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Szállítási feltételek az 
Európai Unióban és 
Norvégiában 
(Olaszországot kivéve) 

 
Ez az oldal (a rajta olvasható összes hivatkozással együtt) azokat az üzleti feltételeket 
ismerteti részletesen, amelyek alapján a honlapunk európai oldalain megtalálható 
termékeinket (”Termékek” címszó alatt)  Önnek leszállítjuk. Kérjük ezeket olvassa el 
figyelmesen, mielőtt Termékeket rendelne honlapunkról. A Termékek megrendelésekor Ön 
vállalja, hogy ezeket az Üzletszabályzatban megfogalmazott feltételeket önmagára 
vonatkozóan elfogadja és betartja. 
 
Az Üzleti feltételek egy példányát meg kell őriznie. 
 
Ha Ön ezeket az üzleti feltételeket nem fogadja el, akkor a honlapunkról nem rendelheti 
meg a termékeinket. 
 
1. RÓLUNK  

 A http://www.jeunesseglobaleurope.com európai honlapjai a Jeunesse Global 
(Europe) Limited licensz engedélyével működik (“Jeunesse”, “Cég” vagy “mi”). A cég 
Angliában a 07464371 cégjegyzékszám alatt van bejegyezve. Az iroda címe: 
Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, WA 7FZ, Anglia. 
Adószámunk: GB 103351565. 

 
2. AZ ÖN STÁTUSZA 

 Honlapunkon keresztül történő megrendelésével ön garantálja, hogy: 
 

2.1. Ön jogi értelemben véve képes kötelező erejű szerződéseket kötni; és 
 

2.2. a 18. életévét betöltötte. 
 
 
3. A SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGVÁLTOZTATÁSA 

3.1. Jogunkban áll a szerződés feltételeit bármikor megváltoztatni. Ezek a 
változtatások a honlapon történő megjelentetéskor lépnek hatályba. Ön a felelős 
azért, hogy a szerződési feltételeket mindig elolvassa, amikor a honlapot 
megnyitja. A honlap különböző időpontokban történő megnyitásakor Ön 
elfogadja, hogy Önre nézve kötelezőnek ismeri el a szerződési feltételek 
legutóbbi módosítását. 

 
3.2. A honlapon megtalálható bizonyos szolgáltatások regisztrációhoz vannak kötve. 

Az előbb említett szolgáltatásokhoz történő minden későbbi hozzáféréskor újból 
jóváhagyott bejelentkezési névre és jelszóra van szükség (”Jelszó”). Az Ön által 
a honlapon megadott minden információnak pontosnak és teljesnek kell lennie. A 
jelszót saját belátásunk szerint elfogadhatjuk vagy visszavonhatjuk; nem 
ruházható át: kizárólag csak Ön használhatja. A jelszó mindig  szigorúan 
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bizalmas információként kezelendő. Ha a jelszavát illetően Önnek aggályai 
merülnek fel, vagy tudomására jutott, hogy visszaéltek a jelszavával, akkor 
kérjük, azonnal értesítsen bennünket.  

4. RENDELÉS  
4.1. Ha ezen a honlapon keresztül rendel, akkor az alábbiak vonatkoznak Önre:  

 
4.2. Az Ön megrendelése számunkra vásárlási ajánlatot jelent. Az ezen a honlapon 

keresztül leadott minden egyes rendelést el kell fogadnunk a következő 
feltételeknek megfelelően.  

 
4.3. Miután Ön leadta rendelését, mi visszaigazoló emailt küldünk Önnek, amelyben 

megrendelésének adatait véglegesítjük. Ez az email nem minősül rendelés 
visszaigazolásnak, és azt sem jelenti, hogy megrendelését a Jeunesse 
elfogadta.  

 
4.4. Megrendelése akkor tekinthető elfogadottnak, valamint Ön és a Jeunesse között 

szerződéskötésre is akkor kerül sor, ha a Termékeket feladtuk Önnek (kivéve, 
ha Ön időközben törölte megrendelését a 8. Szerződéskötési feltételnek 
megfelelően). A feladási értesítés visszaigazolását postán elküldjük a 
Disztribútor irodájába, amelynek címe megtalálható a 
http://www.jeunesseglobaleurope.com oldalon.  

 
4.5. Önnek ki kell nyomtatnia, vagy más módon megőriznie a szerződési feltételek 

egy példányát és a megrendelés visszaigazolását a saját nyilvántartása 
számára.  

 
5. SZÁLLÍTÁS  

5.1. Ezt a honlapot csak az európai Ügyfelek és Disztribútorok használhatják, a 
nyitottként megjelölt országokban. Az itt megjelölt területeken kívüli helyekről 
érkező egyéni megrendeléseket nem fogadjuk el.  
 

5.2. Az 5.3-as szerződési feltétel értelmében a Termékeket a visszaigazolás vagy a 
rendelés elfogadásától számított 30 napon belül kiszállítják.  

 
5.3. A szállítási feltételeket és a becsült határidőket akkor határozzák meg, amikor 

Ön megrendelését leadja. Minden erőfeszítést megteszünk, hogy a Termékeket 
a becsült határidőre leszállítsuk. Az előre nem látható körülmények miatt 
azonban alkalmanként előfordulhat, hogy az árut csak későbbi határidőre tudjuk 
leszállítani. A teljesítés időpontja nem képezi a szerződés lényegi részét. A 
Jeunesse nem tartozik felelősséggel a becsült határidőn belüli késedelemért 
vagy a Termékek leszállításának meghiúsulásáért.  

 
6. KOCKÁZAT ÉS TULAJDONJOG  

6.1. A termékek kockázata Önre száll át a teljesítés időpontjától, vagy az első 
kézbesítés dátumától kezdve.  
 

6.2. A Termékek csak akkor kerülnek az Ön tulajdonába, amikor Ön már a termék 
vételárát, a szállítási költséget és a termék vonatkozásában felmerülő minden 
egyéb költséget teljesen kifizetett.  
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7. ÁR ÉS FIZETÉSI MÓD  

7.1. Betéti kártyával vagy hitelkártyával történő fizetést fogadunk el. A termékeket 
akkor kell kifizetni, amikor a rendelést megkaptuk és ellenőriztük, hogy a rendelt 
termék elérhető-e. A termékek leszállítása attól függ, hogy elérhető-e. Abban az 
esetben, ha a megrendelt terméket nem tudjuk leszállítani, Önt erről a lehető 
leghamarabb értesítjük. Ha Ön már esetleg kifizette a terméket, akkor a 
vételárat teljes egészében visszatérítjük. Ha a terméket belátható határidőn 
belül nem tudjuk leszállítani, akkor kérésére  a teljes vételárat visszatérítjük, 
mert nem kapta meg a terméket.  
 

7.2. Az Ön által fizetendő ár az az ár, ami ezen a honlapon van feltüntetve abban az 
időpontban, amikor az Ön rendelését kézhez kapjuk. Míg azonban arra 
törekszünk és gondoskodunk arról, hogy a honlapon pontos árak legyenek 
feltüntetve,  hibák azért előfordulhatnak. Amint felfedezünk egy hibát az Ön által 
megrendelt termék árazásában, arról a lehető leghamarabb értesítjük Önt. 
Megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy megrendelését a  korrigált áron 
visszaigazolja vagy törölje. Ha nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni, akkor úgy 
kezeljük a megrendelést, mintha törölték volna. Ha Ön törli a megrendelését, a 
termék árát azonban már kifizette, akkor a teljes vételárat visszatérítjük. Nem 
vagyunk kötelesek a terméket a helytelen (alacsonyabb) áron Önnek 
leszállítani, ha nyilvánvalóan és félreérthetetlenül hiba történt az árazásban, és 
Ön észrevehette volna, hogy helytelen az ár.  

 
7.3. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Adott esetben a szállítási költséget az aktuális 

árral együtt adják meg, hacsak nem kifejezetten külön jelezték.  
 
8. MEGRENDELÉS TÖRLÉSE, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK, VISSZÁRU ÉS 

PANASZKEZELÉS  
8.1. Elállás a rendeléstől  

 
8.1.1 Ha Ön nem üzleti tevékenység folytatása során Jeunesse disztribútorként 

vásárol terméket, akkor a szerződést bármilyen okból kifolyólag 
felmondhatja a kézbesítéstől számított kilenc (9) munkanapon belül 
(vagy akár később is, a megrendeléstől számított tizennégy (14) 
munkanapon belül). A szombat, a vasárnap és a munkaszüneti napok 
nem minősülnek munkanapnak. A szerződéstől való elállást a Jeunesse 
számára  írásban kell benyújtania a fent meghatározott időszakon belül 
az alábbi módon:  

 
(a) Irodáján keresztül kell benyújtania jegyét, amelyben az elállásról értesít; 

vagy   
 
(b) Vagy a honlapon található telefonszámon felhívja az ügyfélszolgálatot.  

 
A termék teljes vételárát visszatérítjük a felmondástól számított harminc 
(30) napon belül, a 8. Szakaszban meghatározott feltételekkel 
összhangban. Ha Ön megrendelését visszavonja, akkor a terméket 
illetően megfelelő gondossággal kell eljárnia a megrendelés 
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visszavonása előtt és azután még legalább huszonegy (21) nappal. A 
terméket vissza kell küldenie a Jeunesse európai elosztóraktárába az 
alábbi címre:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Netherlands  
 
az Ön saját költségén és megfelelő módon kell arról gondoskodnia, hogy 
a Jeunesse a terméket biztosan megkapja, és hogy a termék szállítás 
közben ne sérüljön. Ha nem megfelelő módon gondoskodik a termék 
visszajuttatásáról akkor, akkor Önt terheli a felelősség az okozott kárért.  
Az ügyfél nem vonhatja vissza azt a megrendelését vagy nem állhat el 
attól a szerződéstől, nem küldheti vissza azt a terméket, amely a saját 
előírásainak megfelelően lett előállítva vagy kifejezetten személyre 
szabva, amely termékek a természetüknél fogva nem visszaküldhetőek 
vagy gyorsan romlandók. 

 
8.1.2  Ön nem vonhatja vissza azt a megrendelést vagy nem állhat el attól a 

szerződéstől, nem küldheti vissza azt a terméket, amely a saját 
előírásainak megfelelően lett előállítva vagy kifejezetten személyre 
szabva, amely termék a természetüknél fogva nem visszaküldhetőek 
vagy gyorsan romlandók. 

  
8.1.3 A disztribútorok visszaküldési és elállási jogait a Disztribútori 

Megállapodásban (Distributor Application and Agreement) foglalt 
feltételek rögzítik. A megállapodás bele van foglalva a Jeunesse európai 
honlapjainak üzleti és szállítási feltételeibe (Jeunesse European Generic 
Website Terms and Conditions of Supply).                                                   

 
8.2. Visszáru A 8.1-es pontban részletezett elállási jogokon felül, a Jeunesse 100%-

os 30 napos visszaküldést (amelyből a szállítási költség levonandó) tesz 
lehetővé minden „Kiemelt Ügyfelének” (az az ügyfél, aki az Ön honlapján 
keresztül vásárol kiemelt ügyfeleknek járó áron és részt vehet az ún. „Autoship”-
ben, hogy további kedvezményekben részesüljön), „Kiskereskedelmi 
Ügyfeleknek” (az olyan ügyfél, aki a Jeunesse termékeket disztribútorától szerzi 
be személyesen vagy az Interneten az irodáján keresztül, de nem folytat 
üzletépítő tevékenységet), és Disztribútoroknak egy bizonyos Jeunesse termék 
első megvásárlásakor, ha a terméket „Újraértékesíthető Állapot”-ban küldték 
vissza. (A termék, akkor tekinthető „újraértékesíthetőnek”, ha a következő 
feltélek mindegyike teljesül: 1) a terméket nem bontották ki és nem használták;  
2) a csomagolást és címkézést nem változtatták meg és egyik sem sérült; 3) a 
termék és a csomagolás olyan állapotban van, hogy teljes áron értékesíthető; 4) 
a terméket a vásárlástól számított egy (1) éven belül visszaküldték; 5) a 
terméken feltüntetett „minőségét megőrzi” dátum még nem járt le; és 6) a 
terméken az aktuális Jeunesse címkével van ellátva. Egyetlen olyan terméket, 
amely eladáskor a következő minősítést kapta:  nem visszaküldhető, megszűnt 
vagy éppen szezonális termék, sem fognak újra értékesíteni (”Garancia”). A 
Jeunesse egyetlen olyan terméknek sem fogja az árát visszatéríteni, amely nem 



5 
 

visszaküldhető állapotban küldtek vissza, A későbbi vásárolt termékeket a jelen 
garanciára hivatkozva nem lehet visszaküldeni.  

 
8.3. Kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és kiemelt ügyfelek által viszaküldött 

visszáru A Jeunesse disztribútorain keresztúl 100%-os 30 napos 
pénzvisszafizetési garanciát ajánl minden kiskereskedelmi, nagykereskedelmi 
és kiemelt ügyfelének egy Jeunesse termék első megvásárlásakor akkor és 
csak akkor, ha a termék újraértékesíthető állapotban van. Minden 
disztribútornak tisztelnie kell a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és kiemelt 
ügyfelek számára nyújtott garanciákat. Ha bármi ok folytán bármely 
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi vagy kiemelt ügyfél elégedetlen egy 
Jeunesse termékkel, a termék fel nem használt részét visszajuttathatja annak a 
disztribútornak, akitől vásárolta a Garancia feltételeivel összhangban. A 
nagykereskedelmi és kiemelt ügyfelek esetében a terméket visszajuttathatja a 
cégnek kilencven (90) napon belül, helyettesítés vagy csere céljából, vagy a 
teljes vételár visszatérítése okán, amelyből a szállítási költség levonandó. Ez 
nem érinti a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi vagy kiemelt ügyfelek 
törvényes jogait.  

 
 
 

8.4. Disztribútorok által visszaküldött visszáru (Kiskereskedelmi ügyfelek által 
visszaküldött termékek) Ha egy személyesen vásárló kiskereskedelmi ügyfél a 
garanciafeltételekkel összhangban annak a disztribútornak, akitől a terméket 
vásárolta, azt az első vásárlás után visszaküldi , akkor a disztribútor a nem 
használt, újra értékesíthető állapotban visszaküldött terméket (amely esetében a 
szállítási költség levonandó) visszaküldheti a Jeunesse-nek csere vagy 
pénzvisszatérítés céljából.  A személyesen vásárló ügyfelek által visszaküldött 
minden terméket tizenöt (15) napon belül vissza kell küldeni, attól a dátumtól 
számítva, amikor az a disztribútornak vissza lett küldve, a disztribútor által a 
kiskereskedelmi ügyfél részére kiállított vásárlási bizonylattal együtt.  
 
8.4.1 Visszáru esetében alkalmazott eljárások. Az alábbi eljárások 

vonatkoznak a pénzvisszatérítés, visszavásárlás vagy csere miatt 
visszaküldött visszárukra:  

 
a) A Jeunesse-től közvetlenül vásárolt minden terméket a disztribútornak 

vagy az ügyfélnek vissza kell küldenie.  
 

b) Az ügyfél szolgálaton keresztül Ön telefonon érdeklődhet az Ön Termék 
Visszáru Engedélyszámáról (Return Merchandise Authorisation 
Number=”RMA”).  Az RMA számot minden visszaküldött kartondobozon 
fel kell tüntetni.  

 
c) A visszáru csomagnak tartalmaznia kell:  

 
i. A termék fel nem használt részét eredeti tárolódobozában.  
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d) A terméket szállításra alkalmas megfelelő dobozba és 
csomagolóanyagba kell csomagolni. Javasolt a legjobb és 
leggazdaságosabb szállítási formát választani. Minden visszárut a 
szállítás előre történő kifizetésével kell visszaküldeni. A Jeunesse nem 
vesz át csomagátvétel után fizetendő küldeményeket. A 
disztribútor/ügyfél viseli a visszaküldött áru elvesztéséből adódó szállítási 
kockázatot. Ha a visszaküldött termék nem érkezik meg a Jeunesse 
Disztribúciós Központjába, akkor a disztribútort/ügyfelet terheli a 
felelősség, hogy a szállítmányt  felkutassa. Éppen ezért különösen 
ajánlott, a terméket expressz ajánlott küldeményként feladni és a csomag 
tartalmára szállítás közben történő elvesztés vagy sérülés ellen 
biztosítást kötni.  
 

e) Ha a disztribútor a Jeunesse-nek olyan árut küld vissza, amely 
személyesen vásárló kiskereskedelmi vagy kiemelt ügyfél által 
visszaküldött termék, akkor a terméknek a kiskereskedelmi vagy kiemelt 
ügyfél által a disztribútor részére visszaküldött termék dátumától 
számított tizenöt (15) napon belül meg kell érkeznie a Jeunesse-hez.  A 
visszaküldött csomagnak tartalmaznia kell a disztribútor által a 
kiskereskedelmi vagy kiemelt ügyfél számára vásárláskor kiállított 
vásárlási bizonylatot .  

 
A termékvételárát nem térítik vissza, vagy a terméket nem cserélik ki, ha ezek a 
feltételek nem teljesülnek. 
  

8.5. Panaszkezelési eljárás Ön az Ügyfélszolgálati Osztályon kétféleképpen tehet 
panaszt: 1) vagy úgy, hogy Ön a Jeunesse globális irodáján (Jeunesse Global 
Back Office) keresztül létrehoz egy ún. Help Desk Ticket-et, vagy úgy, hogy 2) 
felhívja az Ügyfélszolgálatot a 001 407 215 7414-es telefonszámon.  

 

 

9. SZELLEMI TULAJDON  
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mi tulajdonunkat képezi vagy a 
hasznosításunkban van a honlapunkon lévő, valamint a kiadványainkban 
megjelentetett minden szellemi tulajdonjog. Ezeket a műveket  világszerte a szerzői 
jog és szerződések védik. Minden ezt érintő jog fenntartva. Disztribútorként Ön 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon közzétett tájékoztató anyag és 
tartalom, csak az Ön Jeunesse vállalkozásának promociójára szolgál és csak e célból 
elérhető. Ön a kiadványt csak akkor töltheti le, ha ezt a honlapot használja és 
Jeunesse vállalkozását  népszerűsíti. Továbbá tudomásul veszi, hogy a honlap 
anyagának és tartalmának más jellegű felhasználása szigorúan tilos, és elfogadja, 
hogy nem készít másolatot belőle,  nem továbbítja, nem jelenteti meg, nem 
sokszorosítja, nem mutatja be, nem forgalmazza, kereskedelmi céllal nem hasznosítja  
és abból nem hoz létre származékos alkotásokat.   Valamint harmadik félnek sem 
segít a fent felsorolt tevékenységek elvégzésében vagy nem könnyíti meg azok 
elvégzését.  
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10. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS  
10.1. Garantáljuk, hogy a honlapunkon keresztül megvásárolt termékek megfelelő 

minőségűek  és megfelelnek annak a rendeltetésnek, amelyek a más hasonló 
jellegű termékektől elvárható.  

 
10.2. (Szerződési kötelezettségből, károkozásból vagy más okból adódó) általunk 

felbontott megállapodás eredményeként az Ön által elszenvedett veszteséggel 
kapcsolatban a mi  felelősségünk szigorúan csak az Ön által megvásárolt 
termék vételárának összegéig terjed.  

 
10.3. Ez nem tartalmazza és nem korlátozza a felelősségünket az alábbi esetekben:   

 
10.3.1 hanyagságunkból bekövetkező halál vagy személyi sérülés esetén;  
 
10.3.2 csalás vagy csalárd megtévesztés esetén;  
 
10.3.3 olyan ügyekben, amikor jogellenes lenne, ha kizárnánk vagy 

megkísérelnénk kizárni a felelősségünket.   
 

10.4. A Jeunesse minden ésszerű törekvést megtesz, hogy a honlapon használt 
információkat hitelesítse, azonban nem képvisel és nem szavatol kifejezett vagy 
hallgatólagos törvényi előírást a honlap tartalmát és elérhetőségét illetően, vagy, 
hogy az mindig időszerű információt ad, vagy hogy nem tartalmaz hibákat, vagy 
hogy a hiányosságokat korrigálják, és azt sem, hogy a honlap vagy az azt 
elérhetővé tevő szerver nem vírusos vagy nem hibás vagy, hogy a honlap teljes 
mértékben jól működik, pontos és megbízható. A Jeunesse-t nem terheli 
felelősség a honlapon keresztül feltöltött vagy továbbított anyag- vagy tartalmi 
veszteségért. A Jeunesse nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon 
megtalálható információra való hivatkozással történt intézkedések megtételéből 
eredő veszteségért vagy kárért.  
 

10.5. A 10.3-as pontban megfogalmazott feltételek vonatkoznak és minden egyéb az 
üzleti feltételekben kifejezetten meghatározott kikötés, minden kártérítés, 
garancia, szerződési feltélel (akár kifejezett akár hallgatólagos) a legteljesebb 
mértékben ki van zárva az alkalmazandó jog szerint.  

 
10.6. A 10.3-as pont szerint nem vagyunk felelősek a fő veszteség vagy kár 

mellékhatásaként bekövetkező közvetett veszteségekért, és amelyek sem Ön 
szerint sem általunk nem előreláthatóak, beleértve, de nem kizárólagosan:  

 
10.6.1 jövedelem- vagy bevétel veszteség;  
 
10.6.2 üzletvesztés;  
 
10.6.3 profit- vagy szerződésvesztés;  
 
10.6.4 a várható megtakarítás elvesztés; és  
 
10.6.5 adatvesztés.  
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11. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

11.1. A honlapunkon keresztül történő termékvásárlási szerződések és bármely 
termékeinkkel vagy szerződésekkel, azok tárgyával vagy formájával 
kapcsolatban felmerülő vita vagy kárigény esetén ,( beleértve a szerződésen 
kívüli jogvitákat és kárigényeket is)   az európai jog alkalmazandó.  
 

11.2. A Jeunesse nem felelős semmilyen a termék leszállításakor bekövetkező 
késedelemért vagy mulasztásért, és nincs törvényi kötelezettsége, ha mindezt 
teljesen vagy részben akár közvetlenül vagy közvetve ésszerű befolyásán 
túlmenő körülmények okozzák.  

 
11.3. Ügyfeleink és disztribútoraink számára megnövekedett értéket szeretnénk 

nyújtani, ezért az is előfordulhat, hogy más honlapok és erőforrások linkjeit 
ajánljuk, amelyeket saját belátása szerint használhat.  Ön tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy mivel Ön úgy döntött, hogy az általunk ajánlott honlapot 
meglátogatja, akkor mi nem vagyunk felelősek ezeknek a külső honlapoknak és 
erőforrásoknak az  elérhetőségéért. Nem vizsgáljuk felül és nem hagyjuk jóvá, 
nem vagyunk felelősek és kötelesek - sem közvetve, sem pedig közvetlenül -  (i) 
ezeknek a honlapoknak az adatvédelmi gyakorlatáért, (ii) ezeknek a 
honlapoknak a tartalmáért, hirdetéseiért, termékeikért, vagy más anyagokért 
vagy szolgáltatásokért, amelyek ilyen oldalakon vagy erőforrásokon elérhetőek, 
vagy (iii) ezeknek a honlapoknak vagy erőforrásoknak a mások általi 
használatáért, az okozott vagy állítólagos károkért, veszteségért vagy 
sérelemért, vagy más reklámanyag, tartalom, termék vagy áru, más anyagok és 
szolgáltatások  használatával kapcsolatban vagy arra való hivatkozással, 
amelyek az ilyen jellegű külső honlapokon vagy erőforrásokon elérhetőek .  

 
11.4. Ön a Szerződést, vagy abból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét előzetes 

írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át,  nem engedheti át, nem 
számolhatja fel, nem idegenítheti el.  

 
11.5. A szerződést vagy abból eredő bármely jogunkat vagy kötelezettségünket 

átruházhatjuk, átengedhetjük, felszámíthatjuk, kiadhatjuk  alvállalkozásba a 
szerződés időtartama alatt.  

 
11.6. Ha a szerződés által meghatározott bármely általános feltételt vagy 

rendelkezést valamely illetékes hatóság bármely mértékben érvénytelennek, 
törvényellenesnek, kikényszeríthetetlennek nyilvánít, akkor ezt az általános 
szerződési feltételt vagy rendelkezést a fennmaradó feltételek és rendelkezések 
közül olyan mértékben iktatják ki, hogy az utána teljes mértékben érvényes és a 
jogszabályok által engedélyezett legyen.  

 
11.7. Ezek az általános szerződési feltételek és rendelkezések nem jogosítanak fel 

olyan személyt, aki nem szerződő fél, hogy bármilyen jogot vagy gazdasági 
előnyt kikényszerítsen.   

11.8. Hatáskörének, jogainak vagy a jogorvoslatok terén a Jeunesse által elkövetett 
késedelem vagy mulasztás ezeknek a szerződési feltételeknek az értelmében 
nem működik jogfeladásként. Sem pedig ezeknek a hatásköröknek, jogoknak 
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vagy jogorvoslatoknak az egységes vagy részleges gyakorlása nem ellentétes 
ezeknek semmilyen másfajta vagy további gyakorlásával. A hatályos 
jogfeladásnak írásban kell megtenni és tartalmaznia kell a Jeunesse 
meghatalmazott képviselőjének aláírását. 
 

11.9. Ezek az általános szerződési feltételek és az azokban kifejezetten hivatkozott 
dokumentumok alkotják a megállapodás egészét közöttünk és 
érvénytelenítenek minden megelőző intézkedést, megegyezést vagy 
megállapodást bármely szerződés tárgyát illetően. Mindkét fél tudomásul veszi, 
hogy a szerződéskötés (és a benne hivatkozott dokumentumok) által egyikük 
sem hivatkozhat más személy (akár szerződő fél, akár nem) kijelentésére, 
képviseletére, biztosítékára vagy garanciájára (”Képviselet”) más módon, mint 
ahogyan azok a  szerződési feltételekben kifejezetten meg vannak határozva. 
Mindkét fél elfogadja, hogy a számukra elérhető jogok és jogorvoslatok, 
amelyek a Képviseletből vagy azzal kapcsolatban származnak, az általános 
szerződési feltételek értelmében szerződészegésnek minősülnek. Ebben a 
záradékban semmi nem korlátozza és semmi nem zárja ki a csalással szembeni 
felelősséget.  

 
Javasoljuk, hogy későbbi hivatkozás céljából vagy nyomtatott formában vagy más 
módon őrizze meg ennek a szerződésnek egy példányát. 
 
 
 
 
 
 

Átdolgozva: 2017 . október 5. 


