ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a C-World Vásárlói közösség Vásárlói számára
Preambulum
A Customer World LTD C-World márkanéven vásárlói közösséget működtet. Alapvető célja a
családok életkörülményeinek javítása, a vállalkozások gazdasági helyzetének javítása és a kereskedelmi forgalom élénkítése.
A C-World közösséghez vásárlóként csatlakozó magánszemélyek és cégek helyzetét három módon képes javítani.
• Kedvezményt adó partnerekkel együttműködve kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít
a tagoknak, mellyel költségeket takaríthatnak meg
• A tagok fizetőképességét növeli egy speciális kedvezmény jóváírási módszerrel
• A közösséget aktívan építő tagok számára karrier lehetőséget és többletjövedelmet biztosít
A vásárlók részéről a csatlakozás ingyenes, nincs kezdőcsomag, nincs tagdíj, nincs kötelező
vásárlás, nincsen vállalkozási kockázat.
A Kedvezményt Adó Partnerek részére fizetőképes keresletet, reklámot és stabil vásárlói forgalmat generál oly módon, hogy az ország kereskedelmében és szolgáltató iparában a lakosság
és a vállalkozások által rendszeres kiadások egy részét a kedvezményt adó partnerekhez irányítja. Partnereink így folyamatos és növekvő árbevételre számíthatnak.
A Kedvezményt Adó Partnerek részéről a csatlakozás ingyenes, nincsenek járulékos költségek.
Elvárás a kedvezményes vásárlás felajánlása a vásárlói közösség számára. Valamint minőségi
áruk, szolgáltatások, garanciális feltételek, illetve a színvonalas kiszolgálás biztosítása.
A cég terméke a vásárlási kedvezmény, amivel széles tömegeket lehet elérni, és amely kulcs a
vásárlók és a kereskedők jelentős és kölcsönös fejlődéséhez.
Az áruk és szolgáltatások kiegyenlítése történhet készpénzzel, bankkártyával, átutalással, vagy
elektronikus vásárlási utalványok, illetve készpénzt helyettesítő-, a kedvezményt adó partnerek
saját vásárlási utalványainak felhasználásával.
Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza azon részletszabályokat és feltételeket, (jogokat és kötelezettségeket) amelyek a Vásárló és az Customer World LTD közötti együttműködés
alapját képezik a C-World Rendszer használata során.
Kérjük, hogy a Rendszerbe történő regisztrálását megelőzően a jelen ÁSZF-et alaposan
tanulmányozza át, értelmezze, töltse le számítógépére és őrizze meg!

1. A szerződéses jogviszony tárgya
1.1. Vásárló jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosulta C-World által
üzemeltetett Nemzetközi Vásárlói Közösségben (C-World Rendszer) részt venni, azaz a CWorld Kedvezményt Adó Partnereinél árut beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni, valamint a C-World Rendszert más, lehetséges jövőbeni Vásárlókkal megismertetni, e személyek
Rendszerhez történő csatlakozását elősegíteni, ezáltal a C-World Rendszert népszerűsíteni és

bővíteni. Vásárló a C-World Rendszer használata során köteles a jóhiszeműség és tisztesség általános követelményeinek megfelelően eljárni.
1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed kia C-World és a Kedvezményt Adó
Partnerek közötti jogviszonyra, e jogviszonyt külön szerződés szabályozza.

2. Szerződő felek
2.1. A C-World és Vásárló mint a jelen megállapodás szerződő felei, jogilag és pénzügyileg önálló
és egymástól független piaci szereplők.
2.2. Vásárló természetes vagy jogi személy lehet. Amennyiben Vásárló természetes személy, kizárólag cselekvőképes, nagykorú személy lehet, erre tekintettel Vásárló jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú, valamint nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt.
2.3. Vásárló kijelenti, hogy a Vásárlói szerződésben szereplő és általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, ezen túlmenően pedig nincsen tudomása semmilyen olyan tényről, adatról, vagy egyéb információról, amely jelen szerződés létrejöttét a CWorld részéről befolyásolhatta volna, illetve a jogviszony érvényes létrejöttét ellehetetlenítené.
2.4. Egy Vásárlói azonosítónak és az adott azonosítóhoz tartozó valamennyi jognak és kötelezettségnek kizárólag egy személy lehet a regisztrált tulajdonosa.

3. A C-World Vásárló jogai és kötelezettségei
3.1. A C-World a Vásárlót a C-World Rendszer Információs Adatbázisán keresztül (a továbbiakban: „C-World Információs Adatbázis”) rendelkezésre bocsátott információk útján, valamint
tanfolyamok és továbbképző rendezvények keretében látja el információkkal. A C-World Információs Adatbázis magában foglalja a C-World-Weboldalt (www.c-world.co.uk), valamint – hozzáférés hiánya esetén – Vásárlók egyéni kérelme alapján, az e-mail útján küldött információs
csomagot. Vásárlónak –a C-World által biztosított keretek között – lehetősége van a jelen megállapodás alapján folytatott tevékenységéhez szükséges tanfolyamokon és továbbképzéseken, saját költségén részt venni.
3.2. A C-Worldnek jogában áll a Vásárló C-World Rendszer keretében folytatott tevékenységét,
magatartását és pénzügyi fegyelmét folyamatosan ellenőrizni, így különösen:
• ellenőrizni, hogy Vásárló által folytatott tevékenység sért-e valamilyen jogi szabályt, vagy
etikai normát,
• ellenőrizni, hogy Vásárló rendelkezik-e a C-World Rendszer továbbhirdetéséhez szükséges
ismeretekkel,
• ellenőrizni, hogy Vásárló és/vagy az általa,a C-World Rendszerhez csatlakozott Vásárlóa CWorld Rendszer reklámozásával kapcsolatos tevékenységét a C-World által hivatalosan közölt információknak megfelelően, illetve a C-World iránymutatásainak megfelelően végzi-e.

4. Vásárló jogai és kötelezettségei
4.1. Vásárló nem jogosulta C-World Rendszerben keletkezett karrier pozíciója, árengedménye és
jutalékai elajándékozására, eladására, illetve bármely egyéb jogcímen történő átruházására a CWorld Rendszer más Vásárlója, vagy bármely harmadik természetes, vagy jogi személy javára.

Vásárló a C-World Rendszerben megszerzett előnyei közül az úgynevezett C-World-Opcióit jogosult átruházni, de kizárólag a C-World előzetes hozzájárulásával és jelen ÁSZF 12.3. pontjában
rögzített feltételek szerint.
4.2. Vásárló nem jogosulta C-World Rendszerben saját, vagy bármely más néven, illetve céges
regisztrációnál a cég kapcsolattartójaként ismételten regisztrálni. Vásárló kizárólag egy C-World
Jogosultságokat tartalmazó Vásárlói azonosító alatt jogosult igénybe venni a C-World Rendszert
és annak szolgáltatásait.
4.3. Amennyiben Vásárló – a rosszhiszemű harmadik személy által történő regisztráció kivételével – egynél többször regisztrál bea C-World Rendszerbe, vagy más személyazonosságát felhasználva tevékenykedik a C-World Rendszerben és errőla C-World hitelt érdemlő tudomást szerez,a
C-World kizárja a Vásárlót.
A C-World a tények tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül intézkedik a Vásárló –
saját és más személyazonossága alatt kiépített – regisztrációjának és azzal együtt, a közvetlen és
közvetett ágainak – team sorrend megtartása mellett – az eredeti, első jogszerű regisztrált Vásárlói státuszához történő közvetlen áthelyezéséről. A C-World egyúttal az első, jogszerű regisztrációt követő, ugyanazon személyhez köthető regisztrációkat törli a rendszerből.
Amennyiben a C-World a vizsgálata során megállapítja, hogy valamely Vásárló a jelen pontban
foglaltak szerint visszaélt a Rendszer által biztosított lehetőségekkel, és egynél több regisztrációt
végzett, vagy pozíciót szerzett,a C-World jogosult úgy dönteni, hogy az illető Vásárlót kizárja a
Rendszerből.
Vásárló mentesül a fenti jogkövetkezmények alól, ha bizonyítja, hogy a többszöri regisztrációért
felelősség nem terheli, így különösen, ha bizonyítást nyer, hogy a többszöri regisztráció valamely
harmadik személy rosszhiszemű magatartásának eredménye.
4.4. Vásárló jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységének folytatásában nincsen kötve
sem meghatározott időhöz, sem helyhez, a tevékenysége végzése során kizárólagosan csak saját
anyagi eszközeit és saját infrastruktúráját használja. Vásárló jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységéhez esetlegesen szükséges engedélyeket, infrastruktúrát, anyagi eszközöket,
mindenkor saját magának és saját költségére köteles beszerezni. Vásárló a C-Worldtől jelen
szerződés alapján részére járó kedvezmény, jutalék, vagy bármely más juttatás után, illetve a
tevékenysége eredményeként keletkező bármely más jövedelem tekintetében őt terhelő adókat,
egyéb közterheket, valamint a tevékenységéhez kötődő egyéb költségeket maga köteles viselni,
azoknak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti nyilvántartása, bevallása és
megfizetése a Vásárló kötelezettsége. Vásárló a rá vonatkozó jogszabályokról maga tájékozódik.
Ezen kötelezettségek teljesítése vonatkozásában a C-World semmiféle felelősséget nem vállal.
4.5. Amennyiben a Vásárló az ajánlói tevékenység végzését üzletszerűen is folytatja (A C-World
Rendszerbe potenciális Vásárlók és Kedvezményt Adó Partnerek ajánlása, akvirálása), úgy tudomásul veszi, hogy e tevékenység végzéséhez valamilyen vállalkozási formát (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb.) kell választania. A C-World jogosult mindaddig felfüggeszteni a jutalékok kifizetését és felhasználhatóságát a Vásárló részére, ameddig a Vásárló a fentiek megtörténtét nem igazolja a részére.
A Vásárló a C-World felé, a vállalkozói jogviszonyának fennállását az alábbi dokumentumoknak a
C-World hivatalos e-mail címére történő megküldésével, illetve eredeti, hiteles másolati példányának bemutatásával köteles igazolni:

• 30 napnál nem régebbi cégkivonattal (gazdasági társaság, szervezet, intézmény esetén),
amelyben a Vásárló tulajdonos, ügyvezető, vagy egyéb kapcsolattartó,
• a kapcsolattartói jogviszony igazolására szolgáló okirattal,
• vállalkozói igazolvánnyal (egyéni vállalkozó esetén).
Vásárló további,a C-World által kért, a fenti jogcselekmények igazolásához szükséges bizonylatokat, egyéb igazolásokat, vagy okiratokat köteles a C-World részére biztosítani.
4.6. Vásárló kizárólag a C-World által szervezett és sikeresen elvégzett Kedvezményt Adó Partneri menedzserképzéssel jogosulta C-World Rendszert népszerűsíteni, bemutatni a potenciális
Partnereknek. Vásárló nem jogosult a fenti képzésen tett sikeres vizsga nélkül bármely potenciális Partner megkeresésére és velük való tárgyalásra.
4.7. Vásárló jogosult - saját költségén -a C-World által szervezett tanfolyamokon és továbbképző
rendezvényeken részt venni, amennyiben előzőleg a jelentkezési határidőn belül jelentkezését
elküldte a személyes Webirodáján keresztül a C-World részére. Amennyiben Vásárló előzőleg
jelentkezett a rendezvényre és a helyszínen kívánja rendezni a részvételi díjat, de mégsem tud
részt venni a rendezvényen, abban az esetben a lemondási feltételek a következők:
A rendezvény kezdő időpontja előtt 72 órával a C-World részére megküldött és megérkezett
írásos lemondó nyilatkozattal a részvétel térítésmentesen lemondható. A lemondás fenti határidőn túli elmaradása esetén a részvételi díj 100%-ban fizetendő, melyet a C-World jogosult a
Vásárló személyes Webirodájában lévő számláiról levonni, vagy ez irányú követelését egyéb
módon igényelni! E-utalvánnyal történő fizetés esetén a részvételi díj semmilyen körülmények
között nem igényelhető vissza!
4.8. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződéses jogviszony alapján a C-World és Vásárló
között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem
jön létre. A felek között kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú polgári jogi
jogviszony jön létre, amely alapján Vásárló a C-World Rendszerben való részvétele, valamint az
esetleges további Vásárlók felé a C-World Rendszer továbbhirdetése tekintetében a C-Worldtől
független piaci szereplőnek tekintendő. A Vásárlói jogviszony alapján a Vásárló semmilyen vonatkozásban nem tekinthetőa C-World megbízottjának, vagy képviselőjének, erre tekintettel
Vásárló nem jogosulta C-World nevében bármely jognyilatkozatot tenni, illetve kötelezettséget
vállalni.
4.8. Vásárló jelen megállapodás alapján nem köteles közvetítéseket, továbbhirdetéseket teljesíteni, nem köteles vásárlásokat bonyolítani, szolgáltatásokat igénybe venni, erre vonatkozó semminemű eredmény felmutatására sem köteles, kizárólag saját belátása szerint és üzleti kockázatára jogosulta C-World Rendszer működésében részt venni a jelen megállapodás keretei között.
4.9. Vásárló nem fogadhat el tevékenységére tekintettel a tevékenysége által bekapcsolódó Vásárlóktól közvetlenül vagy közvetve anyagi szolgáltatást. A C-World sem pénzfizetést, sem egyéb
szolgáltatást nem teljesít a Vásárló számára új Vásárlók csatlakozásának ellenértékeként.
4.10. Vásárló a C-World Rendszer keretében folytatott tevékenységéhez közreműködő segítségét
veheti igénybe. A közreműködő magatartásáért Vásárló úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
4.11. Vásárló a C-World Rendszert kizárólag a C-World által kiadott vagy általa engedélyezett
nyomtatványok, prezentációk és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával,a C-World
gazdasági érdekeinek megfelelő módon reklámozhatja. Vásárló a C-World Rendszerén kívül
egyéb kedvezményt nyújtani, vagy arra ígéretet tenni nem jogosult.

A C-World külön írásos engedélye nélkül Vásárló a C-World Rendszert, az ahhoz tartozó védjegyeket, szabadalmi jogokat nem jogosult bármilyen általa vagy az ő kezdeményezéséből elkészített médiafelületen megjelentetni, és ez által újabb Vásárlókat a Rendszerbe bevonni. Jelen pont
megsértéséből a C-World Ltd.-t ért mindennemű kárért - így különösen az elmaradt haszonért Vásárló az általános kártérítési szabályok szerint felel.
4.12. Vásárló köteles a Szerződés szempontjából jelentős adatai módosulását haladéktalanul
átvezetni a C-World Rendszerben. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből származó következmények tekintetében a C-World semmilyen felelősséget nem vállal.
4.13. Vásárló a C-World Rendszer továbbhirdetésével kizárólag marketing tevékenységet végez
területi hatálytól függetlenül (így Magyarország és külföld területén egyaránt). E marketing tevékenység nem minősül kereskedelmi közvetítői és pénzügyi közvetítői tevékenységnek sem.
4.14. Vásárló sem díj, sem jutalék, sem más hasonló ellenérték átvételére nem jogosult a Partnerektől. Vásárló a C-World Rendszer továbbhirdetése során köteles betartani a jogszabályokat,
így különösen nem hozhat létre a C-World Rendszeren belül, valamint egyéb saját, vagy érdekkörébe tartozó,a C-World Rendszer tevékenységével megegyező, vagy ahhoz bármilyen formában hasonlító rendszert.
4.15. Vásárló a továbbhirdetéses tevékenységéért ésa C-World Rendszeren keresztüli vásárlásaiért a C-World-től jutalékokban és egyéb kedvezményekben részesül, melyeknek mértékét és
feltételeit a C-World a C-World-Weboldalon (www.C-World.co.uk), jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben hozza a Vásárló tudomására. Ezen jutalékok pénzügyi elszámolása haladéktalanul történik.
Az elszámolás megtörténte után többletigény nem támasztható a C-World-del szemben. Vásárló
kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a jutalék kifizetésének alapjául szolgáló gazdasági esemény (vásárlási utalvány foglaló megfizetése, vásárlási utalvány teljes ellenértékének
kifizetése) valamely,a C-World által előre nem látható okból meghiúsulna, a már jóváírt, vagy
kifizetett jutalékok és egyéb előnyök a C-World részére visszajárnak, így a C-World jogosult ezeket visszakövetelni, illetve a később jóváírandó jutalékokból levonni. A jogalap nélkül felvett
jutalékot Vásárló köteles visszafizetni, ennek elmaradása eseténa C-World jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni.
4.16. Vásárló a szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnését követően is kötelesa C-Worldre és a Vásárlókra vonatkozó adatokat a Vásárlói státusza alatt, valamint ezt követő 5 éven keresztül üzleti titokként kezelni.
4.17. Amennyiben Vásárló papír alapú, más személy által aláírt szerződés online rögzítését végzi
(erre kizárólag regisztrált Vásárló jogosult) az érintett személy meghatalmazása alapján, ez
esetben az adatokat rögzítő Vásárló személy a papír alapú szerződést köteles megőrizni.
4.18. A C-World Etikai Kódex szabályozza a Vásárlók észrevételeivel és bejelentéseivel (továbbiakban: panasz) kapcsolatos eljárást a Vásárlóktól, vagy harmadik személyek részéről származó
panasz hatékony, átlátható és gyors kezelése, illetve a Vásárlók és a C-World közötti együttműködésből származó veszteségek és diszfunkciók elkerülése, minimalizálása érdekében. A CWorld weboldalán tekinthető meg. Panasznak minősül a C-World tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszosa
C-World eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.
A C-World a panaszokat írásban (lásd: 9.4. pont) fogadja.

5. A C-World Rendszer működése
5.1. A C-World a Kedvezményt Adó Partnerrel külön szerződéses jogviszonyt létesít, mely nem
része a Vásárlói szerződésnek. A Partner a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles megismerni, azokat
kötelezőnek ismeri el magára nézve, ami lehetővé teszi Vásárló számára, hogy a szerződéses
Partnereknél árut vásároljon és szolgáltatásokat vegyen igénybe. Jelen ÁSZF alapján kizárólag a
szerződéses Partnerekkel jöhet létre a C-World Rendszer szerinti megállapodás, külső gazdasági
társaságokra jelen ÁSZF nem vonatkozik. Az aktuális Kedvezményt Adó Partnerek névsoraa CWorld-Weboldalon (www. C-World.co.uk) megtekinthető.
5.2. A Partnertől beszerzendő áru és szolgáltatás ellenértékének Vásárló általi kiegyenlítése a CWorld Rendszerben automatikusan érvényesíthető módon, utalvány felhasználásával kizárólag
úgy lehetséges, ha a fizetés C-World E-utalványokkal, vagya C-World által közvetített Partneriutalványokkal (továbbiakban: C-World Utalvány) lehetséges. Vásárló tudomásul veszi, hogy a
tárgybeli utalvány harmadik személyre át nem ruházható, illetve készpénzre, más pénzhelyettesítő eszközre be nem váltható.
5.3. Az 5.2. pontban rögzítettektől eltérő készpénzes, átutalásos és bankkártya felhasználásával
történő vásárlások csak akkor érvényesíthetőek a C-World Rendszerben, ha Vásárló a vásárlás
tényét igazoló dokumentum (pl.: számla, nyugta, blokk) átvétele után a Kedvezményt Adó Partnerrel közlia C-World Rendszerben lévő Vásárlói azonosítóját. Ezt követően 15 naptári napon
belül Partner a partneri szerződés értelmében, az üzleti Webirodájában rögzíti a vásárlási adatokat.
Az olyan utalványok, amelyeket Vásárló nem a C-Worldtől, illetve a C-World közvetítésével kapott (különösen a Partner által közvetlenül kiadott utalványok), nem jogosítanak fel a C-World
Rendszeren belül automatikusan érvényesíthető módon áru és szolgáltatások beszerzésére. Fenti utalványok esetén a jelen megállapodásban meghatározott kedvezményeket Vásárló automatikusan nem veheti igénybe, illetve azok a C-World-öt semmilyen tekintetben nem kötelezik
semmilyen szolgáltatás, jutalék vagy kedvezmény automatikus nyújtására, mindaddig, amíg a CWorld Rendszerben a Partner által rögzítésre nem kerülnek ezek a vásárlási adatok (ugyanúgy,
mint a nem utalványos fizetési módok esetén) és a Partner a részére megküldött jutalékszámlát
ki nem egyenlítette.
5.4. A C-World az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez, úgynevezett „online” (tehát kizárólag az
interneten keresztül hozzáférhető) E-utalványt állít ki, vagy ezek másodpéldányának papírra
történő kinyomtatását teszi lehetővé. A fenti utalványok mindig a Partner üzlete szerinti ország
pénznemére szólnak.
5.5. A C-World által kibocsátott bármely típusú utalvány nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az
utalvány papíralapú másolata kizárólag annak igazolására szolgál, hogy a Vásárló utalványrendelése folytán a C-World a Partner felé az utalványon szereplő összeg – lecsökkentve a C-World
jutalékával és az ÁFA-val - átutalására kötelezettséget vállalt.
5.6. A C-World az utalványokat a C-World Rendszerben online rögzíti és elektronikusan archiválja. Vásárlónak a C-World-Utalványok megrendelésénél - bármely utalványfajta esetében - meg
kell adnia annak a Kedvezményt Adó Partnernek az adatait (pontos üzletnév, partneri azonosító), amelynél árut kíván vásárolni és/vagy szolgáltatást igénybe venni, így az utalványt be szeretné váltani.

5.7. Vásárló jogosulta C-Worldtől a fentiek szerinti E-utalványt és/vagy Partneri-utalványt megrendelni. Vásárló jogosult a személyes Vásárlói azonosítójának, és jelszavának a felhasználásával
a C-World-Weboldalon, a személyes Webirodájában (Online-utalványok esetén) az utalvány kiállítását igényelni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa igényelt utalvány legkisebb kiállítási
összege 1.000 Ft azaz Ezer Forint lehet, illetőleg az utalvány rendelésekor meghatározhatja annak (1.000 Ft-tal osztható) címleteit. A C-World kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén vállalja a C-World Online-utalvány kiállítását, illetve a Partneri-utalvány átadását:
• Vásárlótól online, a Vásárló személyes Webirodáján keresztül átvette a szabályosan és teljes
körűen kitöltött utalvány megrendelést, így az utalványhoz szükséges adatokat Vásárlótól
megkapta és azt megfelelően visszaigazolta,
• az igényelt utalványhoz szükséges összeg a C-World bankszámlájára befizetésre került, ott
azt jóváírták, melyből Vásárló kifizette az utalvány rendelése során az utalvány teljes értékét,
így az a C-World javára a C-World Rendszeren belül jóváírásra került,
• Partneri-utalvány rendelés esetén, a Partner a megrendelést követően az utalványt a CWorldnek megküldte.
A C-World az adott E-utalványnak Vásárló részére való kiállítása után, haladéktalanul egy másolatot küld a Kedvezményt Adó Partnernek.
5.8. A C-World kötelezi magát, hogy az E-utalvány kiállítása, vagy Partneri-utalvány átvétele
után, az utalvány ellenértékét – csökkentve a C-World jutalékával – a partneri szerződésben foglalt időtartamon belül átutalja az adott Kedvezményt Adó Partner részére.
5.9. A C-World-Utalvány nem átruházható, és 30 napig érvényes. A C-World-Utalványt Vásárló
kizárólag a kiállítás alapjául szolgáló, előzetesen általa megjelölt partnernél használhatja fel. A
Partner az E-utalvány másodpéldányának, valamint a maga által kiállított partneri-utalványnak
Vásárló általi bemutatása esetén köteles a C-World Rendszer keretében árut értékesíteni, vagy
szolgáltatást nyújtani, melynek részletes szabályait a C-World és a partner közötti megállapodás
tartalmazza.
5.10. A C-World-Utalványok kizárólagosan csak áruk beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére, illetve az áruk, szolgáltatások értékéből Vásárló részére árengedményre jogosítanak fel,
kizárólagosan csak az utalványon megnevezett partnernél és az utalványon szereplő értékben. A
C-World-Utalványt nem lehet beváltani készpénzre, bármely más pénzhelyettesítő eszközre.
5.11. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy miután a C-World részére az utalvány megrendelést megküldte és/vagy az utalvány összegét kifizette, az utalvány megrendelésétől már nem
lehet elállni. Vásárlóa C-World-Utalványt kiállítása után kizárólag csak a szerződéses partnernél
használhatja fel az igényelt termék vásárlására és/vagy szolgáltatás igénybevételére.
5.12. Vásárlónak lehetősége nyílik az utalvány lefoglalózására, oly módon, hogy az utalvány öszszegéből a C-World karrier és jutalékok szabályzatban meghatározott foglaló összegét fizeti kia
C-World részére. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogya C-World az
általa befizetett foglaló összegéből részére, valamint más, a Rendszerben regisztrált Vásárlók
részére jutalékot fizessen ki, tekintettel arra, hogy a foglaló a C-World által kibocsátásra kerülő
vásárlási utalvány ellenértékének részét képezi, tehát annak megfizetését követően, azzal a CWorld jogosult sajátjaként rendelkezni. A foglaló összegét - többek között a jutalékok kifizetésének garanciájaként - a C-World a továbbiakban letéti számlán kezeli.

Vásárló nyilatkozik arról, hogy a foglaló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény
6:185. §-ban foglalt szabályait ismeri. Vásárlónak bármikor lehetősége nyílik arra, hogy az általa
megrendelt utalvány foglalóját kiegészítse a teljes utalványösszegre, így a hiányzó összeget megfizesse a C-World részére, hogy ily módon tudjon az adott partnerhez C-World-Utalványt igényelni és azt a partnernél beváltani.
Vásárló a Partnerek által nyújtott kedvezményt engedményezi a C-World-re és hozzájárul, hogy
azt a partnerektől beszedje.
Az utalvány teljes értékét a kiválasztott partner által nyújtott árengedmény és a foglaló összege
határozza meg. Amennyiben Vásárló a lefoglalózott utalvány teljes értékének csak egy részét
igényli, ahogy a rész-utalvány értéke aránylik teljes utalványértékhez, úgy aránylik az adott részutalványhoz felhasználható foglaló értéke a teljes foglaló értékéhez. Ennek értelmében ahány
százalékkal kevesebb a megrendelt rész-utalvány értéke, annyi százalékkal kevesebbet használhat fel a teljes foglaló értékéből. A fennmaradó foglaló érték egy, vagy több jövőbeni részutalvány rendelés során felhasználható a fentiek szerint.
A foglaló megfizetését követően módosítható a partner személye az utalvány teljes-, vagy részértékének megfizetése során. Ebben az esetben a fentieknek megfelelően módosulhat az adott
rész-utalványhoz felhasználható foglaló értéke, mivel módosulhat a partner által nyújtott árengedmény, amely pedig meghatározza a teljes utalványértéket.
Az egyes utalvány értékek összevonhatóak, illetve kiegészíthetőek részutalványokkal az utalvány értékének megfizetése során. Ebben az esetben több vásárlási utalvány foglaló is összevonható, a Termékpartner árengedménye által meghatározott teljes utalványérték és a ténylegesen megrendelt és megfizetett utalványérték arányában, illetve szerint.
5.13. A C-World Online-utalvány a kiállításától számított 30 napig érvényes. Az utalvány az érvényességi idő lejárta után automatikusan érvénytelenné válik, a továbbiakban Vásárló semmilyen
igényt nem érvényesíthet belőle. Ezen igényérvényesítés elvesztése nem érinti azt, hogy a partnertől az elévülési időn belül az adott termék átadását, vagy szolgáltatás nyújtását ne igényelhetné Vásárló, kivéve amennyiben az adott termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás olyan
jellegű, hogy a teljesítést már nem lehet követelni a partnertől.
5.14. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében jogviszony kizárólag közte és a partner között jön létre. Ezen okra is tekintettel,
amennyiben a partner szerződésszegést követ el, úgy Vásárlónak kizárólag a partnerrel szemben
keletkezik igénye,a C-World nem vállal semmilyen felelősséget a partner magatartásáért.
Vásárló tudomásul veszi, miszerint a C-World nem jogosult eljárni a Vásárló és a partner között
létrejött áruértékesítési, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás vonatkozásában érvényesítendő kellék-, vagy jogszavatossági ügyekben.
5.15. Vásárló a C-World Rendszerbe történő regisztrálásakor, az általa megadott e-mail címre
megküldött elektronikus levélben értesül a Vásárlói azonosítójáról és a Webiroda jelszaváról.
Vásárló a személyes Webirodáját csak a C-World honlapján megtalálható szabályok betartásával
használhatja.
A jelszó biztonsági okok miatt szükséges, hogy ennek segítségével kizárólag a jogosult Vásárló
tudjon belépni a személyes Webirodájába. A jelszó és a személyes beállítások bármikor megváltoztathatók a személyes Webirodán keresztül.

a C-World által megadott, majd módosított jelszó szigorúan bizalmas. A C-World-öt semminemű
felelősség nem terheli, ha Vásárló nem tartotta be a bizalmas adatkezelés szabályait és emiatt
harmadik személy a fenti adatokkal visszaélt Vásárló hátrányára.
Amennyiben Vásárló saját hozzáférésével kapcsolatban, vagy a személyes Webirodájába való
belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy köteles azt az észleléstől számított 1
napon belül a C-World hivatalos e-mail címén jelezni. Amennyiben a jelzés eredményeként Vásárló adatainak megváltoztatása szükséges, ezen új hozzáférési adatokról ismételten e-mail útján értesül.

6. A C-World Rendszer használatából eredő előnyök
6.1. A C-World Rendszerben való részvétel által Vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy a Termékpartner általa C-Worldnek, illetve a hozzá csatlakozó Vásárlóknak biztosított kedvezményes
vásárlási feltételekben részt vehessen, abban osztozzon a C-Worlddel jutalékok, árengedmények
és egyéb kedvezmények formájában.
A C-World nem tartozik helytállni azon kedvezményösszegek, jutalékok, árengedmények elszámolásával, amelyet a partner - súlyos szerződésszegésnek számító módon - nem fizetett meg
határidőre a C-Worldnek.
Amennyiben a teljesítés késedelmesen, vagy jogi úton, behajtással megfizetésre kerül, úgya CWorld azt utólag teljesíti a jogosultak felé. A Partner szerződésszegéséből fakadó okból bekövetkezett késedelem esetére a C-Worldnek késedelmi kamat fizetési kötelezettsége nem áll fenn
Vásárló irányába, ezt a felek kifejezetten kizárják.
Tekintettel arra, hogy a C-World és a partnerei közötti szerződés feltételei idővel változhatnak, a
felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kedvezmények, jutalékok, árengedmények elszámolása az adott partnerrel megkötött szerződésnek partner felé történő számlázáskor hatályos
feltételei alapján történik. Az esetleges és a Vásárlót érintő változásokat a C-World a partneri
szerződés módosítását követő 15 napon belül vállalja közzétenni Weboldalán. Ezen okra tekintettel Vásárló tudomásul veszi, hogy a fenti 15 napos határidőn belül esetlegesen már nem hatályos partneri kondíciók, feltételek lehetnek közzétéve a C-World-Weboldalon, amely ok miatta CWorld-del szemben semminemű igénnyel nem jogosult fellépni.
6.2. Azon kedvezmények részletezését, amelyek Vásárlót a jelen megállapodás alapján megilletik,a C-World-Weboldalon megtekinthető jelen ÁSZF sorszámozott mellékletei tartalmazzák.
Ezen mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

7. A C-World Rendszer használatához kapcsolódó díjak
7.1. Vásárló részvétele a C-World Rendszerben ingyenes. Tranzakciós és egyéb költségek - a 7.3.
pontban, valamint a külön Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben foglaltak kivételével - a
megvalósított vásárlásokért Vásárlónak nem kerülnek felszámításra.
7.2. Vásárló a C-World szolgáltatásait a C-World-Weboldalon keresztül veheti igénybe.
7.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű partnerhez kizárólag Online-utalványt
rendelhet (amennyiben azt a partner elfogadja). Ha külföldi illetőségű partnerhez kéria C-World
E-utalványt kiállítani, akkor a megrendeléskor Vásárlónak az utalványösszeg 1%-ának megfelelő
összegű kezelési költség kerül felszámolásra, függetlenül attól, hogy a partner államában milyen

fizetési eszköz az érvényes. A devizaösszegek a tranzakció lekönyvelésének napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank (MNB) középárfolyamon kerülnek átszámításra.

8. A Vásárlói szerződés módosítása
8.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv 6:77.§ szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, amelyeket a C-World több
szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre, a másik fél közreműködése nélkül határozott
meg.
A Vásárlói szerződés elfogadásával Vásárló egyúttal nyilatkozik arról, és nyugtázza, hogy jelen
ÁSZF-et teljes körűen megismerte és tudomással bír arról, hogy az ÁSZF rendelkezései a Vásárlói
szerződés részét képezik. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései tekintettel a jogviszony rendhagyó jellegére is - egyes esetekben eltérhetnek a szokásos szerződési gyakorlattól.
8.2. Az ÁSZF-nek és mellékleteinek a C-World által történő egyoldalú módosítását a Vásárló a
módosításról szóló értesítést követő 15 napon belül írásban kifogásolhatja. Ebben az esetben a
C-World jogosulttá válik a Vásárlói megállapodás 15 napos felmondási idő figyelembevételével
történő felmondására.
Az ÁSZF és mellékletei hatályos szövegének mindenkora C-World-Weboldalon megtalálható
szöveget kell tekinteni.
8.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a C-World minden változást, módosító javaslatot, szabályzatot, üzleti irányelveket, értesítést és hírlevelet Vásárló általa C-World rendelkezésére bocsátott
e-mail címére, telefonszámára (amennyiben rendelkezik telefonszámmal, akkor SMS-ben), Webirodájába és lakcímére is jogosult megküldeni.

9. A Vásárlói szerződés megszűnésének esetei
9.1. Jelen ÁSZF és mellékletei, valamint a Vásárlói szerződés blankettája megegyezik a szerződéses ajánlattal. Így a C-World 8 naptári napon belül értesítést küld Vásárló részére a kitöltött ajánlat elfogadásáról, illetve jogosult azt indokolás nélkül visszautasítani. Vásárló által aláírt blanketta 8 naptári nap elteltével a C-World által elfogadottnak (megállapodásnak) minősül, és a Vásárlói szerződés érvényesen létrejön, amennyiben a C-World annak visszautasításáról nem tájékoztatja a Vásárlót. Vásárló kizárólag személyesen jogosult a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó szerződésblanketták aláírására (így az interneten közzétett szerződési feltételek elfogadására is). Vásárló
nem jogosult meghatalmazni más természetes vagy jogi személy képviselőjét a szerződésblanketták aláírására. Aki más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köt Vásárlói megállapodást, az a Büntető Törvénykönyv 276. §-a szerinti magánokirat-hamisítást követ
el. Magánokirat-hamisítás alapos gyanúja esetén a C-World büntetőeljárást indít ismeretlen tettes ellen az illetékes nyomozó hatóság előtt.
9.2. Jelen ÁSZF alapján a Vásárlói megállapodás határozatlan időre jön létre. A Vásárlói szerződést a Szerződő felek bármelyike 30 napos felmondási idővel, naptári hónap végére, a másik fél
részére megküldött írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani.
9.3. A felmondással kapcsolatos, valamint egyéb, a jelen ÁSZF-ben megjelölt nyilatkozatokat
minden esetben írásban kell megtenni. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a postai úton, e-mailen,
Webirodában, illetve telefaxon megküldött nyilatkozat, ha azt a másik fél megkapta.

A postai úton megküldött nyilatkozatokat a sikeres kézbesítés esetén a kézbesítés napján,
amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette
át - az a feladó félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Az e-mail vagy telefax útján megküldött nyilatkozatot akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett eszköze részéről a feladónak automatikus „sikeres kézbesítésről szóló
igazolás”, vagy a címzett részéről fenti eszközök valamelyikén az átvételről kifejezett írásbeli
visszaigazolás érkezik.
A felmondási idő alatt mindkét fél köteles teljesíteni a jelen szerződésben foglaltakat. A felmondási idő leteltekora C-World és Vásárló elszámolnak egymással. Ezt követően a volt Vásárló
semminemű jutalékra és egyéb kedvezményre nem tarthat igényt,a C-World elszámolási kötelezettsége is megszűnik.
Vásárló köteles a szerződés megszűnését követő 15 napon belül valamennyi, a Szerződéssel
kapcsolatos dokumentációt és iratanyagot visszajuttatnia C-World Ügyfélszolgálati irodájába.
Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő káráta C-World jogosult érvényesíteni Vásárlóval szemben.
Amennyiben Vásárló rendes felmondással szünteti meg jelen szerződést, akkor a felmondási
időtartam leteltét követően,a C-World jóváhagyása után, ismételten regisztrálhata C-World
Rendszerbe. Ebben az esetben Ajánlója kizárólag az eredeti, a felmondást megelőző Ajánló lehet,
valamint az esetlegesen előzőleg felépített Vásárlói csoportját nem kaphatja vissza, az közvetlenül Ajánlójához kapcsolódik. A C-World az ismételt szerződéskötési igényt indokolás nélkül
megtagadhatja.
9.5. Felek jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatják, amennyiben a másik fél a
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél írásbeli felhívására a szerződésszegést öt napon belül nem orvosolja.
A Vásárló lényeges szerződésszegésének minősül különösen:
• Vásárló adatszolgáltatási vagy változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
valótlan adatokat közöl,
• Vásárló a C-World jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként
ilyen magatartást folytat,
• Vásárló a C-World Rendszert a C-World által nem engedélyezett formában reklámozza vagy
hirdeti, illetve a C-World védjegyeit engedély nélkül felhasználja, továbbá azt a valótlan látszatot kelti, hogy a C-World nevében vagy képviseletében jár el
• Vásárló a C-World által kiadott tájékoztató anyagokat, tananyagokat, prezentációkat engedély
nélkül módosítja, hamisítja,
• Vásárló a C-World gazdasági érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon jár el, különösen a
Termékpartnerrel összejátszva és a C-World Rendszert megkerülve a C-World tevékenységével azonos tevékenységet folytat,
• Vásárló a jogalap nélkül részére kifizetett jutalékot a C-World felszólítása ellenére nem fizeti
vissza,
• Vásárló megtévesztéssel vagy tévedésbe ejtéssel tőkebefektetésnek, vagy egyéb engedélyköteles pénzügyi tevékenységnek, vagy téves tájékoztatás által egyéb, engedély köteles, vagy a
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel össze nem férő, vagy kifejezetten azokba ütköző tevé-

kenységet végző Rendszerként tünteti fel a C-World Rendszert mások körében, vagy az ajánlói tevékenysége során,
• Vásárló ajánlóként, más személyt új Vásárlóként regisztrál a C-World Rendszerbe, az érintett
személy tudta, illetve hozzájárulása nélkül
9.6. Szerződésszegés esetén Vásárló automatikusan elveszíti a még fel nem vett, valamint fel nem
használt jutalékára vonatkozó jogosultságát.
9.7. Vásárló halála esetén Vásárló örököse, vagy halálesetre szóló rendelkezés alapján a jogosulta C-Worldhöz intézett nyilatkozattal Vásárló helyébe beléphet. Ennek érdekében a Rendszerben
a C-World kedvezmények, Statusok, jutalékok és előnyök (a továbbiakban, összefoglaló néven:
C-World Jogosultságok) úgynevezett Ideiglenes Adatbázisba kerülnek a halálról való hivatalos
tudomásszerzéstől kezdődően. Az Ideiglenes Adatbázis megnyílta egyidejűleg a Webirodához
való hozzáférés letiltását is jelenti, azonban ez nem érinti a C-World Jogosultságok megszerzésének lehetőségét. Póthagyatéki eljárásban hozott végzés a C-World Jogosultságok öröklésével
kapcsolatban nem érvényesíthető a C-World Rendszerben.
A hagyatéki eljárásban - akár törvényes, akár végrendeleti az öröklés - kizárólag egyetlen személy jelölhető mega C-World Jogosultságok örököseként. A C-World Jogosultságok öröklés esetén sem oszthatóak meg. Amennyiben a Vásárlónak több örököse van, az örökösöknek meg kell
jelölniük azt az egy személyt, aki a jogosultságokat örökli. Amennyiben az elhunyt Vásárló nem
nevezett meg örököst és az örökös személye nem válik ismertté, az örökös ismeretlen helyen
tartózkodik, illetve a hagyatéki eljárás eredménytelenül végződik, abban az esetben a C-World
Jogosultságok az örökhagyó Vásárló Ajánlóját illetik meg, kivéve, amennyiben örökhagyó Vásárló halála - jogerős ítélettel igazolhatóan - Ajánló akár szándékos, akár gondatlan cselekményének
következménye.
Amennyiben örökhagyó Vásárló örököse a C-World Rendszer regisztrált Vásárlója, abban az
esetben az örökség részét képező Vásárlói ág - a hozzá tartozó C-World Jogosultságokkal együtt
- nem adódik hozzá örökös meglévő Vásárlói ágához és a hozzá tartozó C-World Jogosultságokhoz. Ekkor az örökhagyó Vásárló helyébe örökös Vásárló lép, az alábbi elnevezéssel: „XY örököse
ZW” a nevek behelyettesítésével egyidejűleg. Ebben - és kizárólag ebben - az esetben örökös két
vagy több, eltérő C-World Jogosultságokat tartalmazó Vásárlói azonosító alatt veszi igénybe a CWorld Rendszer szolgáltatásait. Az örökhagyó Vásárló Vásárlói azonosítója az öröklést követően
sem változik, így az is az örökség része.
9.7. Jelen Vásárlói megállapodás minden rendelkezése hatályban marad a szerződéses jogviszony megszűnésének napjáig. A megszűnés napja felmondás esetén megegyezik a felmondási
idő utolsó napjával. A megszűnés napjától számítva Vásárló már nem jogosulta C-World Rendszert, így a Webirodát használni, amelyet a C-World automatikusan lezár Vásárló irányába.

10. Felelősség és igényérvényesítés szabályai
10.1. A C-World Rendszerbe való belépése, felépítése, működése, használata, valamint az elérhető C-World Jogosultságok és mértékük tekintetében a mindenkori Általános Szerződés Feltételek és mellékleteinek hatályos, a www.C-World.co.uk Weboldalon közzétett változata az irányadó, kizárólag ezen, hivatalosan közzétett dokumentumok tekinthetők a C-World hivatalos tájékoztatásának.

10.2. A C-World nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás-, vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ilyen körülmény esetén a C-World köteles Vásárlót írásban vagy a Weboldalon történő
közzététel útján 8 napon belül értesíteni.

11. Adatkezelés általános szabályai
11.1. Jelen szerződés aláírásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a C-World kezelje és feldolgozza az általa rendelkezésére bocsátott adatait, valamint az adatait a Szerződéssel közvetlenül
összefüggő célból partnerei számára továbbítsa. Ezen adatkezelés, adatfeldolgozás során a CWorld köteles betartani az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezéseket. A C-World a fenti adatokat kizárólag Vásárló azonosításának és jogi-üzleti képességének ellenőrzése, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek, jogainak érvényesítése érdekében, és a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tételre használhatja fel a fenti törvényi korlátok figyelembevételével. Az adatkezelés célja ezen túl a C-World Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése,a
C-World Rendszer biztonságos, folyamatos és hibátlan üzemeltetése (így különösen a C-World
Rendszeren belüli azonosíthatóságának, illetve pozíciója meghatározása), statisztikák készítése,
piackutatás, piaci elemzések készítése, referencia céljából történő felhasználása, reklám célú
felhasználása, szolgáltatások technikai működtetése, a jelen szerződéssel kapcsolatos tájékoztatások, hírlevelek, megküldése. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a C-World az általa
megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, a Rendszer működéséhez
szükséges, vagy azt elősegítő információs anyagokat küldjön.
11.2. Vásárló mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vásárlók számára megrendezett C-World rendezvényeken készült fotókat, videofelvételeket a C-World
más rendezvényein, illetőleg a C-World-Weboldalon, vagy egyéb más módon felhasználhassa és
bemutathassa, kivéve amennyiben az adott fotó, vagy videofelvétel nyilvánvalóan sérti Vásárló
jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.

12. Vegyes rendelkezések
12.1. Amennyiben jelen szerződés egy gazdasági társasággal kerül megkötésre, a társaság képviselője köteles arról gondoskodni, hogy a társaság érdekkörében eljáró valamennyi személy a
jelen Szerződés minden rendelkezését megtartsa. A fentiekben említett személyek által történő
szerződésszegés esetén a felelősség a társaságot és annak képviselőjét terheli.
12.2. A jelen szerződéses feltételekre, függetlenül a Vásárló nemzetiségétől, illetve állandó lakhelyétől, a magyar anyagi jogot kell alkalmazni. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni és a jogvitákat lehetőleg békés úton rendezni.
12.3. Vásárló nem jogosulta C-World előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen szerződésből
eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére engedményezni vagy átruházni. A
jelen fejezet szerinti Jogok átruházása esetén a C-World-öt elővásárlási jog illeti meg. Vásárló a
Jogai átruházása esetén köteles írásban kérni a C-World hozzájárulását a jogügylethez, valamint
felhívnia C-World figyelmét elővásárlási jogának gyakorlására. Ezen tilalom nem vonatkozik a
gazdasági társaságok jogutódlására.

12.4. A jelen ÁSZF a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzaa C-World
Rendszerrel kapcsolatban, a felek közötti esetleges korábbi megállapodások jelen Szerződés
hatályba lépésével hatályukat vesztik. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelennek
vagy végrehajthatatlannak minősülnének, ezen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem
érinti a megállapodás többi részét. Szerződő felek kötelesek az adott érvénytelen rendelkezéshez tartalmában legközelebb álló érvényes és végrehajtható, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen, vagy annak minősített rendelkezések nélkül
a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
Amennyiben a Vásárlói szerződés és a jelen ÁSZF, vagy annak mellékleteinek valamely rendelkezései között ellentét mutatkozna, úgy a Vásárlói szerződés érintett pontja az elsődleges a felek
közti jogviszony tartalmának és feltételrendszerének meghatározása, tisztázása során.
Az ÁSZF értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a C-World-Weboldalon megtekinthető
rövid leírások ésa C-World Rendszerre vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők.
Szerződő felek a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, és annak rendelkezéseit mint akaratukkal
mindenben egyezőt, az egymás közötti szerződéses viszonyukban magukra nézve kötelezőnek
elismerik.
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