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KÖZÖTT
Jelen szerződés a IATA és a FIATA ajánlásokkal összhangban létrehozott Magyar Árufuvarozási
Közösségi Rendszer azaz Cargo Community System Hungary, (a továbbiakban: CCS Hungary)
Felhasználóinak körébe történő belépés illetve a tagság feltételeit rögzíti.
Felek szerződést kötnek attól a szándéktól vezérelve, hogy Felhasználó számára a kommunikációs,
közösségi valamint speditőri rendszer (a továbbiakban: CCS AWB) használatát biztosítsa a Szolgáltató,
ezeket a Szolgáltató felügyelje és folyamatosan továbbfejlessze.
A CCS Hungary a CCS AWB és egyéb alrendszereinek felhasználásával zárt hálózatú kommunikációs
kapcsolatot biztosít a légiáru-fuvarozási logisztikai lánc többi részvevőivel.
1.

A jelen szerződésben alkalmazott meghatározások:

1.1.
CCS Hungary
A CCS Hungary egy olyan semleges rendszer, amelynek elsődleges célja az árumozgások felgyorsítása
és biztonságosabbá tétele. Hosszú távú feladatának tekinti a logisztikai lánc minden résztvevőjének
automatizálását illetve az elektronikus adatcserébe történő bekapcsolását, a nemzetközi ajánlásoknak
megfelelően. A CCS Hungary kizárólag a magyarországi igények kielégítésére jött létre, de a hazai
résztvevők teljesebb kiszolgálása érdekében nemzetközi kapcsolatokra is törekszik. A CCS Hungary
fogalmába beleértendő minden a CCS Hungary Aircargo rendszercsalád részét képező hardver és
szoftver.
1.2.
Szoftver
Szoftver alatt értendő minden a CCS Hungary elkészítése, üzemeltetése, fejlesztése, karbantartása céljára
felhasznált illetve készített szoftver, függetlenül annak származásától, funkciójától illetve elhelyezésétől.
1.3.
Partner rendszerek
Partner rendszerek a fuvarozó, légitársaság, handling agent, vámhatóság azon számítógépes rendszere,
ahol a küldemények mozgásával és helyzetével kapcsolatos adatokat tárolja illetve ahonnan a logisztikai
lánc egyéb résztvevői számára hasznos kiegészítő információk nyerhetőek és amelyekhez a CCS
Hungary kapcsolatot biztosít.
1.4.
Adat
Az adat fogalmába értendő minden információ, amelyet a CCS Hungary AWB munkaállomások illetve a
partner rendszerek vagy más résztvevők a CCS Hungary felhasználásával továbbítanak függetlenül azok
tartalmától és jellegétől.
1.5.
Adattovábbítás, EDI
Adattovábbítás alatt értendő pl. az interneten keresztüli adatátvitel, a SITA telex formájában történő
elküldés illetve bármely más a Szolgáltató által megbízhatónak ítélt adatátviteli mód alkalmazásával
elindított adat.
1.6.
Üzenet
Az üzenet a jelen szerződésben minden szabadszöveges és a CCS Hungary által készített és továbbított
adat gyűjtőfogalma.
1.7.
Szolgáltatás
A szolgáltatás fogalmába tartozik minden olyan tevékenység, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó
számára végez, illetve minden olyan funkció, amelyet a CCS Hungary ellát.
1.8.

CCS Hungary AWB rendszer

CCS Hungary AWB rendszer a légi szállítmányozói szoftver csomag amelyet a jelen szerződés keretében
a Szolgáltató a Felhasználónál telepít.
1.9.
PC munkaállomás
A CCS Hungary AWB rendszer futtatására alkalmas PC munkaállomás vagy virtuális PC munkaállomás,
amelyet a Felhasználó vagy a Szolgáltató biztosít a CCS Hungary AWB rendszer használatára.
2.

A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

2.1.
Adat vétele, tárolása és továbbítása
A Szolgáltató az "A" függelékben meghatározott módon adatokat fogad a Felhasználótól. Az így fogadott
adatokat a Partner Rendszereknek továbbítja. Ugyanígy adatokat fogad a Partner Rendszerektől amelyek
címzettje a Felhasználó. Az így birtokába jutott adatokat addig tárolja, ameddig azok a címzettnek nem
továbbíthatóak, de legfeljebb a címzett CCS Hungary tagságának megszűnéséig illetve tartós
elérhetetlensége esetén is legfeljebb 30 napig. A Szolgáltató csak a "A" függelékben meghatározott
módon és formában érkezett adatokat dolgozza fel és továbbítja.
2.2.
Segély ügyelet és tájékoztatási kötelezettség
A Szolgáltató honlapján közzétesz azokat az elérhetőségeit (Help Desk), ahova a CCS Hungary
használatával kapcsolatos üzeneteit észrevételeit a Felhasználó illetve ahol meghibásodás esetén
segítséget kérhet.
A Szolgáltató megválaszolja a Felhasználónak a rendszer használatával kapcsolatos minden olyan
kérdését, amely nem sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató szerzői jogait vagy egyéb érdekeit és a CCS
Hungary megfelelő használatához szükséges. Ezen szolgáltatásért a Felhasználó előzetes tájékoztatása
mellett az "A" függelékben rögzített munkadíjat számolhatja fel.
A CCS Hungary AWB Rendszer funkcionális leírását a felhasználói kézikönyv tartalmazza, amelyet a
Szolgáltató minden szoftver frissítéskor, a frissítés részeként a Felhasználónál telepít. A CCS AWB
Rendszer működéséhez szükséges minden egyéb szoftver licensz (mint pl. Windows operációs
rendszerek, tűzfal stb.) beszerzése, telepítése és üzemeltetése a Felhasználó feladata és az ezekkel
kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik, (2.5. pontbani kivétellel, amikor munkaállomást is biztosít a
Szolgáltató és a licensz jogok és szerződések másképpen nem rendelkeznek.)
2.3.
Fejlesztés
A Szolgáltató figyelembe veszi a rendszer fejlesztése során a Felhasználó által közölt igényeket. A
Felhasználó egyedi igényeit a Szolgáltató külön szerződés alapján, díj ellenében teljesíti, amennyiben az
nem ellentétes a többi felhasználó érdekeivel illetve nem veszélyezteti a rendszer működését.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a CCS Hungary módosítására, az azzal kapcsolatos bármilyen
programozásra, fejlesztésre, telepítésre kizárólag Szolgáltató jogosult.
2.4.
Adatbázisok
A Szolgáltató karbantartja és frissíti a Felhasználónak átadott illetve a CCS Hungary részét képező
adatbázisokat, amelyeket az "A" függelékben rögzített, oly mértékben és rendszerességgel, ahogyan a
forrásadatokhoz hozzájut a Partner rendszerekből. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a folyamatos
adatbázis-karbantartáshoz szükséges adatokhoz időben hozzájusson és azok a hatálybalépésük
időpontjában már a Felhasználó rendelkezésére álljanak. A Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó
tájékoztatta arról, hogy valamely adatbázis hibás, törekszik arra, hogy az adat kibocsátójától a helyes
adatokat megszerezze. Az igazolt adatbázis hibákról a Felhasználókat tájékoztatja.
2.5.
PC Munkaállomás
A Szolgáltató PC munkaállomást is biztosíthat a Felhasználó számára kifejezetten a CCS Hungary AWB
rendszer használatára, UTP Ethernet hálózati csatlakoztatási lehetőséggel, operációs rendszerrel. A PC
Munkaállomás értéke 70.000,- azaz Hetvenezer Forint + ÁFA, az opcionálisan igényelhető perifériák
értéke: 50.000.- azaz Ötvenezer Forint + ÁFA.
Meghibásodása esetén Szolgáltató köteles gondoskodni a meghibásodott alkatrész, vagy a munkaállomás
cseréjéről, és a munkaállomás ismételt üzembe helyezéséről a bejelentést követő legfeljebb 10
munkanapon belül. A munkaállomás hibás működése vagy működés képtelensége a havi díj fizetés alól
nem mentesíti a Felhasználót.
2.6.
A CCS Hungary használatával kapcsolatban felmerült kárigény
A Szolgáltató a jelen Szerződés alapján az általa nyújtott szolgáltatásokért a mindenkori hatályban lévő
szavatossági és/vagy kötelező jótállási szabályok szerint nyújt szavatosságot illetve 12 havi jótállást. A
Szolgáltató az általa bármely szerződésszegéssel elkövetett káreseményért, vagy kársorozatért (ide értve
egyebek mellett a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,
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egészséget megkárosító szerződésszegését és a következményes kárt is) vállalt felelősségét az „A
Függelékben” meghatározott egyhavi átalánydíj összegében maximalizálja, de tekintettel a közvetített
szolgáltatásokra is, az összes kártérítési igény sem haladhatja meg a jelen szerződés aláírásának napjától
a kárigény benyújtásáig már kifizetett „A Függelék” szerinti havi átalánydíjak tényleges,
számlamellékletekben tételesen felsorolt kommunikációs költségekkel csökkentett összegét. A felek
megállapodnak továbbá, hogy a káresemény időpontjától számított 30 napon túl benyújtott kárigény
semmis. Szolgáltató kizár bármiféle felelősséget, amely adatvédelemmel kapcsolatban merül fel. Nem
minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató elháríthatatlan akadály miatt késve vagy hibásan teljesít
(hírközlési szolgáltatói hiba, kiszállást végző dolgozó balesete vagy késleltetése hatóságok által). A
Szolgáltató nem vonható felelősségre illetve kártérítésre nem kötelezhető az általa átadott adatok vagy
adatbázisok hibái miatt. A Szolgáltató csak összegyűjti az adatokat, azok tartalmának ellenőrzése nem
feladata. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szerződésben és annak mellékleteiben foglalt
díjak kifejezetten a fenti korlátozások figyelembe vétele mellett kerültek megállapításra.
2.7.
A szolgáltatás színvonala
A Szolgáltató csak a saját tulajdonában lévő, általa üzemeltetett és karbantartott berendezések, szoftver,
hardver minőségéért felelős. Az ezen a körön kívül bekövetkezett üzemzavarok elhárítása a Felhasználó
feladata.
2.8.
Titoktartás
A Felhasználó adatainak és érdekeinek védelme érdekében Szolgáltató köteles üzleti titokként kezelni és
védelmezni minden olyan információt, adatot és dokumentációt, amelyet a Felhasználótól a Felhasználó
rendszereivel, szervezetével és működésével kapcsolatban kapott, illetve a Felhasználó üzleti titkait,
amelyekhez hozzájutott, különös tekintettel a hibaelhárítás, tesztelés és fejlesztés céljára átvett forgalmi
adatbázisokra. A Szolgáltató köteles gondoskodni a számára a Felhasználó által használati vagy más
célból átadott szoftver, hardver és dokumentáció őrzéséről, a felelős őrzés szabályainak megfelelően.
3.

A Szolgáltató jogai

3.1.
Nem rendeltetésszerű használat
A Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal megszüntetni azzal a Felhasználóval szemben, aki
oly módon használja a CCS Hungary bármely részét, ami veszélyezteti a CCS Hungary működését (pl.
4.1. pont megsértése) illetve aki a CCS Hungary használatával összefüggésben más módon sérti a
Szolgáltató vagy a többi felhasználó érdekeit. A szolgáltatás megszüntetéséről és annak okáról a
Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó nem hagy fel a
tájékoztatásban szereplő tevékenységével, a Szolgáltató korlátozhatja vagy beszüntetheti szolgáltatást
illetve felmondhatja a Szerződést azonnali hatállyal. A Szolgáltatónak jogában áll előzetes időpont
egyeztetés nélkül is ellenőrizni, hogy a Felhasználó rendeltetésszerűen használja-e az átadott eszközöket.
Ezt a Felhasználó lehetővé teszi és ehhez minden elvárható segítséget megad.
3.2.
PC Munkaállomás nem rendeltetésszerű használata
Amennyiben a Szolgáltató PC munkaállomást is biztosít a Felhasználó számára és tudomására jut, hogy a
munkaállomást fizikai sérülés érte, illetve szoftveres vagy hardveres konfigurációját a Felhasználó
megváltoztatta, vagy arra szoftvert telepítetett, illetve előtelepített szoftvert azon aktivált, vagy Internetes
levelezésre, böngészésre, letöltésre használta a munkaállomást, a Szolgáltató a munkaállomást
helyreállítás és újratelepítés céljából telephelyére szállítja, és helyreállítás után a Felhasználó telephelyén
újra üzembe helyezi, az „A” Függelék szerinti kiszállási díjak és a ténylegesen ráfordított munkamennyiség
szerinti óradíjakat és az esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a következő havi számlában jogosan
szerepelteti.
3.3.
Alvállalkozó
A Szolgáltató a megállapodott és megszokott minőség megtartása mellett az egyes részfeladatokat
alvállalkozóval is elvégeztetheti. Ilyen esetben is a Felhasználóval szemben a Szolgáltató vállal minden
felelősséget.
3.4.
Fizetési elmaradás
Amennyiben a Felhasználó a függelékekben rögzített díjakat nem fizeti vagy késve fizeti, a Szolgáltató
késedelmi kamatot számolhat fel, felfüggesztheti a szolgáltatást, felmondhatja a Szerződést és
visszaveheti a használatra átadott hardvert és szoftvert.

4.

A Felhasználó kötelezettségei
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4.1.
Karbantartás lehetőségének biztosítása
A Felhasználó köteles biztosítani, hogy megfelelő rendszerességgel, megállapodott időpontokban a
Szolgáltató munkatársai a Felhasználó CCS Hungary AWB munkaállomásait ellenőrizzék és rendszert
karbantartsák. Amennyiben a Felhasználó rendszerei nem teszik lehetővé a CCS Hungary AWB rendszer
automatikus frissülését, a kézi frissítés a Felhasználó felelőssége és kötelezettsége a 3.1. pont szerinti
konzekvenciák mellett. Az automatikus frissítés kikapcsolása esetén, a Felhasználó a Szolgáltató
tájékoztatása alapján haladéktalanul köteles elvégezni a rendszer kézi frissítését a CCS Hungary
közösségi rendszer zavartalan működése érdekében.
4.2.
Adatbázis-hiba felfedezése
A Felhasználó haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót, amennyiben a rendelkezésére bocsátott
adatbázisokban hibát talál illetve tudomása van arról, hogy az adatok megváltoztak.
4.3.
A szolgáltatás megkezdésének feltételei
A szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha a Felhasználó és a Szolgáltató már gondoskodott a "A"
Függelékben megállapodott feltételekről. A Felhasználó fizetési kötelezettsége csak az üzembe helyezés
után lép fel.
4.4.
A szolgáltatás díja
A Felhasználó a CCS Hungary használatáért az "A" függelék szerinti díjakat fizeti a tárgyhónapban
igénybe vett szolgáltatás alapján részletezett számla ellenében, az „A” Függelékben meghatározott módon
és pénznemben. A tárgyhónapban a Szolgáltatótól vásárolt árucikkek és igénybe vett egyéb szolgáltatások
is a havi elszámolási időszakos számlában szerepeltethetőek, de külön is számlázhatóak.
4.5.
PC Munkaállomás
Amennyiben a Szolgáltató PC munkaállomást is biztosít a Felhasználó számára, a Felhasználó köteles
gondoskodni (lásd 2.5. és 3.2. pont is) arról, hogy a munkaállomáshoz jogosulatlan személy ne férhessen
hozzá, azt ne rongálják meg, azon szoftveres vagy hardveres módosításokat, beállításokat ne
végezzenek, azon Internetes levelezést, böngészést, fájl le- vagy feltöltést ne végezzenek, összefoglalva:
azon kizárólag a CCS Hungary AWB és CCS Hungary LabelPrinter szoftvereket használják, illetve azok
adatait saját adattárolójukra mentsék. Amennyiben PC munkaállomással együtt biztosítja a szolgáltatást a
Felhasználónak a Szolgáltató és a PC munkaállomás átadását követő egy éven belül a munkaállomás
használatát a felhasználó felmondja, köteles egy összegben kifizetni az 2.5. pontban meghatározott
vételárnak megfelelő szolgáltatási díjat, vagy megegyező összegért megvásárolhatja a munkaállomást.
5.

A Felhasználó jogai

5.1.
Áthelyezés, átkonfigurálás
A Felhasználó kérheti a munkaállomásának másik munkaállomásra telepítését vagy rendszerének
átkonfigurálását az „A” Függelékben megállapodott díjak megfizetése mellett. Ezen tevékenységek
elvégzésére a CCS Hungary rendszer tekintetében kizárólag a Szolgáltató jogosult.
5.2.
Testreszabás
A Felhasználó kérheti a szoftver egyedi igényeinek megfelelő módosítását. A Felhasználó egyedi igényeit
a Szolgáltató külön szerződés alapján, megállapodott díj ellenében teljesíti, amennyiben az nem ellentétes
a CCS közösségi céljaival, a többi felhasználó érdekeivel illetve nem veszélyezteti a rendszer működését.
5.3.
Használat joga
A Felhasználó a havi díj ellenében jogosult a CCS Hungary AWB Rendszer teljes körű használatára, egyvagy több szerveren de legfeljebb a kifizetett munkaállomásonkénti alapdíjaknak megfelelő számú
munkaállomáson, a jelenlegi, a Felhasználó szakemberei által megismert és jelenleg is használt és
elfogadott formájában, valamint annak a jelen szerződés szerint továbbfejlesztett verzióiban.
5.4.
Rendszertámogatás
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által a CCS Hungary AWB tekintetében biztosított rendszerfelügyeleti,
karbantartási és segítségnyújtási szolgáltatásainak igénybevételére, az „A Függelékben” megállapodott
feltételekkel és díjak megfizetése mellett. A rendszerfelügyelet kizárólag a CCS Hungary AWB rendszer
felügyeletére korlátozódik és csak oly mértékben várható el a Szolgáltatótól, amilyen mértékben a
Felhasználónál telepített rendszerhez hozzáféréssel rendelkezik illetve amilyen mértékben a
Felhasználótól a hardver- és szoftverkörnyezetről tájékoztatást kapott, illetve ha a magyar illetve angol
nyelv használatán kívül más nyelv ismeretét nem feltételezi. Amennyiben a Felhasználó IT szabályzata
vagy rendszere nem teszi lehetővé az Interneten keresztüli távoli elérést, az „A Függelékben”
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megállapodott kiszállási díjak kerülnek felszámításra az elérés okától függetlenül, ha a munkát (pl.:
telepítés, törlés, áthelyezés, hibakeresés vagy hibajavítás stb.) a Felhasználó kérte.
6.

A Felhasználó felelőssége

6.1.
Felelős őrzés, szellemi tulajdon
Felhasználó jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató által rendelkezésére
bocsátott CCS Hungary, minden jövőbeni fejlesztésével együtt, Szolgáltató szellemi tulajdonának minősül.
A Felhasználó köteles gondoskodni a számára a Szolgáltató által használati vagy más célból átadott
szoftver, hardver és dokumentáció felelős őrzéséről, azt harmadik személynek nem adhatja át. Tudomásul
veszi, hogy amennyiben harmadik személy tőle jogellenesen eltulajdonította a CCS Hungary részét
képező szoftvert, hardvert vagy a kommunikációs vonalat, a pótolandó hardver értékéért és az ennek
kapcsán szükségessé vált munkadíj és az esetlegesen keletkezett forgalmi költségekért a Szolgáltatóval
szemben teljes felelősséggel tartozik. Felek megállapodnak, és Felhasználó kifejezetten kötelezettséget
vállal arra, hogy Szolgáltató szellemi tulajdonát más, harmadik személy jogtalan megszerzésétől, és
bitorlásától megvédi, illetve amennyiben ilyen a tudomására jut, arról Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. A
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a CCS Hungary használati joga csak a Felhasználót illeti meg és csak
saját szállítmányozói tevékenysége céljából. Minden kizárólagosság, tulajdonjog, bérbeadás, egyéb
továbbszolgáltatás szigorúan kizárva.
6.2.
A Felhasználó eszközei és harmadik személy hibája
Amennyiben a Felhasználó saját, vagy harmadik személy tulajdonát képező hardvert, szoftvert vagy
kommunikációs eszközt vesz igénybe, és annak meghibásodása vagy időszakos hozzáférhetetlensége
miatt a Felhasználó a CCS Hungary rendszert nem tudta használni, illetve ha a Felhasználó által küldött
üzenet címzettje az üzenetet a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem kapta meg, akkor a Felhasználó
nem mentesül az "A" függelékben rögzített rendszerhasználati díj fizetése alól.
6.3.
Adatmentés
A Szolgáltató által a Felhasználó számára átadott rendszerek helyreállításához szükséges
adatmentéséről, a Felhasználói Kézikönyvben / On-line Help rendszerben ismertetett módon, a
Felhasználó felelőssége gondoskodni.
7.

Viták rendezése, döntőbíráskodás

7.1.
Viták rendezése
A szerződött felek törekednek arra, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján rendezzék. A felek csak akkor
fordulnak bírósághoz a vitájuk eldöntése érdekében, ha a tárgyalások eredménytelennek bizonyultak.
7.2.
Illetékes bíróság
A szerződött felek megállapodnak és kikötik jogvitáik tekintetében a Magyar Gazdasági Kamara mellett
szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződésben nem szabályozott
kérdések tekintetében a PTK hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.3.
Értesítések
A felek az értesítések tekintetében is kötelesek együttműködni, és a másik Fél késedelmes reagálása
esetén az értesítést – lehetőleg más csatornán – megismételni, illetve az értesítés célba érkezéséről
meggyőződni. A jelen szerződés szerinti értesítéseket, nyilatkozatokat írásban kell megtenni. Felek írásbeli
formának fogadják el a tértivevényes ajánlott levélben megtett, a futárral elküldött és a címzettel
személyesen átvetetett értesítéseket, nyilatkozatokat. A mindennapi ügymenetet elősegítő, napi szintű
szokásos kapcsolattartás tekintetében elfogadják írásos formának a visszaigazolt elektronikus üzenetként
(e-mail) küldött értesítéseket. Felek nevük, cégformájuk, székhelyük, számlázási címük, adószámuk,
értesítési címeik, elérhetőségeik és kapcsolattartóik változásáról a másik Felet haladéktalanul írásban
értesítik.
8.

Hatály, felmondás, megszűnés

8.1.
A szerződés hatálya
Aláírása napján lép hatályba és felmondásáig folyamatos hatályú. A Fizetési kötelezettségek a
munkaállomás üzembe helyezésének hónapjától lépnek hatályba.
8.2.
A szerződés felmondása indok nélkül
Bármely fél felbonthatja a szerződést oly módon, hogy erről a szándékáról a másik felet 90 nappal
korábban írásban tájékoztatja. Lásd még 4.5. pont.
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8.3.
A szerződés felmondása a másik fél szerződésszegő magatartása miatt
A szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja a másik fél két héttel korábbi felszólítása mellett, ha a
másik fél szerződésszegő magatartást tanúsított illetve ha az a CCS Hungary működését veszélyeztető
tevékenységet, magatartást fejtett ki.
8.4.
Hardver, szoftver, dokumentáció, jelszó, cím, kommunikációs eszköz visszaszolgáltatása
A szerződés felmondását követően, még a szerződés megszűnése előtt a Felhasználó köteles a
Szolgáltatónak visszaszolgáltatni minden hardvert, szoftvert, dokumentációt, jelszót, címet és
kommunikációs eszközt amit a Szolgáltatótól használatba kapott illetve amelyhez a CCS Hungary
használatával kapcsolatban hozzáférést kapott, valamint mindazok másolatait, ezen felül lehetővé teszi a
Szolgáltatónak hogy törölje a CCS Hungary AWB nála installált szervereit és munkaállomásait.
Ugyanekkor a Szolgáltató visszaszolgáltat minden a CCS Hungary használatával összefüggésben
Felhasználó által átadott dokumentációt.
8.5.
Meg nem szűnő kötelezettségek
A Szerződés illetve egyes Függelékeinek megszűnésétől függetlenül a 2.8., 6.1. pontbani
megállapodások, jogok és kötelezettségek tovább élnek határozatlan ideig. Tovább élnek a szerződés
ideje alatt keletkezett fizetési kötelezettségek is.
8.6.
Szerződés betartása
Az hogy valamelyik Fél egy adott alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen szerződés valamely
lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy adott Fél lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához vagy a jelen szerződés más lényegi
feltételéhez vagy kikötéséhez.
8.7.
Szerződés alkalmazása
A jelen szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást és meghalad
minden, a Felek között a jelen szerződés tárgya vonatkozásában korábban vagy azzal egyidejűleg kötött
akár szóbeli, akár írásbeli megállapodást és egyezményt. A Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy
írásban, kifejezett vagy hallgatólagos módon tett rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem,
amelyet a jelen szerződés nem tartalmaz. Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelenné, jogtalanná
vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti. jelen szerződés nem tesz semmissé illetve érvénytelenné azonban a
Felek által aláírt, más szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést. Jelen szerződést kizárólag írásban,
mindkét Fél által meghatalmazott képviselők által aláírt megegyezéssel lehet módosítani, utalva arra, hogy
az adott dokumentum a jelen szerződés módosítása.
9.

GDPR

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a képviseletükre, illetve a kapcsolattartásra a szerződésben,
valamint annak teljesítése során bármely dokumentumon megadott természetes személyek adatainak
másik szerződő fél általi kezeléséhez való hozzájárulást minden esetben annak a szerződő félnek kell
beszerezni, akinek az érdekében a szóban forgó adatok felett rendelkező természetes személy eljár. Az
adatok későbbi megváltozásával kapcsolatos adatkezelési engedélyek megadásáért, illetve az adatokkal
kapcsolatos bármely rendelkezés továbbításáért minden esetben a fentiek szerinti szerződő fél a felelős.
Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a jelen pontban meghatározottak
végrehajtása érdekében adatkezelőként a másik szerződő fél az adattulajdonos felé megjelölje.
A FENTIEK TANÚBIZONYSÁGÁUL FELEK A JELEN SZERZŐDÉST, ÁTOLVASÁS ÉS ÉRTELMEZÉS
UTÁN, AZ ALÁBBI ÉVBEN ÉS NAPON 2 (KÉT) EREDETI PÉLDÁNYBAN, MINT AKARATUKKAL
MINDENBEN MEGEGYEZŐT, JÓVÁHAGYÓLAG ÍRTÁK ALÁ.
Budapest, 2018.
A Szolgáltató részéről:
........................................
Gyugyi Andrea
Ügyvezető Igazgató
helyett meghatalmazás alapján Galambos Réka
CCS HUNGARY AIRCARGO Kft.

A Felhasználó részéről:
…………..............................
ügyvezető

6. oldal

Kft.

