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Duna Dráva Cement Kft.  
 

Általános Szerződési 
Feltételeinek kiegészítése  

 

hatályos 2020. március 18. 
napjától 

 

A Felek kölcsönösen tudatában vannak 
annak, hogy jelen helyzetben a cement 
szállítását és a szerződésnek megfelelő 
szolgáltatások nyújtását a Koronavírus 
miatti tényhelyzet vagy megszületett és 
folyamatosan megszülető állami 
jogszabályi rendelkezések súlyosan 
érinthetik.  
 

Erre tekintettel a felek azt rögzítik, hogy ha 
a DDC a koronavírussal közvetlenül vagy 
közvetetten kapcsolatban lévő bármely 
intézkedés,  jogszabály, vagy tény és 
körülmény miatt nem tudja a szerződés 
szerinti mennyiségben  és minőségben 
teljesíteni a szolgáltatását, úgy arra a 
szolgáltatás részre nézve a késedelemre 
vagy nemteljesítésre a szerződés negatív 
jogkövetkezményeit (például: kötbér, 
kártérítés, felmondás) a Felek nem 
alkalmazzák.  
 

A DDC kifejezetten kizárja mindennemű 
felelősségét bármely a koronavírus 
(COVID19) következtében felmerülő jogi 
és ténykörülmények következtében beálló 
hibás teljesítésért, a szerződés egyéb 
meghiúsulásáért, lehetetlenüléséért.   
 

A Felek ilyen esetekben kötelesek 
egyeztetni és a negatív 
jogkövetkezmények elkerülése 
érdekében minden  - az adott 
körülmények között  - tőlük elvárható 
magatartást megtenni. 
 

A DDC a COVID 19- vírussal összefüggő 
bármely ok miatt jogosult a szerződéstől 
elállni indokolás nélkül, azonnali hatállyal.  
 

A jelen rendelkezés az ÁSZF részét 
képezi határozatlan ideig.  
 
Duna Dráva Cement Kft.  

Dodatok  
 

k Všeobecným podmienkam  
 

platný od 18. marca 2020: 
 
 

Strany sú si plne vedomé, že za 
súčasných okolností môže byť dodávka 
cementu a poskytovanie zmluvných 
služieb vážne ovplyvnené faktickou 
situáciou spôsobenou koronavírusom ako 
aj novovzniknutými resp. neustále 
vznikajúcimi právnymi predpismi. 
 
  
V tejto súvislosti strany týmto dodatkom 
potvrdzujú, že ak DDC nie je schopná 
poskytovať svoje služby v množstve a 
kvalite špecifikovanej v zmluve z dôvodu 
konania, právnych predpisov, skutočností 
alebo okolností, ktoré sa priamo alebo 
nepriamo týkajú koronavíru, nebude si 
žiadna zo strán uplatňovať negatívne 
právne dôsledky zmluvy (napríklad: 
pokuty, odškodnenie, ukončenie zmluvy, 
atď.). 
 

 
DDC výslovne odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za akékoľvek nedodržanie 
akýchkoľvek právnych a faktických 
okolností vyplývajúcich zo situácie 
ohľadne koronavírusu (COVID19) alebo v 
súvislosti s ním. 
 

V takýchto prípadoch sa od strán 
vyžaduje, aby sa dohodli a podnikli 
všetky primerané kroky na zabránenie 
nepriaznivým právnym dôsledkom. 
 
 
 

Spoločnosť Duna Dráva Cement Kft. má 
právo ukončiť túto zmluvu s okamžitým 
účinkom z akéhokoľvek dôvodu, ktorý 
nastane v súvislosti s vírusom COVID 19. 
 

Toto ustanovenie je súčasťou VOP na 
dobu neurčitú. 
 
Duna Dráva Cement Kft. 

 


