Általános Beszerzési Feltételek
1. Általános rendelkezések
(1) Beszerzési Feltételeink kizárólagos érvényűek. Ellentétes, vagy a Beszerzési Feltételeinktől eltérő
feltételeket nem ismerünk el, amennyiben mégis, úgy azt csak kifejezett írásos beleegyezés útján.
Beszerzési Feltételeink akkor is érvényesek, ha más egyéb ellentétes, vagy a Beszerzési
Feltételeinktől eltérő feltételek ismeretében a szállítást fenntartás nélkül elfogadjuk.
(2) Valamennyi megegyezés, amely az Önök szervezete és cégünk közötti adott szerződés
teljesítésére irányulóan született, a szerződésben írásban kerül meghatározásra.
(3) Beszerzési Feltételeink az Önök szervezetével a jövőben kötött szerződésekre is érvényesek.
2. Titoktartás
Az Önök szervezetének kötelessége valamennyi tőlünk kapott ábrát, rajzot, számítást és egyéb
dokumentumot, illetve információt szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani. Harmadik személy
csak a mi kifejezett beleegyezésünk után nyerhet azokba betekintést. A titoktartási kötelezettség a
szerződés teljesítése utáni időtartamra is vonatkozik. Csak akkor veszti érvényét, ha és amennyiben
az átadott ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentumok illetve információk által tartalmazott
termelési eljárás általánosan ismertté válik. Az albeszállítókra ugyanez vonatkozik.
3. Árak, szállítás, csomagolás
(1) A kialkudott árak fix árak, nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Semmiféle utólagos
követelésnek helye nincs. Ezek az árak tartalmazzák az áru / szolgáltatás általunk megadott
rendeltetési helyéig / szállítás helyéig felmerülő csomagolási, szállítási, vám és vámjellegű költségeket,
amennyiben nem született ettől eltérő írásbeli megegyezés. Amennyiben a megrendelésben nem
szerepelnek árak, akkor ezek még megegyezés tárgyát képezik. Minden átváltozást írásos formában,
haladéktalanul közölniük kell velünk.
(2) A szállítási értesítőknek, avizóknak, szállítóleveleknek, és számláknak, valamint valamennyi
levelezésnek tartalmaznia kell a megrendelésünk és a megrendelt alkatrész számát.
(3) Csak az általunk megrendelt mennyiségeket és darabszámokat vesszük át. Hiányos- vagy
többletszállítások csak előzetes megegyezést követően lehetségesek.
(4) A szállítás az Önök szervezetének felelőssége. A termékben a szállítás során bekövetkezett
romlás, vagy esetleges megsemmisülés az általunk megadott teljesítési helyre érkezésig szintén az
Önök szervezetének felelőssége.
(5) Az termék visszavételi kötelezettségére vonatkozóan a hatályos törvényi szabályozások irányadók.
Az termékeket úgy kell csomagolni, hogy a szállítás során ne érhesse kár azokat. A
csomagolóanyagokat az adott szükséges mértékben kell használni. Csak környezetbarát
csomagolóanyagokat használhatnak!
4. Megbízások visszaigazolása
Valamennyi szóbeli és írásos megbízásunkról, ill. megrendelésünkről írásos visszaigazolást kérünk,
amelyet az Önök szervezetének kötelessége külön felhívás nélkül minden esetben eljuttatni cégünk
részére, a megbízástól, ill. a megrendelés keltétől számított 2 munkanapon belül. Amennyiben ezen
időintervallumon belül nem küldenek visszaigazolást, akkor a megbízást, ill. a megrendelést az abban
nevezett kondíciók szerint elfogadottnak tekintjük. A visszaigazolásban feltétlenül szerepelnie kell:
megbízásunk v. megrendelésünk sorszáma; teljesítés időpontja.
5. Szállítási idő
(1) A megegyezett szállítási idők kötelező érvényűek. A szállítási határidő betartásánál a termék /
szolgáltatás általunk megnevezett teljesítési / rendeltetési helyre történő érkezését és annak sikeres
átvételét kell vizsgálni.
(2) Amennyiben felismerik / tudomásukra jut, hogy a megegyezett határidőt valamilyen oknál fogva
képtelenek lesznek betartani, akkor ezt az okok megnevezésével és a késedelem előre látható
mértékével együtt haladéktalanul írásos formában közölniük kell velünk.
(3) Szállítási késedelem / hiányos szállítás / nem megfelelő szállítás esetén törvényes igényeinket és
jogainkat érvényesítjük.
(4) Az általunk megszabott szállítási határidő / időpont túllépése / elmulasztása esetén fenntartjuk
magunknak a választás jogát a teljesítés helyetti kártérítési igény és ezzel együtt a más forrásból
történő beszerzés valamint a visszalépés között. Megszűnik a teljesítés iránt igényünk, amennyiben
írásban kártérítést követelünk, vagy bejelentjük a visszalépést a teljesítéstől.
(5) A szükséges, általunk biztosítandó dokumentumok hiányára csak abban az esetben
hivatkozhatnak, ha azoknak a hiányáról a visszaigazolás előtt írásbeli figyelmeztetést küldtek
részünkre, és ezeket a dokumentumokat a megegyezett határidőig nem kapták meg.
(6) Vis major esetek, és munkaügyi viták a hatókörükön belül mentesítik a szerződő feleket a zavarok
időtartamára a kötelezettségeik teljesítése alól. A szerződőknek kötelessége az ésszerűség keretein
belül haladéktalanul biztosítani a szükséges információkat és jóhiszeműen alkalmazni a
kötelezettségeiket a megváltozott viszonyoknak megfelelően.
Részben vagy teljes egészében mentesülünk a megrendelt termék / szolgáltatás átvételi
kötelezettsége alól, illetve jogosulttá válunk a szerződéstől való elállásra, amennyiben a termék /
szolgáltatás átvétele a nálunk a vis major esetek és munkaügyi viták által bekövetkezett késedelem /
hiányosság következtében - a gazdasági nézőpontok figyelembe vételével - értéktelenné /
értelmetlenné válna.
(7) A megállapodott időpontnál korábbi szállítás esetében fenntartjuk magunknak a visszaküldés jogát
az Önök szervezetének költségére. Amennyiben nem küldjük vissza a terméket korai szállítás esetén,
akkor a megegyezett szállítási időpontig az Önök szervezetének költségére és felelősségére tároljuk a
terméket. Korai szállítás esetére fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a termék kifizetését csak az
eredetileg megállapodott esedékességgel rendezzük.
6. Számlázás és fizetés
(1) A számlákat két példányban, minden esetben a szállító számával, a megrendelt alkatrész /
szolgáltatás azonosító számával és a kapcsolódó adatokkal és dokumentumokkal együtt kell átadni
részünkre a sikeres teljesítést követően, elkülönítve, szabályos formában. A nem szabályszerűen
elkészített és benyújtott számlákat csak korrekció / hiányosság pótlásától kezdve számítjuk
érkezettnek.
(2) A fizetés a kereskedelemben szokványos úton történik, 30 napon belül 3% kedvezmény
levonásával vagy 60 naptári napon belül kedvezmény levonása nélkül, a teljesítést / átvételt / számla
beérkezését alapul véve.
(3) Hiányos / hibás szállítás esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hiányosság / hiba
megszüntetéséig a fizetés teljesítését visszatartsuk.
(4) Előre fizetés esetén megfelelő biztosítékot, pl. bankgaranciát kell szavatolniuk.
(5) Amennyiben a megállapodásokban szó volt bárminemű anyag- / termékvizsgálati igazolásokról,
akkor azok a szállítás / teljesítés szerves részét képezik és a szállítással együtt el kell juttatni hozzánk
azokat.
7. Rendelkezésre bocsátás
Valamennyi, a gyártáshoz az Önök rendelkezésére bocsátott alkatrész és komponens tulajdonjogát
fenntartjuk magunknak. A rendelkezésre bocsátott alkatrészek kizárólag a megbízásunk keretein belüli
feldolgozásokhoz és munkálatokhoz használhatók. Különösen az alkatrészek / technológiák /
információk harmadik személy részére történő továbbértékesítése tilos. A feldolgozás és a
montázsműveletek elvégzése után is fenntartjuk magunknak a tulajdonjogot a rendelkezésre bocsátott
alkatrészeken és komponenseken.
8. Garancia
(1) Az Önök szervezete szavatolja, hogy valamennyi termék / szolgáltatás szállítása / teljesítése a
technika legkorszerűbb állásának, a vonatkozó jogi szabályozásoknak, törvényes előírásoknak és
kapcsolódó szervek, szövetségek, kamarák irányvonalainak és normáinak megfelel. Garantálják

továbbá, hogy valamennyi, az Önök szervezete által nekünk szállított termék minőségileg kifogástalan
és az elvárásainknak megfelel. Amennyiben egyedi esetekben eltérések szükségesek ezektől az
előírásoktól, akkor ez ügyben be kell kérniük a mi kifejezett írásos beleegyezésünket. Az Önök
szervezetének szavatossági felelőssége ez által nem csökken. Amennyiben az általunk megszabott
teljesítési móddal szemben kifogásuk / ellenvetésük van, akkor ezt haladéktalanul írásban közöljék
velünk.
(2) Az Önök szervezete kötelezi magát, hogy a szállításaik / szolgáltatásaik során, az albeszállítások
valamint harmadik személlyel kötött kapcsolódó szerződések alkalmával a gazdasági lehetőségek
keretein belül csak környezetbarát anyagokat és eljárásokat alkalmaznak.
Az Önök szervezete vállalja a felelősséget a szállított termékek és csomagolóanyagok környezetbarát
voltára vonatkozóan, és minden olyan jellegű következményért, amelyek az Önök szervezetének
hulladékkezelésre vonatkozó törvényi előírások megsértéséből / nem betartásából erednek.
Kérésünkre az Önök szervezete köteles minőségi bizonyítványt kiállítani a szállított termékről. Az Önök
szervezete köteles továbbá az adott szállítással kapcsolatos biztonsági adatlapokat a szállítással
együtt rendelkezésünkre bocsátani. Az Önök szervezete mentesít bennünk bármely harmadik személy
által benyújtott visszkereseti igény alól abban az esetben, ha Önök a vonatkozó biztonsági adatlapokat
késve, hiányosan, vagy egyáltalán nem bocsátották rendelkezésünkre. Ugyanez vonatkozik
valamennyi későbbi módosításra is.
(3) Minden nyílt hiányos / hibás szállításról / teljesítésről haladéktalanul írásos közlést küldünk
Önöknek, amennyiben azok kellő gondosság tanúsítása mellett – az adott gazdasági folyamat keretein
belül – megállapíthatók, mindenesetre legkésőbb 14 naptári napon belül a szállítás / teljesítés
beérkezésétől számítva.
(4) A garanciaidőn belül jelentkező / jelzett hibát / hiányosságot, amelybe beletartozik a biztosított
tulajdonságok és adatok hiánya vagy hiányossága is, kérésünkre haladéktalanul és térítésmentesen,
beleértve valamennyi vonatkozó mellékköltséget is, választásunk szerint cserével, utójavítással, vagy
új szállítással kell kompenzálni. A javításra vagy új szállításra megszabott határidő eredménytelen
lejárta után érvényesítjük törvényes jogainkat a visszalépésre, a vételár leszállítására vagy a termék
idegen forrásból történő pótlására és a kártérítésre.
(5) Amennyiben az általunk megszabott, méltányos határidőn belül nem végzik el a hiányosságot
kiküszöbölő szükséges teendőket, akkor azokat az Önök szervezetének költségére és felelősségére mi
is elvégezhetjük vagy elvégeztethetjük. Sürgős esetekben az Önökkel történt egyeztetés után a javítást
magunk is elvégezhetjük, vagy harmadik személlyel elvégeztethetjük. Kisebb hiányosságokat –
kármérséklési kötelezettségünk teljesítéseként – Önökkel történt előzetes megegyezés nélkül is
elvégezhetünk, mindazonáltal az Önök kármegszüntetési kötelezettsége ezzel nem mérséklődik.
Minden esetben megterhelhetjük az Önök szervezetét a költségekkel. Ugyanez érvényes abban az
esetben, ha kiemelkedően magas károk bekövetkezése látható előre.
(6) A szavatossági idő két év, amennyiben kifejezetten másról nem született megegyezés. A
szavatossági idő a szerződés tárgyának átadásától hatályos - részünkre vagy általunk megnevezett
harmadik személy részére, vagy az általunk előírt elfogadó / rendeltetési helynek. Gépek,
berendezések esetében a szavatossági idő az átvétel időpontjával kezdődik, melyet az írásos átvételi
nyilatkozatunkban megneveztünk. Amennyiben az átvétel az Önök szervezetének hibáján kívül lesz
késedelmes, úgy a szavatossági idő hossza két év a szerződés tárgyának átadásra való bocsátásától.
Az ingatlanokra vonatkozó garanciaidő tekintetében a hatályos törvényi szabályozások az irányadók;
pót- és kiegészítő alkatrészek szavatossági ideje két év az üzembe helyezéstől / beépítéstől számítva,
és legkésőbb négy évvel a szállítást követően megszűnik.
(7) Azon a termékek, amelyek egy hiba / hiányosság vizsgálata / megszüntetési folyamata miatt nem
maradhattak az üzemben, szavatossági ideje meghosszabbodik a kiesés idejének hosszával. Kijavított
vagy pótszállítással érkezett termékek esetében a szavatossági idő a javítás végeztével kezdődik,
vagy amennyiben született megegyezés az átvételről, akkor az átvétel időpontjával. Az átvételre
vonatkozó igényt írásban kell benyújtani hozzánk.
9. Termékfelelősség
(1) Amennyiben az Önök szervezete felelős egy termék hibájáért / hiányosságáért, úgy kötelesek
bennünk első felszólításra felmenteni minden harmadik személy által benyújtott kártérítési igény alól.
(2) Ezen kereteken belül az Önök szervezete köteles továbbá valamennyi költséget megtéríteni a §§
683, 670 BGB -nak megfelelően, amely az általunk elvégzett vagy azzal összefüggő visszahívási
intézkedésekből adódik. Az elvégzendő visszahívási intézkedésekről – amennyiben lehetséges és
ésszerű - tájékoztatjuk Önöket és biztosítjuk a lehetőséget az állásfoglalásra.
(3) Az Önök szervezete kötelezi magát egy termékfelelősségi biztosítás fenntartására; amennyiben
további kártérítési igényeink is vannak, akkor ezek érintetlenül maradnak.
(4) Az Önök szervezete köteles egy mód és mérték tekintetében megfelelő, a technika legkorszerűbb
állása szerinti minőségbiztosítási folyamatot elvégezni, és ezeket igény esetén bizonyítani.
Amennyiben ezt szükségesnek tartjuk, egy megfelelő minőségbiztosítási megegyezést kötünk az Önök
szervezetével.
(5) Ezen kívül kötelesek a termékfelelősséggel kapcsolatos minden rizikó esetére biztosítást
fenntartani – a visszahívási rizikót is beleértve – és kérésünkre a biztosítási igazolást betekintésre
megmutatni.
(6) Úgy kell megjelölniük a szállított termékeket, hogy azon hosszútávon is felismerhető legyen, hogy
azt az Önök szervezete szállította.
10. Jogvédelem
(1) Az Önök szervezete szavatolja, hogy valamennyi szállított termékük mentes harmadik személy
általi jogvédelemtől, és különösen, hogy a szállított termék nem rendelkezik harmadik személy általi
szabadalommal, licenccel, vagy hasonló jogvédelemmel.
(2) Az Önök szervezete mentesít bennünket és a vevőinket valamennyi, harmadik személy által
támasztott, bármely vonatkozó jogvédelem megsértéséből adódó igény alól, és viselik az ebből adódó
költségeket.
(3) Jogosultak vagyunk, hogy az Önök szervezetének költségére beszerezzük azokat az engedélyeket
a jogosulttól, amelyek a termék / szolgáltatás jogszerű használatához szükségesek.
11. Záró rendelkezések
(1) Ha ezeknek az Általános Beszerzési Feltételeknek valamely része jogszerűtlen, akkor ez a többi
rendelkezés érvényességét nem érinti.
(2) Az Önök szervezete nem jogosult a mi kifejezett írásos beleegyezésünk nélkül arra, hogy az
általunk az Önök szervezetének adott megbízást vagy a megbízás jelentős részeit harmadik személy
részére átadják.
(3) Személyes / személyekkel kapcsolatos adatokat a hatályos törvényi adatvédelmi előírásoknak
megfelelően kezelünk.
(4) Amennyiben kifejezetten nem született másról megegyezés, a szállítási kötelezettség teljesítési
helye az általunk megjelölt cím, vagy a rendeltetés helye; minden egyéb teljesítésnél mindkét részről a
teljesítési hely Magyarország, Budapest.
(5) Amennyiben az Önök szervezete beszünteti a kifizetéseit, vagy előzetes csődeljárást
kezdeményeznek az Önök szervezete ellen, vagy kiterjesztik a csődeljárást az Önök szervezetének
vagyonára, vagy ha csekk- vagy váltóóvást terjesztenek be az Önök szervezeténél, akkor jogosulttá
válunk a szerződéstől részben vagy egészébe visszalépni, anélkül, hogy ez által bármiféle igény
támasztható lenne velünk szemben.
(6) A peres ügyek intézésében a Budapesti Fővárosi Bíróság, Budapest az illetékes. Továbbá
fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jogainkat bármely megfelelő jogi intézményben érvényesítsük.
(7) A nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései irányadók.
Érvényesség: 2013.01.01.-től visszavonásig

