legal/export-compliance amelyen 
keresztül a vonatkozó import besorolási kódok (pl. HTS), export besorolási kódok (pl. 
ECCN) és más import/export adatok is megkérhetők. 

 
14.2 Adatvédelem. A Megrendelő kijelenti és egyetért, hogy bármely adatot (ideértve a 

Megrendelő, annak képviselőinek, munkavállalóinak vagy ügynökeinek személyes 
adatait), amelyet a National Instruments gyűjtött össze a Megrendelővel történt 
kereskedelmi tranzakciókkal összefüggésben (pl.: név, kapcsolattartó adatai, pozíció, 
szakmai háttér, szakterület, termékigény, stb.; továbbiakban: a „Megrendelő adatai”) 
olyan adatok, amelyek általában elérhetőek az üzleti életben a Megrendelő általános üzleti 
tevékenysége során és a Megrendelő ilyen képviselőinek, munkavállalóinak, 
ügynökeinek szakmai tevékenységével összefüggésben kapcsolódó vagy megadott 
adatnak minősülnek. A Megrendelő ezennel elfogadja a saját, képviselői, munkavállalói 
és ügynökei nevében, hogy az NI az NI adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó 
jogszabályok és rendeletek értelmében (i) ezen adatokat számla és szerződéses 
adminisztrációs célból, biztonsági célból, valamint az üzleti kapcsolat fejlesztésének 
céljából használja (ideértve a Megrendelő számára releváns termékekről és 
szolgáltatásokról szóló marketing kommunikációt), és (ii) az ilyen Megrendelői adatokat 
más National Instruments cégeknek továbbítja, beleértve azokat, amelyek az Európai 
Gazdasági Térség területén kívül helyezkednek el az i) pontban meghatározott célok 
érdekében. 

 
14.3 Fogyasztóvédelem. A Megrendelő szavatolja és egyetért azzal, hogy a rendes üzleti vagy 

kereskedelmi tevékenysége keretében jár el, és hogy nem fogyasztó. Abban az esetben, 
ha a Megrendelő (akár mint üzleti viszonteladó, vagy akár mint oktatási intézmény) NI 
általi felhatalmazás alapján forgalmazza (akár ellenérték fejében, akár ingyen) vagy 

http://www.ni.com/legal/export-compliance
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egyéb módon teszi elérhetővé (akár a Megrendelő telephelyén vagy máshol) a 
Termékeket olyan végfelhasználóknak, akik tanulók (hobby felhasználásra vagy más 
magánszemélyek részére), a Megrendelőnek kell megfelelnie minden hatályos 
jogszabálynak és rendeletnek, amelyek a Termékek végfelhasználók részére történő 
forgalmazására alkalmazandóak, beleértve minden hatályos adatvédelmi jogszabályt, 
illetve bármely jogszabályt és rendeletet, amelyek a fogyasztói tranzakciókra 
vonatkoznak (beleértve, de nem kizárólag a szerződéskötést megelőző elégséges 
információ és használati utasítások nyújtására a fogyasztónak, a fogyasztói tranzakcióra 
vonatkozó általános szerződési feltételeknek való megfelelésre, a fogyasztónak törvényi 
garancia és elállási jogának biztosítására, stb.), attól függően, hogy melyik alkalmazandó. 
A Megrendelő köteles kártalanítani és mentesíteni az NI-t minden felelősség és igény 
alól, beleértve, de nem kizárólag harmadik fél igényei és költségei alól (ideértve az 
indokolt ügyvédi díjakat), amelyek a Megrendelő ilyen jogszabályok és rendeletek meg 
nem feleléséből erednek. 

 
15. A teljesítés helye, illetékesség, alkalmazandó jog 

 
15.1 A teljesítés helye a Termékek NI általi fuvarozónak történő feladásának helye. 

 
15.2 Minden, a jelen szerződéses viszonnyal összefüggő vita elintézésére – a pertárgy értékére 

tekintettel, a hatáskörrel rendelkező – Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni 
Törvényszék bír kizárólagos illetékességgel. Ennek ellenére fenntartjuk a Megrendelő 
székhelye szerint illetékes bíróság előtti igényérvényesítés jogát. 

 
15.3 A jelen szerződéses viszonyra Magyarország jogszabályait kell alkalmazni. Az áruk 

adásvételére vonatkozó egységes nemzetközi szabályozás alkalmazását ezennel 
kifejezetten kizárjuk. 

 
16. Vegyes rendelkezések 

 
16.1 A jelen Szerződés, illetve a benne foglalt rendelkezések alkotják a felek közötti teljes 

körű Szerződést a szerződés tárgyára vonatkozóan, ekként minden korábbi, a szerződés 
tárgyára vonatkozó egyetértés és megállapodás, akár írásbeli vagy szóbeli, hatályát veszti, 
ezeket a jelen Szerződés értelmezésénél is figyelmen kívül kell hagyni. 

 
16.2 A Megrendelő elismeri, hogy megismerte a feltételeket, és belegyezik, hogy ezek 

kötelező erejűek rá nézve. Mindkét felet képviselő személy beleegyezik a jelen Szerződés 
feltételeibe, kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Szerződésben szereplő 
nyilatkozatokat és képviseletek ellátására szükséges jogosultsággal, fel van hatalmazva, 
hogy beleegyezzen és végrehajtsa azt, és minden a végrehajtáshoz szükséges tevékenység 
megtételére sor került. 

 
16.3 A jelen Szerződést nem lehet megváltoztatni, kiegészíteni vagy módosítani egyéb más 

dokumentum felhasználásával, kivéve, ha ebbe az NI írásban beleegyezett. 
 
16.4 Semmilyen, NI általi késedelmes vagy a jog gyakorlásának elmulasztása, a jelen 

Szerződés szerinti jog gyakorlását nem csorbítja vagy nem minősül e jogról való 
lemondásnak. Bármely a jelen Szerződés rendelkezéséről való lemondásnak írásban kell 
megtörténnie, és az nem értelmezhető úgy, mint bármely más feltételről való 
lemondásnak vagy módosításnak, vagy folytatólagos lemondásnak bármely 
rendelkezésről. 
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16.5 A jelen szerződés bármely részének, feltételének vagy rendelkezésének jogellenessége, 
érvénytelensége, vagy bármely hatályos jogszabályba való ütközése nem érinti a 
Szerződés többi részének vagy rendelkezéseinek érvényességét. Érvénytelen feltétel, 
rendelkezés esetén a felek kötelesek az érvénytelenség okát kiküszöbölni, illetve a 
szerződési akaratukat megerősíteni oly módon, hogy a jelen Szerződéssel elérni kívánt 
cél a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön. 

 
16.6 FRISSÍTÉSEK. Az NI fenntartja a jelen Szerződés bármikor történő frissítésének jogát, 

a frissített verzió az http://www.ni.com/legal/termsofsale/ linken való közzététellel 
érvényes; azonban az adott Termék vagy Szolgáltatás megvételekor érvényes szerződési 
feltételek alkalmazandóak az adott vételre. 

 
 

2022. december 
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