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A szerzodes teljesitesebol eredx) barmilyen vitas kerdes rendezeset a felek elsodlegesen
targyalas utjan kiserlik meg.
Jelen szerzodesben nem szabaly
V. torveny rendelkezesei iranyac 6k.
Jelen szerzodest a felek kolcson 3s elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, 6t egymassal szo si
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