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Az EGT és az Egyesült 
Királyság szállítási feltételei 

 
Ez az oldal (a rajta hivatkozott dokumentumokkal együtt) tájékoztat Téged azokról a 
feltételekről, amelyek alapján a http://www.jeunesseglobaleurope.com és 
http://www.jeunesseglobal.com ("oldal") weboldalunk európai oldalain felsorolt termékek 
("Termékek") bármelyikét szállítjuk Neked. Kérjük, olvasd el figyelmesen ezeket a 
feltételeket, mielőtt bármilyen Terméket rendelnél az oldalunkon. Meg kell értened, hogy 
bármelyik Termékünk megrendelésével elfogadod, hogy a jelen feltételek és kikötések 
kötelező érvényűek.  
 
A jelen feltételek egy példányát meg kell őrizned a jövőbeni használatra. 
 
Kérjük, értsd meg, hogy ha nem fogadod el ezeket a feltételeket, akkor nem fogsz tudni 
termékeket rendelni az oldalunkról. 
 
1. INFORMÁCIÓ RÓLUNK  

A http://www.jeunesseglobaleurope.com és a http://www.jeunesseglobal.com európai 
országokra vonatkozó weboldalait a Jeunesse Global (Europe) Limited ("Jeunesse", 
"Társaság" vagy "mi") engedélyezte.  Bejegyzett címeink a következők: 
 
EEA: Postbus 4122, 5604 CW Eindhoven, Hollandia, cégjegyzékszám: 7464371. 
adószámunk NL 823384603B01. 
 
Egyesült Királyság (csak): Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, 
Cheshire, WA6 7FZ, Anglia. adószámunk GB 103351565. 

 
2. A TE STÁTUSZOD 

Az oldalunkon keresztül történő megrendeléssel Te garantálod, hogy: 
 

2.1. jogilag képes vagy arra, hogy kötelező erejű szerződéseket köss; és 
 

2.2. legalább 18 éves vagy. 
 
 

3. A JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGUNK 
3.1. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor megváltoztassuk. 

Bármely ilyen módosítás akkor lép hatályba, amikor az oldalra felkerül, és a Te 
felelősséged, hogy minden egyes alkalommal, amikor ezt az oldalt használod, 
elolvasd a feltételeket. Az oldal további használata azt jelenti, hogy elfogadod a 
legújabb feltételeket. 

 
3.2. Bizonyos webhely-szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek, és az ezekhez a 

szolgáltatásokhoz való későbbi hozzáférés jóváhagyott bejelentkezési névhez és 
jelszóhoz ("Jelszóadatok") kötött. Az általad ezen az oldalon megadott 
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információknak pontosnak és teljesnek kell lenniük. A jelszóadatokat elfogadjuk 
és saját belátásunk szerint visszavonhatjuk, és kizárólag Rád vonatkoznak, nem 
átruházhatók, és mindig szigorúan bizalmasan kell kezelni. Amennyiben a 
Jelszóadataiddal kapcsolatban bármilyen aggályod merül fel, vagy bármilyen 
visszaélésről szerzel tudomást, azonnal értesítened kell minket.  

 
4. MEGRENDELÉS  

4.1. Ha ezen az oldalon keresztül rendelsz, a következők érvényesek:  
 

4.2. A Te leadott megrendelésed egy ajánlatot jelent számunkra a Termék 
megvásárlására. Az általad ezen az oldalon leadott minden megrendelést az 
alábbi feltételekkel összhangban fogadunk el.  

 
4.3. Amikor leadod a megrendelésed, küldünk Neked egy e-mailt, amelyben 

visszaigazoljuk és meghatározzuk a megrendelés végleges részleteit. Ez az e-
mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának vagy a Te 
megrendelésednek Jeunesse általi elfogadásának.  

 
4.4. A Te megrendelésednek elfogadására és a köztünk lévő szerződés ("Szerződés") 

a Termékek hozzád történő elküldésével jön létre (kivéve, ha Te a 8. feltételnek 
megfelelően lemondod a megrendelést). A feladásról szóló visszaigazoló 
értesítést a Forgalmazó Back Office-ba küldjük, amely a 
http://www.jeunesseglobaleurope.com weboldalon érhető el.  

 
4.5. A jelen feltételek és a megrendelés visszaigazolásának egy példányát ki kell 

nyomtatnod, vagy más módon meg kell őrizned saját nyilvántartásod számára.  
 
5. SZÁLLÍTÁS  

5.1. Ezt a weboldalt kizárólag az Európában nyitottként feltüntetett országokban lakó 
Ügyfelek és forgalmazók használhatják. Nem fogadunk el megrendeléseket az 
említett területeken kívüli személyektől.  

 
5.2. Az 5.3. feltételre is figyelemmel a Termékek legkésőbb a megrendelés 

visszaigazolásától vagy elfogadásától számított harminc (30) napon belül 
kerülnek kiszállításra.  

 
5.3. A szállítási díjakat és a becsült szállítási határidőket a megrendelés leadásakor 

adjuk meg. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a 
termékeket a becsült határidőn belül szállítsuk. Előre nem látható körülmények 
miatt azonban időnként elkerülhetetlenek a késések. A szállítási határidő nem 
képezi a szerződés lényegét, és a Jeunesse nem vállal felelősséget a 
termékeknek a becsült határidőn belüli késedelméért vagy nem teljesítéséért.  

 
6. KOCKÁZAT ÉS TITULUS  

6.1. A termékek a kiszállítás időpontjától vagy az első szállítási kísérlet időpontjától 
kezdve a Te kockázatodat képezik.  

 
6.2. A Termékek tulajdonjoga csak akkor száll át Rád, ha a Termékekkel kapcsolatban 

esedékes összes összeg, beleértve a szállítási díjakat is, teljes egészében 
kifizetésre került.  
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7. ÁR ÉS FIZETÉS  
7.1. Elfogadjuk a bankkártyás vagy hitelkártyás fizetést. A fizetést a megrendelés 

beérkezésekor vesszük fel, miután ellenőriztük a készlet elérhetőségét. A 
termékek a rendelkezésre állás függvényében elérhetőek. Abban az esetben, ha 
nem tudjuk a termékeket szállítani, erről a lehető leghamarabb tájékoztatunk 
Téged. Teljes összeg visszatérítésre kerül, amennyiben már kifizetted a 
Termékek árát. Ha nem tudjuk a termékeket ésszerű időn belül szállítani, kérésre 
teljes visszatérítést kapsz a meg nem kapott termékek után.  
 

7.2. A általad fizetett ár az ezen az oldalon a megrendelés beérkezésekor feltüntetett 
ár. Bár igyekszünk biztosítani, hogy az oldalunkon feltüntetett árak pontosak 
legyenek, előfordulhatnak hibák. Ha hibát fedezünk fel az általad megrendelt 
termékek árában, a lehető leghamarabb tájékoztatunk Téged, és lehetőséget 
adunk Neked arra, hogy a helyes áron újból megerősítsd megrendelésed, vagy 
töröld azt. Ha nem tudjuk felvenni Veled a kapcsolatot, a megrendelést töröltnek 
tekintjük. Ha Te lemondod a megrendelést, és már kifizetted a Termékek árát, 
akkor teljes visszatérítést kapsz. Nem vagyunk kötelesek a terméket a helytelen 
(alacsonyabb) áron biztosítani Neked, ha az árképzési hiba nyilvánvaló és 
félreérthetetlen, és Te ésszerűen felismerhetted volna, hogy téves árképzésről 
van szó.  

 
7.3. Minden ár tartalmazza az ÁFA-t.  A szállítási díjakat adott esetben az aktuális 

árak szerint kell hozzáadni, kivéve, ha kifejezetten másképp nem jelezzük.  
 
8. LEMONDÁSOK, CSERÉK, VISSZAKÜLDÉSEK ÉS REKLAMÁCIÓK  

8.1. Lemondási értesítés  
 
8.1.1 Kivéve, ha Te üzleti tevékenység keretében vagy Jeunesse forgalmazóként 

vásárolsz, Te a megrendeléstől számított tizennégy (14) napon belül 
bármikor, bármilyen okból elállhatsz a szerződéstől. A munkanapok nem 
tartalmazzák a szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokat. Az elállási 
nyilatkozatot a fent megadott határidőn belül írásban kell megküldened a 
Jeunesse részére a következő címre:  

 
(a) A back office-on keresztül olyan jegyet nyújtasz be, amely a lemondásról 

értesítést ad; vagy  
 

(b) Hívjod az ügyfélszolgálatot a weboldalon megadott telefonszámon.  
 
A jelen 8. pontban foglalt feltételekkel összhangban az értesítéstől 
számított harminc (30) napon belül Te a termékekért fizetett ár teljes 
összegét visszakapod. Ha Te lemondod a Termékek megrendelését, akkor 
a lemondás előtt és a lemondást követő legalább huszonegy (21) napig 
vagy köteles a Termékekre megfelelő gondossággal vigyázni. A 
Termékeket vissza kell juttatnod a Jeunesse európai forgalmazási 
raktárába:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Hollandia  
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saját költségeden, és ésszerű gondossággal kell gondoskodnod arról, hogy 
a Jeunesse megkapja a termékeket, és hogy a termékek a szállítás során 
ne sérüljenek meg. Te felelsz a Termékek elvesztéséért vagy 
károsodásáért, ha elmulasztod a Termékekről való ésszerű gondoskodást. 
Az ügyfelek nem mondhatják fel a megrendelést vagy a szerződést, illetve 
nem küldhetik vissza a termékeket a specifikációjuk szerint készült vagy 
egyértelműen személyre szabott termékek szállítására, amelyek 
jellegüknél fogva nem küldhetők vissza, vagy amelyek gyorsan romlanak. 

 
8.1.2 Te nem mondhatod fel a megrendelést vagy szerződést, illetve nem 

küldhetsz vissza olyan termékeket, amelyek a Te specifikációd szerint 
készültek, vagy egyértelműen személyre szabottak, és amelyek jellegüknél 
fogva nem küldhetők vissza, vagy amelyek gyorsan romlanak. 

 
8.1.3 A Jeunesse Forgalmazók visszaküldési és elállási jogait a Forgalmazói 

kérelem és megállapodás feltételei tartalmazzák, amelyek beépülnek a 
jelen Jeunesse Európai Generikus Weboldal Általános Szerződési 
Feltételeibe.  

 
8.2. Visszatérés. A 8.1 feltételben részletezett elállási jogokon túlmenően. A 

Jeunesse 100%-os, harminc (30) napos visszaküldési jogot biztosít (a szállítási 
költségekkel csökkentve) minden "Kiemelt Ügyfélnek" (olyan Ügyfél, aki a Te 
weboldaladról a Kiemelt Ügyfél áron vásárol, és további kedvezmény érdekében 
választhatja az automatikus szállításban való részvételt), "Kiskereskedelmi 
Ügyfélnek" (olyan magánszemély, aki a Jeunesse-termékeket egy Forgalmazótól 
személyesen vagy online, a Back Office-on keresztül vásárolja, de nem folytat 
üzletépítő tevékenységet) és Forgalmazónak egy adott Jeunesse-termék első 
vásárlásakor, ha a terméket "visszaváltható állapotban" küldi vissza. (A termékek 
akkor minősülnek "újraértékesíthetőnek", ha az alábbi elemek mindegyike 
teljesül: 1) bontatlanok és nem használtak; 2) a csomagolás és a címkézés nem 
változott vagy sérült; 3) a Termék és a csomagolás olyan állapotban van, hogy a 
kereskedelemben kereskedelmi szempontból ésszerű gyakorlat az áru teljes áron 
történő értékesítése; 4) a Terméket a vásárlástól számított egy (1) éven belül 
visszaküldik a Jeunesse-nek; 5) a Termék lejárati ideje nem járt le; és 6) a Termék 
tartalmazza a Jeunesse aktuális címkézését. Minden olyan áru, amely az 
eladáskor egyértelműen nem visszaváltható, megszűnt vagy szezonális 
termékként van megjelölve, nem váltható vissza) ("Garancia"). A Jeunesse nem 
nyújt visszatérítést azokra a Termékekre, amelyeket nem Újraértékesíthető 
állapotban küldtek vissza a Jeunesse részére. Későbbi vásárlások nem küldhetők 
vissza a jelen Garancia keretében.  

 
8.3. Kis-, nagy- és kiemelt vásárlók általi visszatérítés. A Jeunesse a forgalmazóin 

keresztül 100%-os, 30 napos pénzvisszafizetési garanciát kínál minden 
kiskereskedelmi, nagykereskedői és kiemelt vásárlónak, kizárólag a Jeunesse-
termék első vásárlásakor, és csak akkor, ha a termék újraértékesíthető állapotban 
van. Minden Forgalmazó köteles tiszteletben tartani a kiskereskedelmi, 
nagykereskedői és kiemelt vásárlói garanciát. Ha egy kiskereskedelmi, 
nagykereskedői vagy kiemelt vásárló bármilyen okból elégedetlen bármely 
Jeunesse termékkel, a termék fel nem használt részét kilencven (90) napon belül 
visszaküldheti annak a forgalmazónak, akitől azt vásárolta, vagy nagykereskedők 



5 
 

és kiemelt vásárlók esetében a Vállalatnak, cserére, beváltásra vagy a vételár 
teljes visszatérítésére (szállítási költségekkel csökkentve). Ez nem érinti a 
kiskereskedelmi, nagykereskedői vagy kiemelt ügyfelek törvényes jogait.  

 
8.4. Forgalmazók általi visszaküldések (Személyes kiskereskedelmi vásárlók által 

visszaküldött termékek). Ha egy személyes kiskereskedelmi vásárló a Garancia 
feltételeinek megfelelően visszaküldi az eredetileg megvásárolt terméket annak a 
Forgalmazónak, akitől azt vásárolta, a Forgalmazó visszaküldheti azt a 
Jeunesse-nek csere vagy visszatérítés ellenében a nem használt, 
újraértékesíthető állapotban visszaküldött terméket (a szállítási költséggel 
csökkentve). A személyes kiskereskedelmi vásárlók által visszaküldött 
valamennyi Terméket a forgalmazónak történő visszaküldés napjától számított 
tizenöt (15) napon belül kell visszaküldeni a Jeunesse-nek, a forgalmazó által a 
kiskereskedelmi vásárlónak adott eladási bizonylattal együtt.  

 
8.4.1 Minden visszaküldésre vonatkozó eljárás. A következő eljárások 

vonatkoznak minden visszatérítésre, visszavásárlásra vagy cserére 
irányuló visszaküldésre:  

 
(a) Minden Terméket annak a forgalmazónak vagy vásárlónak kell 

visszaküldenie, aki azt közvetlenül a Jeunesse-től vásárolta.  
 

(b) Az Ügyfélszolgálatot felhívva kell kérned a termékvisszaküldési 
engedélyszámot ("RMA"). Ezt az RMA-számot minden egyes visszaküldött 
dobozra rá kell írni.  

 
(c) A visszaküldéshez mellékelni kell a termék fel nem használt részét az 

eredeti csomagolásban és az RMA-számot.  
 

(d) A Terméket megfelelő szállítási karton(ok)ba és csomagolóanyagba kell 
csomagolnod, és ajánljuk a legjobb és leggazdaságosabb szállítási módot. 
Minden visszaküldött terméket a Jeunesse részére kell küldeni, előre 
kifizetett szállítási költséggel. A Jeunesse nem fogad el postai utánvétes 
csomagokat. A visszaküldött termékek szállításának kockázata a 
forgalmazót/ügyfelet terheli. Ha a visszaküldött Termék nem érkezik meg a 
Jeunesse forgalmazási központjába, a forgalmazó/ügyfél felelőssége a 
küldemény nyomon követése, és ezért javasoljuk, hogy a Termékeket 
különleges küldeményként küld el nekünk, és a tartalmat biztosítsd a 
szállítás közbeni veszteség vagy sérülés esetére.  

 
(e) Ha a Forgalmazó olyan árut küld vissza a Jeunesse-nek, amelyet egy 

személyes Kiskereskedő vagy Kiemelt Ügyfél küldött vissza neki, a 
terméknek a Jeunesse-hez kell beérkeznie attól a naptól számított tizenöt 
(15) napon belül, amikor a Kiskereskedő vagy Kiemelt Ügyfél az árut 
visszaküldte a Forgalmazónak, és mellékelni kell hozzá azt az értékesítési 
bizonylatot, amelyet a Forgalmazó az eladáskor a Kiskereskedőnek vagy 
Kedvezményes Ügyfélnek adott.  

 
(f) A Termék árát nem térítjük vissza, illetve nem cseréljük ki, ha a jelen 

szabályok feltételei nem teljesülnek. 
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8.5. Panaszkezelési eljárás. Bármilyen panasszal fordulhatsz az Ügyfélszolgálati 
osztályhoz a Jeunesse Global Back Office-ból egy Help Desk Jegy létrehozásával 
vagy a cseume@jeunessehq.com e-mail címen, illetve az Ügyfélszolgálat 
telefonos elérhetőségén.  

 

Ausztria +43720880388 Görögország +302111987371 Portugália +351 30 880 91 74 

Belgium 
+32466900224 
+3278485245 

Magyarország +3618088254 Románia +40376300020 

Ciprus +302111987371 Írország +353768886723 Szlovákia +421233006941 

Cseh 
Köztársaság 

+420538890293 Lettország +37166163917 Spanyolország 
+34911436090 
+34951120077 

Dánia 
+4589875502 
+4589875501 

Litvánia +37052140008 Svédország 
+46766922161 
+46108885620 

Észtország +3728803912 Luxemburg +352 20203649 Svájc +410315281303 

Finnország +3584573975682 Hollandia 
+31208086094 
+31858880737 

Egyesült 
Királyság 

+447441913402 
+443308083262 

Franciaország +33974483646 Norvégia +4723962931   

Németország +4932212249095 Lengyelország +48616781282   

 

9. SZELLEMI TULAJDON  
Tudomásul veszed és elfogadod, hogy mi vagyunk az oldalunk és az ott közzétett 
anyagok szellemi tulajdonjogainak tulajdonosa vagy engedélyese. Ezeket a műveket 
világszerte szerzői jogi törvények és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenntartva. 
Forgalmazóként tudomásul veszed és elfogadod, hogy a webhelyen közzétett 
anyagokat és tartalmakat kizárólag a Jeunesse vállalkozásának promóciójával 
kapcsolatos használatra bocsátjuk rendelkezésre, és hogy az ilyen anyagokat és 
tartalmakat kizárólag a webhely használata és a Jeunesse vállalkozásának promóciója 
céljából töltheted le. Tudomásul veszed továbbá, hogy a jelen webhely anyagának és 
tartalmának bármilyen más módon történő felhasználása szigorúan tilos, és vállalod, 
hogy nem másolod, nem sokszorosítod, nem továbbítod, nem teszed közzé, nem 
jeleníted meg, nem terjeszted, nem hasznosítod kereskedelmi célokra, és nem segíted 
vagy könnyíted meg harmadik fél számára az ilyen anyagok és tartalmak másolását, 
reprodukálását, továbbítását, közzétételét, bemutatását, terjesztését, kereskedelmi 
célú hasznosítását, valamint nem hozol létre azokból származó műveket.  

 
10. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS  

10.1. Garantáljuk Számodra, hogy a weboldalunkon keresztül tőlünk vásárolt bármely 
termék megfelelő minőségű és ésszerűen alkalmas minden olyan célra, amelyre 
az ilyen jellegű termékeket általában szállítják.  

 
10.2. Felelősségünk (akár szerződéses, akár kártérítési, akár más jogcímen) a jelen 

megállapodás megszegése miatt Téged ért veszteségekért szigorúan az általad 
megvásárolt Termék vételárára korlátozódik.  

 
10.3. Ez semmilyen módon nem foglalja magában vagy korlátozza felelősségünket:  

 
10.3.1 a mi gondatlanságunk által okozott halál vagy személyi sérülés esetén;  
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10.3.2 csalás vagy csalárd félrevezetés miatt; vagy  
 

10.3.3 bármely olyan kérdésben, amelyért jogellenes lenne kizárni vagy 
megkísérelni kizárni a felelősségünket.  

 
10.4. A Jeunesse minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy 

ellenőrizze az oldalon található információk pontosságát, de nem vállal semmiféle 
kifejezett vagy hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a weboldal 
tartalmára vagy elérhetőségére vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy az 
oldal időben vagy hibamentesen elérhető lesz, hogy a hibák kijavításra kerülnek, 
vagy hogy a weboldal vagy az azt elérhetővé tevő szerver mentes a vírusoktól 
vagy hibáktól, illetve hogy a weboldal teljes funkcionalitását, pontosságát, 
megbízhatóságát képviseli. A Jeunesse nem felelős vagy nem vállal felelősséget 
az oldalra feltöltött vagy az oldalon keresztül továbbított tartalom vagy anyag 
elvesztéséért, és a Jeunesse nem vállal semmilyen felelősséget az oldalon 
található anyagokra vagy információkra támaszkodva tett vagy azokra hivatkozott 
lépésekből eredő veszteségekért vagy károkért.  

 
10.5. A 10.3. feltételre is figyelemmel és a jelen feltételekben kifejezetten 

meghatározottakon kívül minden (kifejezett vagy hallgatólagos) kártérítés, 
garancia, feltétel és kikötés a vonatkozó jogszabályok által megengedett 
legteljesebb mértékben kizárt.  

 
10.6. A 10.3. feltételre is figyelemmel nem vagyunk felelősek az olyan közvetett 

károkért, amelyek a fő veszteség vagy kár mellékhatásaként következnek be, és 
amelyeket Te és mi nem láthattunk előre, beleértve, de nem kizárólagosan az 
alábbiakat:  

 
10.6.1 jövedelem- vagy bevételkiesés;  

 
10.6.2 üzleti veszteség;  

 
10.6.3 nyereség vagy szerződések elvesztése;  

 
10.6.4 a várható megtakarítások elvesztése; és  

 
10.6.5 adatvesztés.  

 
11. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

11.1. Az oldalunkon keresztül történő termékvásárlásra vonatkozó szerződésekre, 
valamint az azokból, azok tárgyából vagy kialakulásából eredő vagy azokkal 
kapcsolatban felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a 
szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) az európai jog az irányadó.  

 
11.2. A Jeunesse nem vállal felelősséget a termékek leszállításának vagy a Szerződés 

szerinti bármely kötelezettség teljesítésének késedelméért vagy elmulasztásáért, 
ha azt részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve az ésszerű 
ellenőrzésén kívül eső körülmények okozzák.  
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11.3. Annak érdekében, hogy nagyobb értéket nyújtsunk ügyfeleink és forgalmazóink 
számára, más oldalakra vagy forrásokra mutató linkeket biztosíthatunk, 
amelyekhez saját belátásod szerint hozzáférhetsz. Tudomásul veszed és 
elfogadod, hogy mivel Te úgy döntöttél, hogy belépsz a hivatkozott oldalra, nem 
vagyunk felelősek az ilyen külső oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, és 
nem vizsgáljuk vagy támogatjuk, és nem vállalunk felelősséget, sem közvetlenül, 
sem közvetve (i) az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért, (ii) az ilyen oldalak 
tartalmáért, beleértve (korlátozás nélkül) a hirdetéseket, tartalmakat, termékeket, 
árukat vagy egyéb anyagokat vagy szolgáltatásokat, amelyek az ilyen oldalakon 
vagy forrásokon találhatóak vagy onnan elérhetőek, vagy (iii) az ilyen oldalak 
vagy források mások által történő felhasználásáért, továbbá az ilyen külső 
oldalakon vagy forrásokon elérhető reklámok, tartalmak, Termékek, áruk vagy 
egyéb anyagok vagy szolgáltatások használata vagy azokra való támaszkodás 
által okozott vagy állítólagosan okozott károkért, veszteségekért vagy 
sérelmekért. 

 
11.4. Nem ruházhatod át, nem engedményezheted, nem terhelheted meg, és nem 

rendelkezhetsz más módon a Szerződéssel, illetve az abból eredő jogokkal vagy 
kötelezettségekkel az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.  

 
11.5. A Szerződés időtartama alatt bármikor átruházhatjuk, megterhelhetjük, 

alvállalkozásba adhatjuk vagy más módon rendelkezhetünk a Szerződéssel, 
illetve a Szerződésből eredő bármely jogunkkal vagy kötelezettségünkkel.  

 
11.6. Ha a jelen feltételek vagy a Szerződés bármely rendelkezése bármely illetékes 

hatóság által érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, 
az ilyen feltétel, kikötés vagy rendelkezés az adott mértékben elválik a 
fennmaradó feltételektől, kikötésektől és rendelkezésektől, amelyek a törvény 
által megengedett legteljesebb mértékben továbbra is érvényesek maradnak.  

 
11.7. A jelen feltételek nem hoznak létre vagy ruháznak fel olyan jogokat vagy 

előnyöket, amelyeket bármely olyan személy érvényesíthet, aki nem a szerződő 
fél.  

 
11.8. A Jeunesse késedelme vagy elmulasztása a jelen feltételek szerinti hatáskörök, 

jogok vagy jogorvoslatok gyakorlásában nem jelenti azokról való lemondást, és 
az ilyen hatáskörök, jogok vagy jogorvoslatok egyszeri vagy részleges gyakorlása 
nem zárja ki azok más vagy további gyakorlását. A lemondás csak akkor 
érvényes, ha az írásban történik, és azt a Jeunesse meghatalmazott képviselője 
írja alá. 

 
11.9. A jelen feltételek és az azokban kifejezetten hivatkozott bármely dokumentum 

képezik a teljes megállapodást közöttünk, és a Szerződés tárgyára vonatkozó 
bármely korábbi megállapodás, megegyezés vagy egyetértés helyébe lépnek. 
Mindketten elismerjük, hogy a Szerződés (és az abban hivatkozott 
dokumentumok) megkötése során egyikünk sem támaszkodik bármely személy 
(akár a Szerződésben részes fél, akár nem) bármely nyilatkozatára, kijelentésére, 
biztosítékára vagy szavatosságára ("kijelentés"), kivéve a jelen feltételekben 
kifejezetten meghatározottakat. Mindketten elfogadjuk, hogy a képviseletből 
eredő vagy azzal kapcsolatos egyetlen jogunk és jogorvoslati lehetőségünk a 
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jelen szerződési feltételekben meghatározott szerződésszegés. A jelen záradék 
egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a csalásért való felelősséget.  

 
Javasoljuk, hogy nyomtasd ki vagy más módon mentsd el a jelen feltételek egy példányát a 
jövőbeni hivatkozás céljából. 
 
 
 
 
 
 

Felülvizsgálva: 2021. Szeptember 7 


