
1 

 

 

 

Linde Gáz Magyarország Zrt. 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban szeretnénk informálni Önt a személyes adatainak a Linde Gáz 

Magyarország Zrt. („Linde“) által történő adatkezeléséről. 

A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy új szolgáltatások bevezetése esetén 

szükséges jelen dokumentum egészét, vagy egyes részeit módosítani. Az aktuális adatvédelmi tájékoztatót 

az alábbi linkre kattintva érhetik el: http://www.lindegas.hu/hu/footer/dataprotection.html 

I. Általános információk a Linde Csoporton belüli adatkezelésről 

1. Adatkezelő és Adatvédelmi Tisztviselő 

Az adatvédelmi jogszabályok szempontjából az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a 

Linde. Linde a Linde Csoportba tartozó vállalat. A Linde Csoport egyike a világ vezető gáz és mérnöki 

vállalatainak, hozzávetőleg 58.000 munkavállalóval több mint 100 országban. 

A Linde Csoport EU Csoport Adatvédelmi Tisztviselője („EU GDPO“), illetve a Linde az adatvédelemre 

vonatkozó, emailen vagy postán érkező kérdésekkel kapcsolatban szívesen áll rendelkezésre.  

Az EU GDPO elérhetőségei:  

Linde AG 

EU Group Data Protection Officer 

Klosterhofstrasse 1 

80331 Munich, Germany 

Email: dataprotection@linde.com 

2. Az Ön adatvédelmi jogai 

A személyes adatok Linde által történő kezelésével kapcsolatban az EU Általános Adatvédelmi 

Rendeletének („GDPR”) 15-21 szakaszai alapján a tagállamok által meghatározott jogszabályi keretek 

között minden érintettnek az alábbi jogai vannak: 

- tájékoztatáshoz való jog 

- helyesbítéshez való jog 

- törléshez való jog 

- adatkezelés korlátozásához való jog 

http://www.lindegas.hu/hu/footer/dataprotection.html
mailto:dataprotection@linde.com
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- adathordozhatósághoz való jog 

- tiltakozáshoz való jog 

Továbbá, Önnek joga van bármikor visszavonni a adatkezeléshez adott hozzájárulását a jövőre 

vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonásának nincs visszaható hatálya, azaz a hozzájárulás visszavonását 

megelőző adatkezeléseket a visszavonás nem érinti.  

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Linde által történő adatkezelés nem a jogszabályoknak megfelelő, vagy 

nem elégedett a Linde által rendelkezésre bocsátott információkkal, joga van a hatáskörrel rendelkező 

adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni (lásd. GDPR 77. szakasz).  

3. Az adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek való továbbítása 

Gondoskodunk arról, hogy adatait ne továbbítsuk olyan országba, mely nem biztosítja az adatvédelem 

megfelelő szintjét (harmadik országok). Azonban, bizonyos esetekben az ilyen adattovábbítást nem lehet 

teljesen elkerülni. Ilyen esetben a Linde megtette és megteszi a megfelelő intézkedéseket annak 

érdekében, hogy mindenkor biztosítsa az adattovábbítás címzettjénél a megfelelő szintű adatvédelmet.  

4. Adatok tárolása és törlése 

Személyes adatot kizárólag a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges időtartamig 

kezeljük. Amennyiben az adott adat a teljesítéshez már nem szükséges, azt általában töröljük. 

Ugyanakkor, bizonyos jogszabályoknak való megfelelés érdekében a szerződéses kapcsolatok 

megszűnését követően is szükséges bizonyos adatok tárolása. Ez magában foglal kereskedelmi és adó 

dokumentációkat, bizonyítási és megőrzési kötelezettségeket. Ezekben az esetekben az érintett adatokat 

akár 10 évig is meg kell őriznünk. 

 

II. Az személyes adatok kezelése a Linde alaptevékenysége érdekében  

A Linde Csoport széleskörű termék és szolgáltatás portfóliót kínál az ipari, kiskereskedelmi, tudományos, 

kutatási és közszférába tartozó vevői számára. Vevőink, beszállítóink és partnereink annyira sokfélék, mint 

mi magunk. Az összetett nemzetközi üzleti tevékenységünk folytatása érdekében elengedhetetlen a 

személyes adatok kezelése. 

1. A Linde által kezelt személyes adatok köre és forrása  

Vevőinkkel, beszállítóinkkal és partnereinkkel való üzleti kapcsolataink vonatkozásában személyes 

adatokat kizárólag szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben 

kezelünk. „Adatkezelés“ alatt értjük például, hogy a személyes adatokat gyűjtjük, tároljuk, töröljük és 

továbbítjuk. 

Az általunk kezelt személyes adatok magukban foglalják: 

- vevők, beszállítók törzsadatait és kapcsolattartási adatait, például a kapcsolattartó nevét, címét, 

telefonszámát, email címét, beosztását, szervezeti osztályát stb.;  
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- a számlázáshoz és a fizetés kezeléséhez szükséges adatokat, például banki adatokat, adószámot, 

hitelgazdálkodási adatokat stb., mindaddig amíg természetes személy adatait érintik;  

- vevői és beszállítói kapcsolatok kezelésére vonatkozó információkat, így rendeléstörténetet stb., 

mindaddig, amíg természetes személy adatait érintik; 

- az egészségügyi üzletág vevőire vonatkozó különleges kategóriába tartozó személyes adatokat, így 

diagnózissal vagy terápiával kapcsolatos adatokat, melyek szükségesek a kezeléshez. 

A vevőkkel történő üzleti kapcsolat során vagy annak keretében rendszeresen kapunk személyes adatokat, 

melyeket kezelünk. Bizonyos esetekben szintén kapunk személyes adatokat a Linde Csoportba tartozó 

kapcsolt vállalkozásoktól, így például a Linde Csoporton belüli beszállító kapcsolatmenedzsmentben 

meglévő beszállítók elérhetőségeit.  

Bizonyos esetekben, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon részünkre másként 

eljuttatott adatokat is kezelünk. Rendszeresen ez helyzet az alábbiakkal kapcsolatban: 

- nyilvánosan hozzáférhető források, például: üzleti nyilvántartások, kereskedelmi vásárok, 

kiállítások, Internet források, újság, kereskedelmi adattár stb.; 

- nem a Linde Csoporthoz tartozó harmadik személyek, például kereskedelmi szervezetek, 

hitelügynökségek, biztosító társaságok stb. 

2. A Linde adatkezelésének célja és jogalapja 

Kizárólag megengedett célokra és a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a releváns nemzeti 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük a személyes adatait. 

 

2.1. Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés 

Személyes adatokat kezelünk abból a célból, hogy szerződéses kötelezettségeinket vevőink és 

beszállítóink felé teljesíteni tudjuk, vagy úgynevezett szerződéskötés előtti intézkedéseket tegyünk, 

melyek egyéni kérésre történnek. 

Ezekben az esetekben az adatkezelés célját a vevővel vagy beszállítóval kötött szerződés vagy a szerződés 

szerint általunk nyújtott szolgáltatás határozza meg. Ez magában foglalja például katalógusok küldésével, 

szolgáltatásainkról való tájékoztatással, vagy különleges ajánlat elkészítésével kapcsolatos adatkezelést. 

 

2.2. Jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés 

Amennyiben szükséges, a Linde vagy a Linde Csoport vállalatai vagy a vevők (és ha alkalmazandó, más 

harmadik személyek) jogos érdekeinek védelme érdekében szintén kezelünk személyes adatokat. Ilyen 

esetben az adatkezelésre kizárólag az Ön érdekeinek megfelelő mérlegelését követően kerül sor. 

Ilyen adatkezelés például:  

- Linde termékek értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása 

- Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 

- Marketing célú közvetlen megkeresés (DM), feltéve, ha Ön nem tiltakozott az ilyen célú 

adatkezelés ellen 
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- Telephelyeinken optikai-elektronikus eszközzel ellátott, nyilvánosság számára nyitva álló 

helyiségek megfigyelése (video megfigyelés) 

- A személyes adatok Linde Csoporton belüli átadása belső adminisztratív célból. 

 

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelése 

Abban az esetben is kezeljük személyes adatát, ha ehhez hozzájárult. A hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának napjáig 

megengedett. 

 

2.4. Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében 

Jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk bizonyos adatokat kezelni. Ezen 

kötelezettségek nemzeti kereskedelmi, adó és társadalombiztosítási jogszabályokból, illetve európai jogi 

rendelkezésekből ered, így például terrorizmus finanszírozása elleni szabályokból. Részletesen, ezek a 

Lindére nézve olyan kötelezettségeket eredményezhetnek, hogy az adatokat őrizze, tárolja, jelentse és 

gyűjtse, mely általánosságban a hatóságok ellenőrzési céljait szolgálja. 

 

2.5. Az adatkezelési cél megváltozásáról szóló tájékoztatás 

Amennyiben más célból kezeljük az adatait, mint amelyre azokat eredetileg gyűjtöttük, az új cél 

megjelölése mellett tájékoztatjuk Önt a jogszabály által megengedett mértékben.  

 

3. Az adattovábbítás címzettjei 

A Linde Csoporthoz tartozó egyéb vállalatok személyes adatokhoz abban az esetben, és olyan mértékben 

férnek hozzá, amennyiben ez szerződéses vagy jogszabályon alapuló jogaink és kötelezettségeink 

védelme érdekében szükséges. Így például szerződéses szolgáltatásaink koordinálása érdekében. 

Tipikusan ilyen például a központosított beszállítói és ügyfélmenedzsment szolgáltatás, központosított IT 

szolgáltatás és a belső szolgáltató központ (SSC) a pénzügyi és könyvelési területen. 

Bizonyos szerződéses kötelezettségeinket külső szolgáltatókkal való együttműködéssel teljesítjük. Ez a 

helyzet például bizonyos beszállítói és ügyfélmenedzsment szolgáltatások, IT infrastruktúra igénybevétele 

és külső szolgáltató központ (SSC) szolgáltatása vonatkozásában pénzügyi és könyvelési területen 

(hitelkártya, beszedési megbízás), logisztikával és szállítással, promóciós tevékenységekkel vagy online 

megrendelések tranzakcióival kapcsolatban. Amennyiben külső szolgáltatót veszünk igénybe, ez minden 

esetben a jogi keretek között, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. 

 

A Linde Csoporton kívüli személyeknek kizárólag abban az esetben továbbítunk személyes adatot, 

amennyiben arra jogilag kötelesek vagyunk. Minden más esetben kizárólag akkor továbbítjuk az Ön adatait 

egyéb harmadik személyeknek, amennyiben Ön ehhez hozzájárult. 
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Üzletfejlesztés keretében előfordulhat, hogy leányvállalatokat, üzletrészeket adunk el, vagy üzletrészek 

olvadnak össze más vállalatokkal. Ezek a tranzakciók tipikusan együtt járnak az eladott vagy leválasztott 

leányvállalatot vagy üzletrészt érintő ügyféladatoknak a vevő vagy az összeolvadás során létrejövő vállalat 

részére történő átadásával. Ebben az esetben az Ön személyes adataira továbbra is jelen adatvédelmi 

tájékoztató rendelkezései az irányadók. Abban a nem várt esetben, ha a Linde Csoport egésze vagy 

jelentős része eladásra kerülne, az Ön személyes adatai a vevő részére átadásra kerülnek. 

 

4. Adatszolgáltatási kötelezettség 

Bizonyos személyes adatokat kezelnünk kell annak érdekében, hogy az ügyfeleink részére 

szolgáltatásokat tudjunk teljesíteni, vagy az adatkezelésre jogszabályok alapján vagyunk kötelesek. A 

vonatkozó adatokat Öntől a szerződéskötés során gyűjtjük (például cím, vevői kapcsolattartási adatok vagy 

beosztás).  

Ezen adatok nélkül nem tudunk az ügyfeleinkkel szerződést kötni. 

5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Nem alkalmazunk olyan automatizált döntéshozatali folyamatot, amely jogi hatással vagy hasonló jelentős 

hatással járna az Önre. További emberi ellenőrzés nélkül nem történik döntéshozatal.  

A GDPR 4. szakasz (4) bekezdés szerinti profilalkotás a Linde Csoporton belül nem történik, kivéve az 

otthoni betegellátási üzletágban bizonyos speciális alkalmazásokat, melyek célja azon betegek 

azonosítása, akiknél az egészségügyi állapotuk további romlásának és beavatkozás vagy újbóli kórházi 

ellátás esetleges szükségességének magas a kockázata. 

III. Hogyan használjuk a személyes adatokat a honlapunk céljából 

A Linde Csoport vállalatai holnapokat üzemeltetnek azért, hogy Önt a Csoport vállalatairól, illetve a 

termékeikről és szolgálatásaikról tájékoztassák. 

1. A Linde által kezelt személyes adatok köre és forrása 

Amennyiben Ön a Linde Csoport valamelyik honlapját meglátogatja, bizonyos személyes adatokat gyűjtünk 

Önről. Ilyen vonatkozásban kezelt személyes adatok az Ön neve, címe, telefonszáma vagy email címe. 

A honlapunk üzemeltetésével kapcsolatban kezelt személyes adatokat tipikusan Ön bocsátja 

rendelkezésre a honlap használata során. 

Bizonyos esetekben általunk kezelt személyes adatot olyan harmadik személyek is rendelkezésre 

bocsátanak, akik nem tartoznak a Linde Csoporthoz úgy, mint internet szolgáltatók, marketing 

vállalkozások vagy plugin szoftverek. A következő adatokat (különösen log és eszköz adatokat) a Linde 

automatikusan kezel:  

- az Ön internet szolgáltatójának neve (ISP) 

- az Ön IP címe 

- a böngészőjének a típusa és az operációs rendszere 

- a látogatásának időpontja és időtartama 
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- a látogatott weboldal 

- a kimásolt adatok és letöltött fájlok 

- az Ön országa 

- az URL, amely a weboldalra irányította 

- amennyiben keresőmotoron keresztül jutott el a honlapunkra, a keresett kifejezés. 

 

2. A Linde adatkezelésének célja és jogalapja 

Minden esetben kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat. 

2.1. Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés 

Ügyfeleink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy úgynevezett szerződés előkészítő 

intézkedések céljából kezelünk személyes adatokat, egyéni kérés esetén. Ilyen lehet, amikor Ön 

valamilyen szolgáltatásra, online megrendelésre vagy beszállítói portálra regisztrál. 

2.2. Jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés 

Amennyiben szükséges, a Linde vagy a Linde Csoport vagy a vevők (és ha alkalmazandó, más harmadik 

személyek) jogos érdekeinek védelme érdekében szintén kezelünk személyes adatokat. Ilyen esetben az 

adatkezelésre kizárólag az Ön érdekeinek megfelelő mérlegelését követően kerül sor. 

Részletesebben, ez magában foglalja például:  

- intézkedéseket, amelyek célja a pszeudonimizált látogatói viselkedés elemzése a honlap további 

fejlesztése érdekében  

- weboldal funkcióit biztosító intézkedéseket, például felhasználói fiók menedzsment, bevásárlói 

kosár funkció 

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

Abban az esetben is kezeljük személyes adatát, ha ehhez hozzájárult. A hozzájárulást bármikor 

visszavonhatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának napjáig 

megengedett. Ilyen adatkezelés részletesebben például: 

- hírlevélre történő feliratkozás, 

- promóciók, 

- kapcsolatfelvétel. 

3. Az adattovábbítás címzettjei 

3.1 A Linde Csoport vállalatai és szolgáltatói 

A Linde a fentiekben meghatározottak szerint adja át a személyes adatokat (lásd II. fejezet 3. pont). 
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3.2 Közösségi média szolgáltatók 

Bizonyos weboldalakon a Linde olyan további tartalmakat és közleményeket integrál (blogok, posztok, 

hírek, videók, interjúk stb.), amelyek más közösségi médiában/közösségi hálókon is megjelentek (pl. 

Facebook, LinkedIn, Twitter). Amennyiben Ön nem kattint az ilyen tartalmakra, személyes adatai nem 

kerülnek az adott közösségi média szolgáltatónak átadásra. 

Amennyiben Ön közösségi média falon (Social Media Wall) megjelenő tartalomra kattint, IP címe átadásra 

kerül az adott közösségi média szolgáltatónak, és a szolgáltató az ő adatvédelmi szabályzata alapján 

tárolja, kezeli és használja az adatot. A közösségi média falon található banner tájékoztatja Ön, hogy 

amennyiben meghatározott tartalomra kattint, hozzájárul a személyes adatainak ilyen jellegű átadásához. 

 

További információkat talál a személyes adatainak közösségi média szolgáltatók általi kezeléséről az alábbi 

linkeken:  

Facebook privacy policy 

LinkedIn privacy policy  

Twitter privacy policy 

 

4. Sütik 

Sütiket használunk. A sütikről és az általunk alkalmazott sütik céljáról a következő szabályzatunkban 

tájékozódhat: https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html  

 

5. Linkek 

Honlapunk más honlapokra mutató linkeket tartalmaz, melyekre az adott honlap üzemeltetőjének 

adatvédelmi szabályzata vonatkozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/en/privacy
https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html
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FONTOS INFORMÁCIÓ 

 

Tájékoztató a tiltakozáshoz való jogról 

 

1. Tiltakozás saját helyzettel kapcsolatos okokból 

Ön bármikor tiltakozhat adatai bizonyos típusú kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból. Ez a 

jog megilleti Önt közérdekből történő adatkezelés vagy jogos érdek védelme érdekében történő 

adatkezelés esetén, ideértve az említett két rendelkezésen alapuló profilalkotást is.  

Ellentmondás esetén az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

2. Tiltakozás közvetlen üzletszerzési (DM) célból történő adatkezelés ellen  

Egyedi esetekben közvetlen üzletszerzés (DM) céljából végzünk adatkezelést. Ilyen például, amikor 

különleges ajánlatainkról vagy árengedményeinkről küldünk Önnek tájékoztatást. 

Önnek joga van személyes adatainak ilyen célú kezelése ellen tiltakozni, beleértve az ehhez kapcsolódó 

profilalkotást is.  

Tiltakozás esetén személyes adatait ebből a célból nem kezeljük tovább. 

 

Tiltakozása nem igényel semmiféle különleges formátumot, emailen elküldheti az 

adatvedelem@linde.com email címre. 

 

mailto:adatvedelem@linde.com
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az ÁSZF célja, hatálya, módosítása 

1.1. Amennyiben a felek másként írásban nem állapodnak meg, a 
jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 
hatálya kiterjed valamennyi jogviszonyra (beleértve az Linde 
általi ajánlatadást is), amely alapján a Linde Gáz 
Magyarország Zrt. (a továbbiakban: „Linde”) terméket 
értékesít, bérbe ad, vagy szolgáltatást nyújt, elnevezéstől 
függetlenül. Jelen ÁSZF értelmezése céljából a „szolgáltatás 
nyújtás” magában foglalja különösen a gáz szolgálatásával 
összefüggésben a Vevő részére végzett munkákat, gázpalack, 
szállítását és/vagy bérbe adását, tervezési, telepítési, 
összeszerelési, üzembe helyezési, karbantartási és/vagy 
tanácsadási szolgáltatásokat; a „termék” magában foglalja 
különösen cseppfolyós és egyéb gázt, tartályt és/vagy 
palackot.  

1.2. Az ÁSZF A.) fejezetében meghatározott rendelkezések 
vonatkoznak valamennyi Linde általi értékesítésre, 
szolgáltatás nyújtásra vagy bérleti jogviszonyra, a B.) és C.) 
fejezetekben meghatározott különös rendelkezések az A.) 
fejezet rendelkezéseivel együtt, az ott megjelölt 
jogviszonyokra alkalmazandóak. 

1.3. A VEVŐ/MEGRENDELŐ/BÉRLŐ (TOVÁBBIAKBAN: „VEVŐ” VAGY 
„BÉRLŐ”) AJÁNLATOT ELFOGADÓ NYILATKOZATÁBAN, JELEN 
ÁSZF-ET TUDOMÁSUL VEVŐ NYILATKOZATÁBAN FOGLALT VAGY 
BÁRMELY MÁS MÓDON A LINDE-NEK MEGKÜLDÖTT ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTEL VAGY EGYÉB FELTÉTEL A LINDE ÁLTALI 
ÉRTÉKESÍTÉSEKRE, BÉRBE ADÁSRA VAGY SZOLGÁLTATÁS 
NYÚJTÁSÁRA NEM ALKALMAZHATÓ, ÉS A VEVŐ JELEN ÁSZF 
ELFOGADÁSÁVAL KIFEJEZETTEN LEMOND AZ AZOKBAN 
FOGLALTAKRA VALÓ HIVATKOZÁSRÓL. 

1.4. LINDE FENNTARTJA A JOGOT, HOGY JELEN ÁSZF-ET, SAJÁT 
DÖNTÉSE ALAPJÁN, A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYI 
KERETEK KÖZÖTT, BÁRMIKOR EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTSA 
KÜLÖN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL. A MÓDOSÍTÁS A 
MÓDOSÍTOTT ÁSZF-NEK A WWW.LINDE.HU WEBHELYEN 
TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉVEL AZONNAL HATÁLYBA LÉP. A VEVŐ A 
TERMÉK MEGRENDELÉSE, BÉRBE VÉTELE, VAGY SZOLGÁLTATÁS 
IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT KÖTELES ELLENŐRIZNI, HOGY TÖRTÉNT-E 
MÓDOSÍTÁS AZ ÁSZF-BEN. AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁSRA VAGY A 
FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY KERETÉBEN VÉGZETT BÁRMELY 
TEVÉKENYSÉGRE, NYILATKOZATRA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS 
IGÉNYBEVÉTELE, TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE VAGY NYILATKOZAT 
MEGTÉTELE IDEJÉN HATÁLYOS ÁSZF-ET KELL IRÁNYADÓNAK 
TEKINTENI. 

1.5. Jelen ÁSZF és a Linde és a Vevő között létrejött egyéb 
dokumentum együttesen képezi a felek között termék 
értékesítésére, bérletre, vagy szolgáltatás nyújtására létrejött 
teljes megállapodást a Linde által a Vevő részére értékesített 
áruk és nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, és felülír 
minden korábbi a felek között az adott termék 
értékesítésére/bérbe adására vagy szolgáltatás nyújtására 
létrejött megállapodást.  

2. Ajánlat, elfogadás, hatály 

2.1. A LINDE AJÁNLATA A LINDE-RE NÉZVE AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGET 
NEM KELETKEZTET.  

2.2. A Linde által adott ajánlatban foglalt termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás kizárólag a Vevő 
írásbeli megrendelése és annak Linde általi írásbeli 
visszaigazolásával vagy Linde általi teljesítésével jön létre.  

2.3. A Vevő és Linde között létrejött szerződés elválaszthatatlan 
részét képzik a jelen ÁSZF rendelkezései.  

3. A Termék minősége, mennyisége 

3.1. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg írásban, 
bármely, a Linde katalógusában, árlistájában vagy egyébként 
a Linde által megadott specifikációk, rajzok, tömeg- vagy 
méretadatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem képezik 
a Vevő és a Linde között létrejövő szerződés részét. 

3.2. A Linde a specifikációtól eltérő tisztaságú vagy stabilitású 
terméket kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján 
értékesít. A különleges minőség biztosításával 
összefüggésben felmerülő többletköltség a Vevőt terheli. 

3.3. A Linde bizonyos gázok esetén biztosítja, egyéb esetben a 
Vevő előzetes írásbeli kérése esetén biztosíthatja a gáz 
minőségi tanúsítványát vagy analitikai eredményét ésszerű 
határidőn belül. Linde a tanúsítvány és/vagy, analitikai 
eredmények szolgáltatásáért az aktuális árlistában 
meghatározott díjat számol fel. 

3.4. A köbméterben megadott mennyiség a gáz 15 celsius fokos 
és 1 bar melletti gázhalmazállapotra vonatkozik.  

4. A teljesítés helye, időpontja 

4.1. A felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában termék-
értéskesítés esetén a teljesítés helye a Linde értékesítési 
telephelye (EXW).  

4.2. Házhoz vagy telephelyre történő szállítás esetén a termék 
átadási/átvételi helye a tehergépkocsi rakfelülete. A Vevő 
köteles a teljesítés helyét - Linde által alkalmazott 
szállítóeszközt is figyelembe véve - megfelelő módon 
hozzáférhetővé tenni. 

4.3. Linde a Vevő tulajdonában lévő tartályba kizárólag külön 
megállapodás alapján és csak abban az esetben szállít, ha a 
tartályt a Linde megfelelőnek találta. Az ilyen szállítás minden 
esetben függ a tartály vizsgálatától, és Linde szabályai, illetve 
a jogszabályok által előírt felülvizsgálatoktól, melyeket a 
Linde végez - illetve végeztet el a Vevő költségén. 

4.4. Töltött és üres palackok- és a hozzá tartozó göngyöleg, 
raklap, konténer – értékesítési helyekről való elszállításának, 
illetve az értékesítési helyre történő visszaszállításának, a fel- 
és lerakodásának költségét és kockázatát a Vevő viseli. A 
Vevő köteles a rakodás során a vonatkozó jogszabályoknak 
(így különösen, de nem kizárólagosan a műszaki gázokra 
vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírásoknak) 
megfelelően eljárni. A Vevő felelős azért, hogy alkalmazottai, 
megbízottai és közreműködői (beleértve, de nem 
kizárólagosan a fuvarozót) a veszélyes áruk fuvarozására 
vonatkozó szabályokkal tisztában legyenek és azokat 
betartsák, különös tekintettel a veszélyes áruk nemzetközi 
közúti szállításáról szóló 61/2013.(X.17.) NFM rendeletben 
foglaltakra. 

4.5. AMENNYIBEN A LINDE MÁSKÉNT ÍRÁSBAN NEM IGAZOLJA 
VISSZA, A SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK KIZÁRÓLAG TERVEZÉSI 
CÉLOKAT SZOLGÁLNAK, ÉS A LINDE-RE NÉZVE KÖTELEZETTSÉGET 
NEM KELETKEZTETNEK. 

4.6. Amennyiben a szállítási időpontok tervezése távoli elérésen 
keresztül, vagy ütemezett szállítás keretében történik, a Vevő 
köteles a Linde-t értesíteni a lehető legkorábbi időpontban 
minden olyan jövőbeni eseményről, mely befolyással lehet a 
normál szállítandó mennyiségekre, vagy trendre (így például 
üzemleállás stb.) 

4.7. A Linde teljesítését, illetve az értékesített termék 
mennyiségét, a Linde által kiállított szállítólevél vagy 
készpénzfizetési számla megfelelően igazolja. 

4.8. Cseppfolyós gázok esetén a Vevő köteles a tartálykocsi 
megérkezését követő 30 (harminc) percen belül a tartály 
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megközelíthetőségét biztosítani, palackozott gáz szállításnál 
a megadott szállítási időt követő 30 (harminc) percen belül a 
palackozott gázt átvenni. Amennyiben Vevő fenti 
kötelezettségének nem tesz eleget, Linde jogosult a 
várakozási időre vonatkozóan díj felszámítására az aktuális 
árlistának megfelelő összegben vagy – a Linde döntése 
alapján - a szállítást meghiúsultnak tekinti, és a Vevővel 
egyeztetett új időpontban jogosult a szállítást újra 
megkísérelni a Vevő költségére. A várakozási idő mértéke a 
felek által aláírt szállítólevél alapján kerül megállapításra. 

4.9. Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült okból a termék 
szállítása vagy átadása vagy Linde-nek történő 
visszaszállítása akár részben vagy egészben nem lehetséges, 
a szállítás/átadás teljesítettnek tekintendő, és a Vevő felelős 
a sikertelen szállítási kísérletek költségeiért, ideértve a 
sikeres átadásig felmerülő raktározási költségeket is.  

4.10. A kárveszély, a munka- és balesetvédelmi előírások 
betartásával kapcsolatos felelősség a teljesítés időpontjában 
száll át a Vevőre. 

5. Jogszabályi megfelelés, Biztonsági előírások, Műszaki 
tanácsadás és oktatás 

5.1. A Vevő köteles biztosítani, hogy a Vevő felelősségi körébe 
tartozó minden tevékenység és anyag megfeleljen a hatályos 
jogszabályokban és a Linde szakmai előírásaiban foglalt 
feltételeknek. A Vevő köteles betartani és betartatni bármely 
működési kézikönyvben előírtakat, illetve egyéb 
utasításokat, és vállalja, hogy a Linde tartályokat, palackokat 
és eszközöket kizárólag ezeknek megfelelően működteti; 
azokat semmilyen módon nem jogosult átalakítani, javítani 
vagy egyéb módon megváltoztatni. 

5.2. A Vevő felelős a Linde tulajdonában álló berendezéshez vagy 
egyéb eszközhöz csatlakozó Vevői tulajdonú berendezések, 
csatlakozások biztonságáért, állapotáért és azért, hogy azok 
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ez a felelősség a 
megállapított átvételi pontokon túli Vevői tulajdonú 
eszközökre is vonatkozik. 

5.3. A Vevő felelős a birtokába vagy ellenőrzése alá került termék 
egészségi és biztonsági kockázataért. Erre vonatkozóan Vevő 
kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a gázok, tartályok, 
palackok és eszközök kezelésére, birtoklására, tárolására és 
szállítására jogszabályok és egyéb gyakorlati szabályzatok, 
szabványok (beleértve, de nem kizárólagosan MSZ 6292, 
ADR, biztonsági adatlap, átadás-átvételi dokumentáció) 
vonatkoznak, és ezeket a szabályokat ismeri és betartja.  

5.4. A Vevő köteles biztosítani, hogy a gázok, tartályok, palackok 
és eszközök használatát, kezelését, működtetését, tárolását 
és szállítását végző személyek megfelelő oktatásban 
(beleértve de nem kizárólagosan a balesetvédelmi és – 
megelőzési előírásokról való oktatást) részesüljenek és 
megkapják a biztonságtechnikai ismereteket. 

5.5. A Vevő köteles a Linde-től vásárolt termékkel kapcsolatos 
baleseteket bejelenteni a Linde részére. 

5.6. A Vevő köteles beszerezni minden szükséges hozzájárulást és 
megfelelni minden jogszabályi előírásnak, amelyek a Linde 
által a Vevőnek szállított bármely termék, tartály vagy 
berendezés beüzemeléséhez, használatához, illetve a Vevő 
telephelyén végzett munkálatokhoz szükségesek. 

5.7. VEVŐ A LINDE TULAJDONÁBAN LÉVŐ PALACKOKAT ÉS 
TARTÁLYOKAT KIZÁRÓLAG LINDE ÁLTAL TÖLTÖTT GÁZ 
TÁROLÁSÁRA, HASZNÁLATÁRA VAGY SZÁLLÍTÁSÁRA 
HASZNÁLHATJA, NEM TÖLTHETI VAGY TÖLTETHETI ÚJRA A LINDE-
N KÍVÜL MÁS SZEMÉLLYEL, ÉS NEM HASZNÁLHATJA VAGY 
ENGEDHETI A HASZNÁLATUKAT MÁS CÉLRA. 

5.8. A szükséges ellenőrzéseket, nyomáspróbákat, és 
karbantartást a Linde tulajdonát képező tartályokon és egyéb 
berendezéseken a Linde végzi el azokat a Linde eljárásai és 
biztonsági előírásainak megfelelően. Amennyiben ehhez 
esetlegesen szükséges a gázellátás megszakítása, a Linde 

törekszik arra, hogy ezeket a munkákat a Vevővel egyeztetett 
módon és időpontban végezze el. Ha a Vevő e munkálatok 
elvégzésében indokolatlan késedelmet okoz, vagy az 
optimális időben történő teljesítést akadályozza, a Linde 
jogosult az ezzel kapcsolatos költségek felszámítására. 

5.9. AMENNYIBEN A LINDE VALAMELY TERMÉK VEVŐNEK TÖRTÉNŐ 
ÉRTÉKESÍTÉSÉT VAGY A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁT NEM ÍTÉLI 
BIZTONSÁGOSNAK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN HA A 
GÁZOK TÁROLÁSÁT VAGY AZ ERRE SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK 
KEZELÉSÉT, A GÁZFELHASZNÁLÁSI FOLYAMATOT NEM ÍTÉLI 
BIZTONSÁGOSNAK), FELFÜGGESZTHETI AZT. 

6. A Vevő kötelezettségei 

6.1. A Vevő köteles: 
6.1.1. térítésmentesen megfelelő és biztonságos hozzáférést 

biztosítani a Linde számára a Vevő területén a Linde 
szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez 
és jogai gyakorlásához (különösen, de nem kizárólagosan a 
berendezések megközelítését nehezítő vagy akadályozó 
valamennyi tényező és körülmény időbeni elhárítását, 
hozzáférést a szükséges információkhoz, dokumentumokhoz 
és létesítményekhez). Amennyiben a berendezés csak adott 
időszakokban közelíthető meg, a megrendelésen ezt az 
időszakot meg kell jelölni. Linde ilyen esetben a Vevővel 
egyeztet a szállítás időpontjáról.  

6.1.2. a Linde és az alvállalkozói tulajdonát képező azon 
vagyontárgyak biztonságos őrzéséről gondoskodni, amelyek 
a Vevő telephelyén maradtak beüzemelés, üzemelés, 
karbantartás és a tartályok és/vagy berendezések mozgatása 
céljából. 

6.1.3. a Linde tulajdonában lévő tartályokra és berendezésekre 
összes kockázatra kiterjedő, a tartályok és berendezések 
cseréjének teljes költségére fedezetet nyújtó 
vagyonbiztosítást, illetve a Vevőnek jelen szerződésből eredő 
felelősségére fedezetet nyújtó általános felelősségbiztosítást 
kötni. A biztosítási szerződés feltételeit a Linde kérésére a 
Linde-vel előzetesen egyeztetni kell és Linde kérése esetén a 
biztosítási szerződésben a biztosítónak le kell mondania a 
Lindevel szembeni esetleges megtérítési igényéről. 

6.1.4. legalább 48 órával megelőzően írásban értesíteni a Linde -t, 
ha valószínű, hogy a cseppfolyós gázfogyasztásban jelentős 
változás áll be;  

6.1.5. tűrni a Linde által kezdeményezett haváriaelhárítást, 
amennyiben ilyen esetet a Linde részére bármely módon 
jelez és szakmai támogatást kér. Linde vállalja, hogy a 
Vevőnél az általa szállított termékkel kapcsolatban történt 
haváriák elhárításában segítséget nyújt, melynek költségeit a 
Vevőre terheli. 

6.2. A Vevő részére átadott orvosi gázok szakszerű raktározásáért 
és a lejárati időn belüli felhasználásáért a Vevő felel.  

6.3. A felek rögzítik, hogy a palackok egyedi vonalkódjaik alapján 
vannak nyilvántartva. A Vevő vállalja, hogy nem teszi 
olvashatatlanná, nem távolítja vagy torzítja el a Linde termék 
azonosítási jeleit, beleértve a palackok vonalkódjait is, 
valamint nem módosítja vagy nem változtatja meg a Linde 
tartályt, palackot, berendezést vagy egyéb eszközt.  

6.4. A Vevő felelős a felhasznált és jogszabályi előírás alapján 
tételes elszámolás alá tartozó gázok (beleértve, de nem 
kizárólagosan az egészségügyi vagy élelmiszeriparban 
használatos egyes gázok) használatának megfelelő 
dokumentálásáért, és a használati igazolások megőrzéséért 
palackonkénti/tartályonkénti tételszámmal, valamint a Linde 
kérésére azok Linde részére történő azonnali rendelkezésére 
bocsátásáért. 

6.5. A Vevő kötelezettsége a töltött és üres palackok- és a hozzá 
tartozó göngyöleg, raklap, konténer – értékesítési helyekről 
való elszállítása, illetve az értékesítési helyre történő 
visszaszállítása, melynek költségét Vevő viseli. 
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6.6. Amennyiben a Vevőnél a Linde távfelügyeleti (telemetria) 
rendszere telepítésre került, a Vevő kötelessége a 
távfelügyeleti rendszer működéséhez szükséges áramellátás 
és távközlési szolgáltatás folyamatos biztosítása. A 
távfelügyeleti rendszer kiépítése nem mentesíti a Vevőt az 
alól a kötelezettsége alól, hogy saját szükséglete alapján a 
megfelelő mennyiségű terméket a Linde-től megrendelje. 
Linde nem vállal felelősséget azért, hogy a távfelügyeleti 
rendszer telepítését követően a Vevő nem ellenőrizte a 
gázkészletet és nem gondoskodott a szükségleteinek 
megfelelő gázmennyiség megrendeléséről. 

7. Tulajdonjog és kockázatviselés 

7.1. A TERMÉK A LINDE TULAJDONÁBAN MARAD MINDADDIG, AMÍG 
ANNAK ELLENÉRTÉKÉT, ILLETVE BÁRMELY EGYÉB ÖSSZEGET, 
MELY ESEDÉKES ÉS VEVŐ ÁLTAL LINDE RÉSZÉRE FIZETENDŐ, A 
VEVŐ LINDE RÉSZÉRE MARADÉKTALANUL MEG NEM FIZETI. 
AMENNYIBEN A VEVŐ A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉVEL 
KÉSEDELEMBE ESIK, ÉS AZT NEM ORVOSOLJA A LINDE ÁTLAL 
MEGADOTT HATÁRIDŐBEN, A LINDE JOGOSULT A TERMÉKET 
VISSZAVENNI. A VISSZAVÉTEL NEM MINŐSÜL A SZERZŐDÉS 
FELMONDÁSÁNAK VAGY A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSNAK. 

7.2. A VEVŐ A LINDE TULAJDONÁBAN LÉVŐ TERMÉKET (BELEÉRTVE 
AZON TERMÉKEKET IS, MELYEK VONATKOZÁSÁBAN A LINDE 
TULAJDONJOGÁT FENNTARTJA) NEM TERHELHETI MEG 
SEMMILYEN MÓDON, NEM ADHATJA BIZTOSÍTÉKUL, NEM 
IDEGENÍTHETI EL, NEM ADHATJA KÖLCSÖN ÉS NEM VÁLHAT MEG 
EGYÉB MÓDON SEM A LINDE TULAJDONÁBAN LÉVŐ TARTÁLY, 
PALACK, BERENDEZÉS VAGY EGYÉB TERMÉK BIRTOKÁTÓL. 

7.3. A VEVŐNEK SEMMILYEN JOGOSULTSÁGA NEM KELETKEZIK A 
TELEPHELYÉN A LINDE VAGY ALVÁLLALKOZÓJA ÁLTAL 
ELHELYEZETT VAGYONTÁRGYAK TEKINTÉBEN, ILLETVE VEVŐ AZ 
ELHELYEZÉSÉRT SEMMILYEN JOGCÍMEN DÍJRA, 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE NEM TARTHAT IGÉNYT. 

7.4. A VEVŐNEK ELADOTT VAGY HASZNÁLATRA ÁTADOTT 
DOLGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZAT/KÁRVESZÉLY A LINDE 
TELJESÍTÉSÉVEL A VEVŐRE SZÁLL ÁT. 

8. Árak 

8.1. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg írásban, 
minden ár és díj Ex Works alapon kerül meghatározásra a 
termék értékesítésének, illetve a szolgáltatás nyújtásának 
napján hatályos árlistában meghatározott árakon. Az árak és 
díjak nem foglalják magukban a fuvarozást, biztosítást, 
csomagolást és egyéb vonatkozó díjakat vagy illetékeket, 
vagy felárakat. Ez utóbbiak a számla Linde általi kiállításának 
napján kerülnek meghatározásra a Linde aktuális árlistája 
alapján, és ezeket a Vevő viseli. A linde által megadott árak az 
ÁFA-t és egyéb adókat nem tartalmazzák, melyet Linde a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően számít fel, 
és a Vevő viseli. 

8.2. A LINDE JOGOSULT A VEVŐ FELÉ FELSZÁMÍTANI BÁRMILYEN, A 
VEVŐ ÉS LINDE KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁT 
KÖVETŐEN KIVETETT ÚJ ADÓ, DÍJ VAGY ILLETÉK ÖSSZEGÉT VAGY 
AZ ALÁÍRÁST KÖVETŐEN BEVEZETÉSRE KERÜLŐ BIZTONSÁGI 
VAGY KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSNAK VALÓ MEGFELELÉS 
KÖLTSÉGÉT. 

8.3. A LINDE JOGOSULT PÓTDÍJAT FELSZÁMÍTANI AZ ÁLTALA 
RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN NEM BEFOLYÁSOLHATÓ TÉNYEZŐK 
KÖVETKEZTÉBEN JELENTKEZŐ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÜLÉSE 
CÉLJÁBÓL (PL. ÜZEMANYAG- ÉS NYERSANYAGKÖLTSÉGEK, 
KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJAK EMELKEDÉSE ESTÉN). 

8.4. Linde jogosult a Linde tartály vagy egyéb eszköz Vevő 
telephelyén történő telepítéséért, üzembe helyezéséért, 
vagy onnan való eltávolításáért külön díjat felszámítani. 
Bármilyen speciális csomagolás költsége a számla 
kiállításának napján kerül meghatározásra, és azt a Vevő 
köteles viselni. 

8.5. A LINDE JOGOSULT AZ ÁRAKAT IDŐRŐL-IDŐRE FELÜLVIZSGÁLNI 
ÉS EGYOLDALÚ ÍRÁSBELI NYILATKOZATTAL MÓDOSÍTANI, 
KIVÉVE, HA A LINDE ÁRAJÁNLATA MEGHATÁROZOTT IDŐRE 
SZÓLÓ RÖGZÍTETT ÁRAT TARTALMAZ, VAGY HA A FELEK 
ÍRÁSBAN MÁSKÉNT ÁLLAPODNAK MEG.  

8.6. BIZONYOS GÁZOKAT, ESZKÖZÖKET, BERENDEZÉSEKET VAGY 
SZOLGÁLTATÁSOKAT A LINDE EGYÉB SZOLGÁLTATÓKTÓL SZEREZ 
BE. A LINDE FENNTARTJA A JOGOT, HOGY EZEN GÁZOK 
ESETÉBEN A GÁZ ÁRÁT A SZÁLLÍTÓ ÁLTALI ÁRMÓDOSÍTÁSNAK 
MEGFELELŐEN MÓDOSÍTSA. 

9. Fizetési feltételek 

9.1. Fizetési mód 
9.1.1. A Vevő készpénzzel, banki átutalással vagy előreutalással 

egyenlítheti ki a számláját. A banki utalás feltétele a Vevő 
hitelképességének vizsgálata. A hitelbírálat eredményétől és 
a Linde mérlegelésétől függően a Linde a Vevő részére 
meghatároz egy összeghatárt (ún. hitelkeret). Ezen 
összeghatáron belül kerülhet sor - esetenként biztosíték 
adása mellett – banki átutalással történő fizetésre. 
Amennyiben a Vevő a meghatározott összeghatárt kimeríti, a 
további termék és/vagy szolgáltatás ellenértékét csak 
készpénzben vagy előre utalással fizetheti meg mindaddig, 
amíg  a hitelkeretét (részben vagy egészben) a Linde által 
kibocsátott számlá(k) kiegyenlítésével fel nem szabadítja. A 
Vevő részére kiállított, banki átutalással megfizethető 
számlák összege nem haladhatja meg a Vevő hitelkeretét.  

9.1.2. Ha a Vevő nem járul hozzá önkéntesen az adatai 
hitelképesség vizsgálat lefolytatása céljára történő 
felhasználásához, úgy kizárólag készpénzben, vagy előre 
utalással történő fizetésre van lehetősége.  

9.1.3. Lejárt tartozás esetén a Linde jogosult a termék és/vagy 
szolgáltatás értékesítését készpénzben vagy előre utalással 
történő fizetéshez kötni.   

9.2. A Vevő köteles a Linde-vel létrejött szerződés alapján a 
Linde-t megillető díjakat, kamatot, költséget, behajtási 
költségátalányt, kárt, kötbért, pótdíjat, biztosítékot vagy a 
szerződés, alapján más jogcímen érvényesített fizetési 
kötelezettséget – számla (kötbér, kamat, behajtási 
költségátalány, biztosíték esetében terhelő levél) ellenében 
– a szerződés rendelkezései és/vagy a Linde felhívása szerint 
határidőben a számlában, terhelő levélben meghatározott 
módon megfizetni. A fizetési kötelezettség teljesítésének 
időpontja készpénzes fizetés esetén a pénz Linde részére 
történt átadásának a napja, átutalás esetén a teljes 
összegnek Linde bankszámláján történő jóváírásának 
időpontja. 

9.3. Linde számlával kapcsolatos panaszt kizárólag a számla Vevő 
általi kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban 
fogad el, jogvesztés terhe mellett. A panasz bejelentés nem 
jogosítja fel a Vevőt arra, hogy Linde felé fennálló bármely 
fizetési kötelezettségét ne teljesítse. Amennyiben a fenti 
időn belül a számlával kapcsolatban panasz nem érkezik, úgy 
Linde a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem 
vitatott követelésként tartja nyilván. 

9.4. A Vevő értesítése alapján a Linde regisztrálja a 
számlapanaszt, és lehetőség szerint 60 (hatvan) napon belül 
érdemben megvizsgálja és megválaszolja. 

9.5. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe 
esik a Linde jogosult a Vevő részére történő áruszállítás 
és/vagy szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére mindaddig, 
amíg a Vevő valamennyi esedékessé vált fizetési 
kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben a Linde fizetési 
felszólítása ellenére a Vevő továbbra sem tesz eleget a 
fizetési kötelezettségének, a Linde jogosult a szerződés 
felmondására. Jelen pont nem korlátozza Linde-nek Vevővel 
szemben a Vevő szerződésszegése miatt akár szerződésen, 
akár egyéb módon fennálló jogait. 
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9.6. A KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN A VEVŐ KÖTELES LINDE-NEK A 
KÉSEDELEMMEL ÉRINTETT ÖSSZEG UTÁN A MINDENKORI PTK-
BAN MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKŰ KÉSEDELMI KAMATOT, 
VALAMINT FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSONKÉNT 1000 FORINT 
FELSZÓLÍTÁSI DÍJAT FIZETNI. A LINDE TOVÁBBÁ A KÉSEDELMES 
FIZETÉS BEHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTÉGEI MEGTÉRÍTÉSÉT 
IS KÉRHETI A VEVŐTŐL.  

9.7. A VEVŐ A SZÁMLA ÖSSZEGÉT KÖTELES TELJESEN EGÉSZÉBEN, 
LEVONÁS NÉLKÜL A LINDE RÉSZÉRE MEGFIZETNI, KIVÉVE, HA A 
VEVŐ LEVONÁSHOZ VALÓ JOGÁT ÉS A LEVONÁS ÖSSZEGÉT A 
LINDE ELŐZETESEN ÍRÁSBAN MEGERŐSÍTETTE. 

10. Szavatosság 

10.1. A Linde szavatolja, hogy a szállítás időpontjában a termék 
tisztasága megfelel az adott gázra vonatkozó előírásnak.  

10.2. Linde továbbá szavatolja, hogy az általa rendelkezésre 
bocsátott palack, tartály, megfelel a műszaki előírásoknak és 
a vonatkozó jogszabályoknak. 

10.3. A Linde által gyártott és értékesített termék vagy valamely 
alkatrészének anyagbeli vagy gyártási hibája vagy a Linde 
által elvégzett munka hibája esetén a Linde – a Linde 
választása szerint - vállalja a hiba kijavítását vagy a hibás 
eszköz vagy alkatrészének cseréjét, amennyiben a hiba az 
értékesítés napjától vagy a munka elvégzésétől (Linde általi 
üzembe helyezés esetén az üzembe helyezésről felvett 
jegyzőkönyv napjától) számított tizenkét (12) hónapon belül 
jelentkezik, feltéve ha: 

a. a Vevő a Linde-t a hibáról azonnal írásban értesítette 
részletezve a feltételezett hibát; 

b.a Vevő lehetőséget biztosít a Linde vagy képviselője számára, 
hogy az eszközt megvizsgálja, és Linde kérésére a terméket 
azonnal visszajuttatja a Linde részére (alapos vevői panasz 
esetén a fuvarozás díját ésszerű mértékben a Linde vállalja, a 
fuvarozás részleteiről Linde-t előzetesen írásban értesíteni 
kell); és 

c. a terméket a Linde-n vagy képviselőjén kívül egyéb személy 
nem javította, módosította vagy egyéb módon nem 
változtatta meg. 

10.4. A nem Linde által gyártott, de Linde által értékesített 
termékek esetében a Vevőt kizárólag a gyártó által a Linde 
részére nyújtott szavatossági vagy jótállási jogok illetik meg, 
feltéve (i) ha ezen jogok a termék tulajdonjogának 
átruházását követően is érvényesíthetőek és (ii) a fenti 10.3 
pontban meghatározott feltételek (a-c alpont) teljesülnek. 

10.5. Nem tartozik a szavatossági jogok körébe különösen: 
a. a karbantartás; 
b. kellékek és kopó alkatrészek csatlakozása, cseréje; 
c. adatmentés; 
d. programok és frissítések telepítése, szolgáltatása; 
e. akkumulátor csere; 
f. lefejtett vagy lefújt gáz pótlása. 

10.6. A Vevő igényének elismerése vagy elutasítása tekintetében a 
Linde által végzett vizsgálat eredménye a meghatározó.  

10.7. Cseppfolyós gázok szerződésben foglalt minőségi 
követelményeknek való megfelelését a Vevői tartály 
kimenőcsonkján szavatolja, kivéve, amennyiben a tartályba 
nem Linde által szállított gáz került, vagy a tartályt nem 
üzemszerűen használták, vagy működésébe egyéb módon 
szakszerűtlenül beavatkoztak. 

10.8. A TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁÉRT VAGY ABBAN BEKÖVETKEZETT 
TELJESÍTÉS ELŐTT BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT LINDE CSAK ABBAN 
AZ ESETBEN VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA A VEVŐ A TERMÉK 
ÁLTALA TÖRTÉNT ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ 5 (ÖT) MUNKANAPON 
BELÜL JELZI A HIÁNYOSSÁGOT VAGY KÁRT A LINDE FELÉ. A FENTI 
HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ. JELEN 10.8 PONT NEM ALKALMAZANDÓ, 
AMENNYIBEN A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN A TERMÉK 
ÁTVÉTELELI TESZT SORÁN KERÜL ÁTADÁSRA; EBBEN AZ ESETBEN 
A TERMÉK A SIKERES ÁTVÉTELI TESZTTEL ÁTVETTNEK MINŐSÜL.  

10.9. PALACKOK TÖLTÖTTSÉGÉVEL ÉS A SZELEP MŰKÖDÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS IGÉNYT A PALACK ÁTVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 
(HÁROM) NAPON BELÜL KELL ÍRÁSBAN BENYÚJTANI. A FENTI 
HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ. A HIBÁS PALACKOT FELTŰNŐ ÉS TARTÓS 
„MEGVIZSGÁLNI” FELIRATTAL ELLÁTVA AZONNAL A LINDE 
ÉRTÉKESÍTÉSI HELYÉRE KELL SZÁLLÍTANI. AMENNYIBEN A LINDE 
A VEVŐI PANASZNAK HELYT AD, A TERMÉK ÁRÁT A VEVŐNEK 
VISSZAFIZETI. A TERMÉK ÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSÉN KÍVÜL A 
LINDE TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉG NEM TERHELI, MINDEN 
TOVÁBBI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA. A HIBÁSNAK VÉLT PALACKOT 
HASZNÁLATBA VENNI TILOS, AZT AZONNAL A LINDE 
ÉRTÉKESÍTÉSI HELYÉRE KELL SZÁLLÍTANI.  

10.10. Jelen 10. pontban meghatározott jogok Vevőt nem illetik meg, 
amennyiben a hiba nem normál használati feltételek között 
jelentkezett, vagy abból ered, hogy az eszközt/terméket  
nem megfelelően tárolták, használták vagy tartották karban, 
szakszerűtlenül kezelték, a kezelési útmutatóban 
meghatározottaktól eltérően használták, nem megfelelően 
szállították, vagy elemi kár miatt bekövetkező hiba. 

10.11. AMENNYIBEN FELEK NEM ÁLLAPODNAK MEG MÁSKÉNT 
ÍRÁSBAN, LINDE NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY ADOTT TERMÉK 
VAGY SZOLGÁLTATÁS ALKALMAS A VEVŐ ÁLTAL TERVEZETT 
FELHASZNÁLÁSRA, CÉLRA, FELHASZNÁLÁSI MÓDRA VAGY 
EREDMÉNY ELÉRÉSÉRE. 

10.12. Jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő 
jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésén alapuló 
szavatossági jogait, amennyiben Vevő a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján 
fogyasztónak minősül.  

10.13. Jogszabályban termékértékesítésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szavatossági rendelkezések 
csak annyiban vonatkoznak, amennyiben a rendelkezés vagy 
feltétel alkalmazása kötelező érvényű (kógens) előíráson 
alapul, egyebekben ezen rendelkezések és egyéb feltételek 
sem jelen ÁSZF sem a felek között létrejött szerződés 
vonatkozásában nem alkalmazandóak. 

11. Felelősség 

11.1. A LINDE FELELŐSSÉGÉT JELEN 11. PONTBAN FOGLALT 
RENDELKEZÉSEK, ILLETVE AMENNYIBEN ALKALMAZANDÓAK A 
B.) ÉS C.) PONT RENDELKEZÉSEI RÖGZÍTIK.  

11.2. LINDE FELELŐSSÉGE – HA JELEN ÁSZF VAGY A FELEK KÖZÖTT 
LÉTREJÖTT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS MÁSKÉNT NEM 
RENDELKEZIK – 15.000.000,-FT (TIZENÖT MILLIÓ FORINT) 
ÖSSZEGBEN KORLÁTOZOTT. A KORLÁTOZÁS 
KÁRESEMÉNYENKÉNT ÉRTENDŐ, SOROZATBAN ELŐFORDULÓ 
AZONOS VAGY HASONLÓ KÁRESEMÉNY, VAGY KÖZVETLENÜL 
KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK EGY KÁRESEMÉNYNEK MINŐSÜLNEK.  

11.3. A 11.2 PONTBAN FOGLALTAKTÓL ELTÉRŐEN, A LINDE 
FELELŐSSÉGE AZ ALÁBBI ESETEKBEN A JELEN PONTBAN 
MEGHATÁROZOTTAK SZERINT KORLÁTOZOTT: 

(i) AMENNYIBEN LINDE NEKI FELRÓHATÓAN HIBÁS GÁZT 
SZOLGÁLTAT VEVŐNEK, AZ EBBŐL EREDŐ KÁRÉRT LINDE 
FELELŐSSÉGE KÁRESEMÉNYENKÉNT 1.500.000,-FT 
(EGYMILLIÓ ÖTSZÁZEZER FORINT) ÖSSZEGBEN KORLÁTOZOTT; 

(ii) AMENNYIBEN LINDE NEKI FELRÓHATÓAN A GÁZ 
SZÁLLÍTÁSÁVAL KÉSEDELEMBE ESIK, AZ EBBŐL EREDŐ KÁRÉRT 
LINDE FELELŐSSÉGE KÁRESEMÉNYENKÉNT A KÉSEDELMESEN 
SZÁLLÍTOTT GÁZ NETTÓ ELLENÉRTÉKÉNEK MEGFELELŐ 
ÖSSZEGBEN KORLÁTOZOTT;  

(iii) A LINDE DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT MŰSZAKI TANÁCSADÁSA 
ESETÉN A TANÁCSADÁSÉRT LINDE FELELŐSSÉGE A 
TANÁCSADÁSÉRT FIZETENDŐ NETTÓ DÍJ ÖSSZEGÉBEN 
KORLÁTOZOTT; 

(iv) LINDE ÁLTAL VÉGZETT JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI VAGY 
HELYREÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT A LINDE FELELŐSSÉGE 
A LINDE RÉSZÉRE A VEVŐ ÁLTAL AZ ADOTT SZERZŐDÉS 
SZERINT A SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ NETTÓ DÍJ 
ÖSSZEGÉBEN KORLÁTOZOTT.  
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11.4. LINDE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET (SEM SZERZŐDÉSSZEGÉSEN 
ALAPULÓ, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL KÁROKOZÁSBÓL ADÓDÓ, 
VAGY EGYÉB JOGALAPON ALAPULÓ) EGYÉB KÁRÉRT, ILLETVE 
NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A BEVÉTELKIESÉSÉRT, PROFIT 
CSÖKKENÉSÉRT, HASZNÁLATBAN TÖRTÉNŐ KIESÉSÉRT, 
GOODWILL ÉRTÉKVESZTÉSÉRT, ÜZLETVESZTÉSÉRT, 
ADATVESZTÉSÉRT VAGY ABBÓL EREDŐ KÁRÉRT, 
KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT VAGY 
VESZTESÉGÉRT.  

11.5. Jelen ÁSZF egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a 
Linde kizárná a felelősségét olyan károkért, melyek esetében 
a kárfelelősség kizárására vonatkozó kikötés jogszabály 
kötelezően alkalmazandó (kógens) rendelkezése alapján 
semmisnek minősül.  

11.6. A Linde Vevői telephelyen való jelenlétéből eredő bármely 
kárért a Vevő tartozik felelősséggel, kivéve, ha a kár 
közvetlenül a Linde szándékos vagy gondatlan 
magatartásából ered. 

11.7. Linde a Vevő részére szakmai tanácsadást a jóhiszeműség 
követelményének megfelelően, a tanácsadás nyújtásának 
időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően és a 
Vevő által a Linde rendelkezésére bocsátott anyagok és 
információk alapján nyújt. A tanácsadást követően a jogban 
bekövetkező változások hatással lehetnek a műszaki 
tanácsadás során adott javaslatokra, következtetésekre, 
melyekért Linde nem vállal felelősséget. Linde kizárja a 
felelősségét az olyan károkért, melyek abból erednek, hogy a 
Vevő a műszaki tanácsadáshoz szükséges 
tényekről/körülményekről a Linde-t nem tájékoztatta.  

12. Vis maior 

12.1. Linde mentesül a felelősség alól, amennyiben rajta kívül álló 
okok miatt (ún. vis maior esemény) a teljesítéssel 
késedelembe esik, vagy ilyen okból kifolyólag egyébként 
nem szerződésszerűen teljesít. Vis maior eseménynek 
minősül különösen, de nem kizárólag az elemi csapás, 
háború, felkelés, villámcsapás, sztrájk, energia kimaradás, 
nyersanyag ellátásban történő fennakadás, szokatlan 
forgalmi vagy útállapotok, berendezések meghibásodása 
(kivéve, ha nem megfelelő karbantartás miatt történik) vagy 
hatósági intézkedések. . 

12.2. Linde vis maior esemény esetén az ésszerűen elvárható 
lehetséges legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt a vis maior 
bekövetkeztéről, és annak hatásáról. 

12.3. A jelen 12. pontban meghatározottak a Linde alvállakozóinál 
bekövetkező vis maior események esetén is alkalmazandóak. 

13. A szolgáltatás felfüggesztése, szerződés megszüntetése 

13.1. LINDE FELFÜGGESZTHETI A VEVŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁST, AMENNYIBEN MEGÍTÉLÉSE SZERINT A 
VEVŐ HITELKÉPESSÉGE NEM MEGFELELŐ. 

13.2. Ha a Vevő gazdálkodó szervezet, és vele kapcsolatban 
jogutód nélküli megszűnését eredményező végelszámolási, 
felszámolási vagy csődeljárás indul, így különösen, ha bíróság 
fizetésképtelensége miatt a felszámolását rendeli el, vagy 
csődeljárás indul, vagy a Vevő súlyos szerződésszegése 
esetén, a Linde a Vevőhöz és/vagy vagyonfelügyelőhöz, 
felszámoló- és/vagy csődbiztoshoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal 

(i) azonnali hatállyal, részben vagy egészben felmondhatja a 
felek között létrejött szerződést, vagy 

(ii) kötelezettségeinek teljesítését azonnali hatállyal részben 
vagy egészben szünetelteti, és az ilyen szüneteltetés ideje 
alatt felmondhatja a felek között létrejött szerződést vagy 
annak egyes részeit.  

13.3. Felmondás esetén a szerződésből eredő valamennyi jog és 
kötelezettség a szerződés megszűnésének napjával 
megszűnik, a Vevő részéről pénzben teljesítendő és a 

vagyontárgyak tulajdonosnak történő visszaszolgáltatási 
kötelezettségek kivételével. 

13.4. A SZÜNETELÉS VAGY FELMONDÁS FOLYTÁN A LINDE JOGOSULT 
A TULAJDONÁBAN LÉVŐ, VAGY ÁLTALA A VEVŐ 
RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT BÁRMELY TERMÉK 
VISSZAVÉTELÉRE (BELEÉRTVE, AMENNYIBEN RELEVÁNS, AZ 
ADOTT TARTÁLYBAN, PALACKBAN ÉS EGYÉB BERENDEZÉSBEN 
LÉVŐ GÁZT IS). VEVŐ KÖTELES EZEN TERMÉKEKET A FELMONDÁS 
VAGY SZÜNETELÉS KÖZLÉSÉT KÖVETŐEN AZONNAL A LINDE 
RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANI. A VEVŐ EZÚTON KIFEJEZETTEN ÉS 
VISSZAVONHATATLANUL FELHATALMAZZA A LINDE-T HOGY 
EZEN TERMÉKEK BIRTOKBA VÉTELE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL A 
VEVŐ TELEPHELYEIRE BELÉPJEN. EBBEN AZ ESETBEN AZ 
ELSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI A VEVŐT TERHELIK. 

13.5. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ESETÉN A SZERZŐDÉS 
MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONTJÁVAL MINDEN VEVŐI TARTOZÁS 
AZONNAL ESEDÉKESSÉ VÁLIK. 

14. Szabadalmi és szerzői jog, Titoktartás 

14.1. A Vevő és a Linde között létrejött megállapodás alapján a 
Vevő, az adott termék használati jogán kívül, nem szerez 
semmilyen felhasználási vagy egyéb jogot bármely Linde-t, 
vagy Linde cégcsoport bármely tagját megillető szabadalom, 
védjegy, márkanév, márkajelzés, szabadalom, mintaoltalom 
vagy egyéb lajstromozott vagy lajstromba nem vett szerzői 
joggal védett munka tekintetében. A Linde nem szavatolja, 
hogy a használat harmadik személy jogát nem sérti.  

14.2. A Vevő részére készített bármely rajzra, specikfikációra, 
adatra vagy egyéb információra és dokumentumra vonatkozó 
szerzői jogok – ezek formátumától függetlenül - a Linde-t 
illetik. A Linde-nek az általa a Vevő részére átadott rajzokra, 
specifikációkra, adatok és egyéb információkra vonatkozó 
tulajdonjogát, illetve szerzői jogát a Linde és a Vevő között 
létrejött szerződés nem érinti, azok változatlan formában 
fennmaradnak.  

14.3. BÁRMELY KNOW-HOW, INFORMÁCIÓ VAGY DOKUMENTÁCIÓ 
(BELEÉRTVE A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS MEGLÉTÉT, ÁRAKAT, 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS), AMELYET A LINDE A VEVŐ 
SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE BOCSÁT – AKÁR ÍRÁSBAN, AKÁR 
SZÓBAN VAGY EGYÉB MÉDIUMON – („BIZALMAS 
INFORMÁCIÓ”) A LINDE ÜZLETI TITKÁT KÉPEZI, BIZALMASAN 
KEZELENDŐ ÉS A LINDE ELŐZETES ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSA 
NÉLKÜL HARMADIK FÉL SZÁMÁRA NEM ADHATÓ TOVÁBB, NEM 
TEHETŐ HOZZÁFÉRHETŐVÉ. A BIZALMAS INFORMÁCIÓT VEVŐ 
KIZÁRÓLAG A MEGÁLLAPODÁS CÉLJÁRA HASZNÁLHATJA FEL. 
AMENNYIBEN VEVŐ A JELEN 14.3 PONTBAN MEGHATÁROZOTT 
KÖTELEZETTSÉGÉT MEGSZEGI, KÖTBÉR FIZETÉSÉRE KÖTELES, 
MELYNEK MÉRTÉKE 5000 EURO/ALKALOM. 

15. Adatvédelem 

15.1. A LINDE A VEVŐTŐL SZÁRMAZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT A 
HTTP://WWW.LINDE.HU/HU/FOOTER/DATAPROTECTION.HTM
L OLDALON TALÁLHATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN 
MEGHATÁROZOTTAK SZERINT KEZELI. 

15.2. A Linde kizárólag a Vevővel létrejött megállapodás teljesítése 
érdekében továbbít személyes adatokat az EGK-n kívüli 
országba. Amennyiben az adattovábbítás az EGK-n kívüli 
országban történik a Linde mindent – ami ésszerűen elvárható 
- megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok 
biztonságát megőrizze. 

15.3. A Linde a Vevővel történő telefonbeszélgetéseket 
minőségbiztosítási, oktatási illetve vitarendezési célból 
rögzítheti. 

15.4. Amennyiben a Linde orvostechnikai eszközöket, gyógyászati 
segédeszközöket értékesít vagy azokhoz kapcsolódó 
szolgáltatást nyújt, a Vevő a Linde részére különleges adatot 
is átadhat. Ebben az esetben a Linde az adatkezeléshez 
kifejezett írásbeli hozzájárulást kér, és az ilyen adatokat a 
legnagyobb gondossággal kezeli. 
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15.5. A személyes adatokat a Linde mindaddig megőrzi, amíg azok 
törlését az érintett személy kifejezetten írásban nem kéri 
Linde-től.  

15.6. A VEVŐ KIJELENTI, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN A LINDE RÉSZÉRE ÁTADÁSRA KERÜLŐ 
SZEMÉLYES ÉS EGYÉB ADATOK ÁTADÁSÁHOZ MINDEN 
SZÜKSÉGES FELHATALMAZÁST, HOZZÁJÁRULÁST AZ ADAT 
ÁTADÁSA ELŐTT BESZERZETT, ILLETVE BESZEREZ, ÉS KIJELENTI, 
HOGY AZ ADATOK ÁTADÁSÁRA JOGOSULT.  

16. Záró rendelkezések 

16.1. A VEVŐ A LINDE-NEK VAGY KÉPVISELŐJÉNEK MEGADOTT 
ADATOK, INFORMÁCIÓK HITELESSÉGÉÉRT BÜNTETŐ ÉS 
POLGÁRJOGI FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK. 
AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKAT – IDEÉRTVE 
SZÉKHELYÉBEN, TELEPHELYÉBEN ÉS LEVELEZÉSI CÍMÉBEN, 
TOVÁBBÁ KÉPVISELŐJE SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ 
VÁLTOZÁST, VAGY HA ELLENE CSŐD-  FELSZÁMOLÁSI VAGY 
VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS INDUL - VEVŐ KÖTELES A LINDE-VEL 
HALADÉKTALANUL, DE LEGKÉSŐBB A VÁLTOZÁSTÓL SZÁMÍTOTT 
5 MUNKANAPON BELÜL ÍRÁSBAN, AJÁNLOTT KÜLDEMÉNYKÉNT 
MEGKÜLDVE KÖZÖLNI.  

16.2. Amennyiben a Vevővel történt megállapodás alapján Linde 
tartály vagy berendezés olyan harmadik személy részére 
történik leszállításra, amely/aki a Linde és Vevő között 
létrejött szerződésnek nem szerződő fele, vagy a 
szolgáltatásnyújtás ilyen harmadik személy részére történik, 
Vevő felelőssége és kötelessége biztosítani, hogy az ilyen 
harmadik személy a Linde és Vevő között létrejött 
szerződésrendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje 
el, mintha ő is a szerződést megkötő fél volna. A Vevő felel 
minden olyan kárért és igényért (beleértve a fentiekben 
jelzett harmadik személyek igényeit is), amely abból ered, 
hogy a Vevő a fenti kötelezettségének nem tett eleget, vagy 
a fent meghatározott harmadik személy megszegi a Linde és 
Vevő között létrejött szerződés valamely rendelkezését, és 
Vevő köteles Linde-nek megtéríteni minden a fentiekből 
eredő kárát, költségét. 

16.3. A Vevő a szerződést vagy az abból adódó jogait, 
kötelezettségeit kizárólag a Linde előzetes írásbeli 
hozzájárulásával ruházhatja át vagy engedményezheti 
harmadik személyre. A Linde és Vevő között létrejött 
megállapodás a felek jogutódait is köti. 

16.4. A felek között létrejött szerződés kizárólag közös 
megegyezéssel, írásban módosítható.  

16.5. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos bármilyen 
nyilatkozat, értesítés (a továbbiakban együtt: nyilatkozat) 
csak írásban érvényes. Az írásbeli nyilatkozat a címzetthez 
történő megérkezéssel válik hatályossá. A felek kifejezetten 
megállapodnak abban, hogy megérkezettnek minősül az 
írásbeli nyilatkozat  

- a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban,  
- a postai feladásától számított ötödik munkanapon, ha a 
címzett a közhiteles nyilvántartásban megjelölt 
székhelyére küldött tértivevényes küldeményt bármely 
okból ténylegesen nem veszi át („nem kereste” vagy 
„ismeretlen”, illetve „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel 
érkeznek vissza),  
- az átadáskor, a személyes vagy külön kézbesítő útján 
történő átadás esetén. 

16.6. Amennyiben bármely fél a közöttük létrejött szerződés 
alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való 
lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre 
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.  

16.7. A FELEK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS (A MELLÉKLETEIVEL 
EGYÜTT) KÉPEZI A SZERZŐDÉS TÁRGYÁBAN SZÜLETETT TELJES 
MEGÁLLAPODÁST, ÉS FELÜLÍR MINDEN KORÁBBI 
MEGÁLLAPODÁST, KIJELENTÉST, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST 

VAGY ÍGÉRETET (AKÁR SZÓBELI, AKÁR ÍRÁSBELI), AMELY A 
JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYÁBAN A JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁT 
MEGELŐZŐEN A FELEK KÖZÖTT SZÜLETETETT, VAGY MELYET 
BÁRMELY FÉL A MÁSIK FÉL FELÉ TETT. NEM KÉPEZIK A 
SZERZŐDÉS RÉSZÉT MINDAZON SZOKÁSOK, AMELYEK 
ALKALMAZÁSÁBAN A FELEK KORÁBBI ÜZLETI 
KAPCSOLATUKBAN MEGEGYEZTEK, ILLETVE MINDAZON 
GYAKORLAT, MELYET EGYMÁS KÖZÖTT KIALAKÍTOTTAK. NEM 
KÉPEZI A SZERZŐDÉS RÉSZÉT TOVÁBBÁ SEMMILYEN, AZ ADOTT 
ÜZLETÁGBAN HASONLÓ SZERZŐDÉS ALANYAI ÁLTAL SZÉLES 
KÖRBEN ISMERT ÉS RENDSZERESEN ALKALMAZOTT SZOKÁS. 

16.8. Amennyiben a felek között létrejött szerződés valamely 
rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető 
vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja 
annak érvénytelenségét vagy jogi úton való 
érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a szerződés 
többi rendelkezésének érvénytelenségét és ki nem 
kényszeríthetőségét, amennyiben az érvénytelen vagy jogi 
úton nem érvényesíthető rendelkezések a szerződés többi 
részétől elkülöníthetőek, a szerződés egyéb rendelkezései 
változatlan formában hatályban maradnak.  
A szerződő felek kötelesek az esetlegesen érvénytelennek 
bizonyuló rendelkezést olyan új, érvényes megállapodással 
helyettesíteni, amely az eredeti elképzelésükhöz a 
legközelebb áll. 

16.9. A FELEK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSRE A MAGYAR JOG 
RENDELKEZÉSEI IRÁNYADÓAK. A FELEK A KÖZÖTTÜK 
FELMERÜLŐ VITÁS KÉRDÉSEKET MEGKÍSÉRLIK BÉKÉS ÚTON 
RENDEZNI, ENNEK EREDMÉNYTELENSÉGE ESETÉN – 
AMENNYIBEN ILLETÉKESSÉG KIKÖTÉSÉT JOGSZABÁLY NEM 
ZÁRJA KI - A FELEK A PERES ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁRA A 
SZOMBATHELYI SZÉKHELYŰ, HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ 
BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT KÖTIK KI. 

B. TARTÁLYRA, PALACKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
RENDELKEZÉSEK 

B/1. Bérlet 
B/1.1. Linde tulajdonában lévő palackokat, tartályokat és 

berendezéseket a Vevő kizárólag a Linde-vel kötött bérleti 
szerződés megkötésével veheti birtokba és használhatja.  

B/1.2. A BÉRLŐ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A BÉRLETBE 
ADOTT PALACKBA, TARTÁLYBA KIZÁRÓLAG A LINDE 
GÁZTERMÉKEI TÖLTHETŐK, ÉS AZOK KARBANTARTÁSÁT, 
ELLENŐRZÉSÉT CSAK A LINDE SZAKEMBERI VÉGEZHETIK. 
MINDEN, ETTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLAT TILOS.  

B/1.3. A BÉRLŐ NEM JOGOSULT A PALACKOT/TARTÁLYT HARMADIK 
SZEMÉLYNEK ÁTENGEDNI (AKÁR IDEIGLENES HASZNÁLATRA 
SEM), HASZNÁLATÁBA ADNI, HARMADIK SZEMÉLYNEK ELADNI, 
ÁTRUHÁZNI, BÉRBE ADNI VAGY EGYÉB MÓDON 
RENDELKEZÉSÉBE ADNI. A LINDE TARTÁLYOK ÉS EGYÉB VEVŐ 
ÁLTAL LINDE-TŐL BÉRELT ESZKÖZÖK, A VEVŐ ÉS LINDE KÖZÖTTI 
JOGVISZONYT TEKINTVE – A LINDE TULAJDONÁBAN MARADNAK, 
AZZAL, HOGY E VAGYONTÁRGYAK VONATKOZÁSÁBAN A VEVŐ 
CSUPÁN KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATRA KAP JOGOSULTSÁGOT. 

B/1.4. Palack bérleti díj 
B/1.4.1. Bérlő köteles a Linde által részére megküldött éves bérlői 

leltárt a valóságnak megfelelően kitölteni és 15 (tizenöt) 
napon belül a Linde részére visszaküldeni. Amennyiben 
ezt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az 
éves bérlői leltárt – mind a nála lévő eszközök 
megjelölését és birtoklásuk, használatuk jogcímét illetően 
is – a Linde nyilvántartása alapján elfogadja, és azt a 
későbbiekben sem vitathatja. Ha a Vevői vagy helyszíni 
leltár alapján a Bérlő nagyobb mennyiségben tart 
birtokában Linde tulajdonában lévő tartályt, palackot 
vagy eszközt, mint amennyire a Linde nyilvántartása 
szerint jogosult, a Linde a tényadatoknak megfelelően 
jogosult módosítani nyilvántartását és a Bérlő ennek 
megfelelően köteles a bérleti díjat megfizetni. 
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B/1.4.2. A palackra vonatkozó szállítólevél, átvételi elismervény, 
számla és/vagy értékesítési bizonylat Bérlő általi aláírása 
igazolja, hogy az adott palackra vonatkozóan a Vevő és a 
Linde között bérleti szerződés jött létre.  

B/1.4.3. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg 
írásban, a bérleti díj a Linde árlistája szerint napi díjként 
kerül megállapításra. A palack napi bérleti díj ellenében 
történő bérletének feltétele a B/3. pontban 
meghatározott fizetési biztosíték Vevő általi megfizetése.  

B/1.4.4. A napi bérleti díj utólag fizetendő. 
B/1.4.5. A bérleti díjat a Vevő a Linde nyilvántartása alapján nála 

lévő egyedi vonalkóddal azonosított palack(ok) 
palackköteg(ek) vagy egyéb eszközök, illetve egyéb 
palack(ok), palackköteg(ek), hordó(k), konténer(ek), 
raklap(ok) vagy egyéb eszközök után köteles megfizetni, 
az adott hónapban a Linde nyilvántartása szerinti bérleti 
napok alapján. 

B/1.4.6. A Linde tulajdonában lévő palack után, amennyiben az 
legalább három összefüggő hónapon keresztül a Vevő 
birtokában van mozgás (csere) nélkül, a Linde jogosult 
pótdíjat felszámítani. 

B/1.5. Tartály és eszköz bérlete esetén, amennyiben a tartályokra és 
eszközökre vonatkozóan, havi fizetési gyakoriság van 
megállapítva, az adott időszakra vonatkozó bérleti díjak 
legkésőbb az adott bérleti időszak utolsó napjáig számlázásra 
kerülnek.  

B/1.6. Átutalással történő fizetés esetén a fizetési határidő a bérleti 
díjról kiállított számla esetén: a számla kiállításától számított 
18 (tizennyolc) naptári nap. 

B/1.7. Amennyiben a Linde tartály vagy egyéb eszköz szállítása, 
telepítése vagy beüzemelése a megállapodott időpontban 
nem végezhető el Vevő magatartása vagy mulasztása miatt, a 
Linde jogosult a bérleti díjra vagy annak a késedelem idejére 
járó arányos részre. 

B/1.8. A Vevő a bérleti időszak végén köteles a palackot/tartályt a 
Linde értékesítési ponton a Linde vagy megbízottja részére 
nyitvatartási időben visszaszolgáltatni. Bérlő 
visszaszolgáltatási kötelezettségét kizárólag a Linde által 
átadott azonos gázfajtájú és űrméretű, Linde megjelöléssel 
ellátott palack visszaadásával teljesítheti, más palack átadása 
nem mentesíti Bérlőt visszaadási kötelezettsége alól. A Bérlő 
kizárólag a Linde vagy megbízottja által aláírt átvételi 
elismervénnyel igazolhatja, hogy visszaszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tett. A visszaszolgáltatott palackot 
a Linde kizárólag annál a vevőnél írja jóvá, aki azt a Linde 
nyilvántartása szerint bérbe vette. Ez vonatkozik azon 
palackokra is, melyeket harmadik személyek szolgáltatnak 
vissza. 

B/1.9. AMENNYIBEN A BÉRLŐ A SZERZŐDÉS LEJÁRTA UTÁN A BÉRELT 
ESZKÖZT JOGOSULATLANUL VISSZATARTJA, A VISSZATARTÁS 
IDEJÉRE A LINDE MINDENKORI ÁRLISTÁJÁBAN SZEREPLŐ NAPI 
BÉRLETI DÍJAT KÖTELES A VISSZATARTOTT ESZKÖZ UTÁN A 
LINDE-NEK MEGFIZETNI ÉS FELEL MINDEN KÁRÉRT, AMELY A 
JOGOSULATLAN VISSZATARTÁS NÉLKÜL NEM KÖVETKEZETT 
VOLNA BE. 

B/1.10. Visszavett palack, tartály tartalma nem kerül a Bérlő részére 
megtérítésre.  

B/1.11. A Bérlő köteles ellenőrizni, hogy a Linde bérleti díj 
kalkulációja helyesen mutatja-e a bérletben lévő eszközök 
típusát/számát. A Linde bérleti díjról kiállított számlájának 
Bérlő általi megfizetését a Linde úgy tekinti, hogy a Bérlő 
elismeri, hogy a számlázási időszak alatt a számlán szereplő 
eszkökök a Vevő birtokában vannak. 

B/1.12. A bérbevett eszközök üzemeltetéséért azok átadását 
követően a Bérlő a felelős. Bérlő tudomásul veszi, hogy a 
palackok szállítására, tárolására és felhasználására külön 
jogszabályok valamint szabványok vonatkoznak, melyek 
maradéktalan betartásáért Bérlő felel, Linde – a vonatkozó 

jogszabály(ok)ban megengedett mértékben - az ebből eredő 
bármiféle Bérlőnél vagy harmadik személynél felmerülő 
kárért a felelősségét kizárja. 

B/1.13. A Bérlő köteles a bérbe vett eszközt tisztán és azonnali 
használatra alkalmas, forgalomképes állapotban tartani és 
Linde részére ilyen állapotban visszaszállítani.  

B/1.14. A Linde jogosult előzetes értesítés alapján belépni a Vevő 
azon telephelyeire, ahol Linde tulajdonát képező tartályok, 
palackok vagy eszközök vannak elhelyezve, s ott 
szemrevételezni azokat. 

B/1.15. A Linde jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
nem teljesíti, mint például a fizetés elmaradása vagy nem 
rendeltetésszerű használat. Nem rendeletetésszerű 
használatnak minősül a palack vonalkódjának megrongálása, 
módosítása is.  

B/1.16. A Bérlő a bérelt eszközöket a bérleti szerződés 
megszűnését követően semmilyen jogcímen nem jogosult 
visszatartani. 

B/2. Felelősség 
B/2.1. A Bérlő felelősséggel tartozik a részére bérbe adott, Linde 

tulajdonban lévő palakcokban, tartályokban bekövetkezett, a 
normál elhasználódáson kívüli valamennyi kárért.  

B/2.2. BÁRMILYEN, A BÉRBE VETT ESZKÖZT ÉRT KÁRT (BELEÉRTVE, DE 
NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TARTÁLY VAGY BERENDEZÉS 
ELTŰNÉSÉT, MEGSEMMISÜLÉSÉT) A VEVŐ KÖTELES A LINDE-NEK 
AZONNAL JELENTENI. BÉRBE VETT ESZKÖZT ÉRT KÁR ESETÉN, 
VAGY AMENNYIBEN A VEVŐ A BÉRLETI IDŐSZAK VÉGÉN 
BÁRMELY OKBÓL NEM, VAGY NEM FORGALOMKÉPES 
ÁLLAPOTBAN SZÁLLÍTJA VISSZA (IDE ÉRTVE, DE NEM 
KIZÁRÓLAGOSAN, HA HIBÁS ESZKÖZT AD VISSZA) A LINDE 
RÉSZÉRE A PALACKOT, TARTÁLYT VAGY BERENDEZÉST, A VEVŐ 
KÖTELES LINDE-NEK - LINDE VÁLASZTÁSA SZERINT – AZ ALÁBBI 
ÖSSZEGEK VALAMELYIKÉT MEGFIZETNI: 

− HA A VEVŐ BÁRMELY TARTÁLYT, PALACKOT VAGY EGYÉB 
ESZKÖZT, BERENDEZÉST VISSZASZOLGÁLTATNI NEM TUDJA, 
VAGY OLY MÓDON SÉRÜLT, HOGY GAZDASÁGILAG 
ÉRTÉKTELENNÉ VAGY JAVÍTHATATLANNÁ VÁLT, ÚGY KÖTELES 
AZ ÚJ TARTÁLY, PALACK, BERENDEZÉS VAGY EGYÉB ESZKÖZ 
LINDE ÁLTAL KÖZZÉTETT AKTUÁLIS BESZERZÉSI ÁTLAGÁRÁT 
MEGFIZETNI; VAGY 

− A TARTÁLY, PALACK, BERENDEZÉS VAGY EGYÉB ESZKÖZ 
TISZTÍTÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATRA ALKALMASSÁ TÉTELÉHEZ 
SZÜKSÉGES MUNKÁLATOKNAK A KÖLTSÉGEIT ( ÍGY 
KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HASZNÁLT 
HŰTŐKÖZEG MEGSEMMISÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEIT, ILLETVE AZ 
ESETLEGES KÁRMENTESÍTÉS, VÉSZHELYZETI BEAVATKOZÁS 
KÖLTSÉGEIT IS). 
EZEN ÖSSZEGEK MEGFIZETÉSE NEM MENTESÍTI A VEVŐT A 
LINDEVEL SZEMBEN ESETLEGESEN FENNÁLLÓ EGYÉB 
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE ALÓL. 

B/3. Fizetési biztosíték és érvényesítése 
B/3.1. LINDE – SAJÁT MÉRLEGELÉSE SZERINT – PALACK VAGY EGYÉB 

ESZKÖZ BÉRLETE ESETÉN JOGOSULT A VEVŐTŐL BIZTOSÍTÉKOT 
(BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÓVADÉKOT) KÉRNI. A 
LINDE AZ ÓVADÉK ÖSSZEGE UTÁN KAMATOT NEM FIZET. A 
PALACKOK BÉRBEADÁSAKOR KIÁLLÍTOTT ÉS MINDKÉT FÉL ÁLTAL 
ALÁÍRT BIZONYLAT A FELEK KÖZÖTTI ERRE IRÁNYULÓ ÍRÁSBELI 
SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL. A BÉRLET MEGSZŰNÉSEKOR A 
BIZTOSÍTÉK ÖSSZEGE A BÉRLŐNEK A LINDE FELÉ FENNÁLLÓ 
TARTOZÁSÁNAK LEVONÁSÁT KÖVETŐEN A BÉRLŐ RÉSZÉRE 
VISSZAFIZETÉSRE KERÜL. A VISSZAFIZETÉSHEZ A BÉRLŐ KÖTELES 
A BIZTOSÍTÉKRÓL KIÁLLÍTOTT EREDETI BIZONYLATOT A LINDE 
RÉSZÉRE BEMUTATNI. 

B/3.2. LINDE LEVONÁSI JOGA NEM ÉRINTI A LINDE-NEK A SZERZŐDÉS, 
VAGY JOGSZABÁLY ALAPJÁN EGYÉBKÉNT FENNÁLLÓ JOGAIT. 
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B/4. Vevő tulajdonában álló palackok kezelése 
B/4.1. Amennyiben Linde értékesítési helyeire szállít üres, Vevői 

tulajdonban lévő, és ilyenként világosan és jól látható módon 
megjelölt palack kerül beszállításra, a Vevő ellenkező 
utasítása hiányában a Linde azt úgy tekinti, hogy a Vevő az 
értékesítési helyre való beszállítással Linde-től a palack 
jogszabályi megfelelésének vizsgálatát és újratöltését 
megrendelte. Linde az ilyen palackot megtölti és elszállításra 
a Vevő rendelkezésére bocsátja. 

B/4.2. Amennyiben jogszabályi előírás alapján a Vevő tulajdonában 
lévő palackokon töltés előtt javítást, pótlást, újrahitelesítést 
kell elvégezni, azt a Linde - a Vevő külön utasítása nélkül - a 
Vevő költségére elvégezi. Amennyiben a palack nem felel 
meg a hazai előírásoknak, a palackok töltés nélkül a Vevő 
költségére visszaküldésre kerülnek.  

B/4.3. Ha az üres palackok beérkezésétől számított 30 (harminc) 
napon belül az elszállítás nem történik meg, Linde jogosult 
azokat a Vevő költségére és kockázatára a Vevő részére 
elszállíttatni.  

B/4.4. Linde a Vevői tulajdonú és kizárólagos használatú palackok 
elkülönített kezeléséért palackonként kezelési díjat számol 
fel a tele palack Linde-től történő elszállítása napján 
érvényes díjtételnek megfelelő összegben.  

B/5. Cserepalack 
B/5.1. Linde az érvényben lévő magyar szabványoknak, 

rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelő vevői tulajdonú 
cserepalackok esetében a Vevő által leadottakkal azonos 
darabszámú, azonos gázfajtájú és azonos méretű, a Linde 
cserepalackos árlistájában szereplő Linde tulajdonú vagy 
biztonsági jelölésű palackot – (a továbbiakban jelen 5. pont 
vonatkozásában: „Linde Palack”) szolgáltat ki. A palackok 
ilyen formájú kicserélésével azok tulajdonjoga nem száll át a 
másik félre, a palackok változatlanul az eredeti tulajdonos 
tulajdonában maradnak, a kicseréléssel a felek csupán azok 
használati jogát szerzik meg egymástól. 

B/5.2. A VEVŐI TULAJDONÚ, A LINDE-NEK ÁTADOTT CSEREPALACK A 
LINDE ÁLTAL A VEVŐNEK KIADOTT LINDE PALACK ÓVADÉKÁT 
KÉPEZIK, AMELYRE, A PTK. ÓVADÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI 
AZ IRÁNYADÓK. A PALACKOK KICSERÉLÉSEKOR KIÁLLÍTOTT ÉS 
MINDKÉT FÉL ÁLTAL ALÁÍRT BIZONYLAT A FELEK KÖZÖTTI ERRE 
IRÁNYULÓ ÍRÁSBELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL. A LINDE 
JOGOSULT A VEVŐI TULAJDONÚ PALACKOT HASZNÁLNI. 
AMENNYIBEN AZ ÓVADÉKUL LEADOTT VEVŐI TULAJDONÚ 
PALACK A VEVŐNEK VISSZAJÁR, DE AZ TERMÉSZETBEN VISSZA 
MÁR NEM ADHATÓ, ÚGY LINDE KÖTELES A VEVŐNEK A LEADOTT 
VEVŐI PALACKKAL AZONOS, NEM LINDE JELZÉSŰ PALACKOT 
VISSZAADNI, AVAGY A VEVŐI TULAJDONÚ PALACK PÉNZBELI 
HELYETTESÍTÉSI ÉRTÉKÉT A VEVŐNEK KIFIZETNI, AMELYET A 
FELEK EGYSÉGESEN ÉS ÁLTALÁNOSAN NETTÓ 8000 
(NYOLCEZER) FORINTBAN ÁLLAPÍTANAK MEG. 

C. CSEPPFOLYÓS GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA, ILLETVE GÁZELLÁTÓ 
RENDSZER BÉRLETÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
RENDELKEZÉSEK 

C/1. Szállítás 
C/1.1. A Linde cseppfolyós gáz szállítást egyéni megrendelés vagy 

ütemezett szállítás keretében végez. Utóbbi esetben a 
szállítás alapját a Vevő által a Linde rendelkezésére bocsátott 
múltbeli, áltlagos fogyasztás és a Vevő tárolókapacitása 
képzi. A szállítást a Linde a saját útvonal-terve alapján végzi. 
A Vevő köteles biztosítani a tartály megfelelő 
megközelíthetőségét a Linde által használt akár legnagyobb 
szállító járművei (pl. tartálykocsi) számára is. 

C/1.2. A teljesítés helye a Vevő tartályának helye, a termékre 
vonatkozó kárveszély a terméknek tartály kimenő 
töltőcsonkján történő áthaladáskor száll át a Vevőre.  

 
 
 

C/2. Mennyiség 
C/2.1. A leszállított mennyiség meghatározására a tartálykocsira 

szerelt kalibrált mérőszköz által mért mennyiség a 
meghatározó.  

C/3. Gázellátó rendszer / berendezés 
C/3.1. Vevői igény esetén a Linde a Vevő részére a gáz tárolására 

alkalmas gázellátó rendszert (továbbiakban jelen C pont 
értelmezésekor: „Gázellátó Rendszer”) ad bérbe. A Gázellátó 
Rendszer telepítését, leszerelését, javítását, karbantartását, 
működéséhez szükséges egyéb munkát és felülvizsgálatát 
kizárólag a Linde végezheti a Vevő költségére. 

C/3.2. A Vevő felelőssége, hogy a Gázellátó Rendszer telepítéséhez 
megfelelő helyszínt biztosítson, a Linde előírásai szerinti 
szilárd aljzattal, mely a Linde szállító járművei által 
biztonságosan és megfelelően megközelíthetőek és lehetővé 
teszi  a Gázellátó Rendszer megfelelő és biztonságos töltését, 
és egyéb munkálatok elvégezését. A Vevő köteles a Gázellátó 
Rendszer telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges 
valamennyi engedélyt, jóváhagyást megszerezni.  

C/3.3. A Gázellátó Rendszer üzemeltetője a Vevő. A Linde a 
Gázellátó Rendszer használatát a Vevővel előzetesen 
ismerteti. További oktatást a Linde díj ellenében tart. A Vevő 
köteles a Gázellátó Rendszert a Linde utasításainak és a 
mindenkor hatályos balesetvédelmi előírásoknak 
megfelelően működtetni. 

C/3.4. A Vevő a Gázellátó Rendszert saját kockázatára használja és 
működteti, és felelős minden ebből adódó vagy ehhez 
kapcsolódó kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a tűz 
vagy robbanás okozta károkat is. 

C/3.5. Amennyiben a Gázellátó Rendszer ideiglenesen nem 
használható javítási vagy karbantartási munkálatok miatt, a 
Vevőt a kieső időre visszatérítés nem illeti meg. 

C/3.6. A Vevő köteles a Linde-t azonnal értesíteni bármilyen a 
Gázellátó Rendszerben bekövetkező kárról, hibáról, vagy 
javítás szükségességéről.  

C/3.7. A Vevő köteles biztosítani, hogy a Linde szakemberei 
bármikor hozzáférhessenek a Gázellátó Rendszerhez. 

C/3.8. A Gázellátó Rendszert a Linde kizárólag a cseppfolyós 
gázellátására vonatkozó szerződés időtartamára adja Vevő 
részére bérbe. A Gázellátó Rendszer a Linde tulajdonában 
marad, és nem válik azon ingatlan alkotórészévé vagy 
tartozékává, amelyen elhelyezték. 
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