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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WAMSLER HÁZTARTÁSTECHNIKAI EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉK -ÉS SZOLGÁLTATÁS
BESZERZÉSEI SORÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOKRÓL
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1.
Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a
Wamsler SE Rt. (továbbiakban: Megrendelő) által megrendelt áruk és igénybe vett szolgáltatások (továbbiakban: Beszerzés)
alapvető szabályait tartalmazza.
Jelen ÁSZF minden megkötött jogügylet – mely különösen, de nem kizárólagosan lehet egyedi szerződés, Megrendelő által
szokásosan használt megrendelési nyomtatvány, keretszerződés, keretszerződés-lehívás (továbbiakban: Megrendelés) –
elválaszthatatlan részét képezi, melytől érvényesen eltérni csak a felek erre irányuló írásbeli megállapodásával lehetséges.
Amennyiben Megrendelővel áruértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására szerződő fél (továbbiakban: Partner) saját általános
szerződéses feltételekkel is rendelkezik, úgy azok alkalmazása csak akkor és annyiban lehetséges, ha arról külön írásos
megállapodás készül. Amennyiben Megrendelő és Partner általános szerződéses feltételei együttesen kerülnek alkalmazásra és
azok rendelkezései között ellentmondás áll fenn, úgy az ellentmondásos rendelkezések vonatkozásában Megrendelő jelen
dokumentumban rögzített általános szerződéses feltételeket tekinti irányadónak. irányadó.
1.2.
A felek által tett nyilatkozatok, értesítések és minden egyéb közlendő csak írásban történő közlés esetén joghatályosak. Jelen ÁSZF
alkalmazása során az „írásban” kifejezés a felek által postai úton, e-mail útján közölt információkat jelenti. E-mail útján küldött
dokumentumok csak akkor tekinthetőek kézbesítettnek, ha azokról a küldő fél visszaigazolással rendelkezik (kivéve, ha a felek vagy
jelen ÁSZF eltérően rendelkezik, ideértve különösen jelen pont szerinti a Partner általi Megrendelés visszaigazolást).
1.3.
Valamely Beszerzés kizárólag Megrendelő által írásba foglalt és cégszerűen aláírt Megrendeléssel történhet. A Partner köteles a
Megrendelést minden feltétel elfogadásával 2 munkanapon belül írásban visszaigazolni, amely egyben jelen Megrendelői ÁSZF
elfogadását is jelenti. Véleményeltérés esetén a felek 8 napon belül írásban egyeztetnek. A Partner írásbeli visszaigazolása, vagy
véleményeltérése hiányában a Megrendelés dátumától számított 2 munkanapon túl a Megrendelés minden feltételét, valamint az
ÁSZF-et elfogadottnak kell tekinteni és a Partner köteles a Megrendelés szerinti teljesítésre. Az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő
megállapodások, illetve azok módosításai és kiegészítései csak arra az adott ügyletre vonatkoznak, amelyre azok Megrendelő által
írásban kifejezetten visszaigazolásra kerültek.
1.4.
A Megrendelésben nem szereplő kérdésekben, amennyiben ez értelmezhető, a Megrendelő ajánlati felhívásában, illetve a felek
közötti egyeztetésekről írásban készült jegyzőkönyvben foglaltakat kell figyelembe venni. Ellentmondás esetén a később keltezett
dokumentum megállapításai az irányadóak. A Partner tudomásul veszi, hogy az árajánlatában, illetve a Megrendelésben szereplő,
rá vonatkozó adatokat a Megrendelő saját könyvelési és egyéb nyilvántartási célokra feldolgozhatja.
2. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTEL
2.1.
Felek az áru/szolgáltatás ellenértékét (továbbiakban: Ár) és a fizetési ütemezést a Megrendelésben rögzítik. A Megrendelő
kötelezettséget vállal az áru/szolgáltatás átvételére, és az Ár Megrendelés szerinti megfizetésére, amennyiben azt Partner a
Megrendelésben foglaltak szerint, kifogástalan minőségben és maradéktalanul teljesítette, amely teljesítés egyben a Partner
alapvető kötelezettsége. A Partner köteles a Megrendelést a szerződött Áron és maradéktalanul a Megrendelésben szereplő
határidőre teljesíteni.
2.2.
A Partner nyilatkozik, hogy az Ár tartalmazza a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden költséget (beleértve, de
nem kizárólagosan a gyártás és teljesítés során használt élőmunka, szerelvények, szerszámok, gépek valamint a beépítés, szállítás,
biztosítás, csomagolás költségeit, ezen felül az üzemszerű működéshez, beüzemeléshez, telepítéshez szükséges minden kiegészítő
szolgáltatást, oktatást, minőségi bizonyítványt, tanúsítást, egyéb dokumentációt, illetve minden ide kapcsolódó, de külön nem
említett költséget), feleknek ettől eltérő írásbeli megállapodásának hiányában.
2.3.
Felek eltérő rendelkezése hiányában a Megrendelésben rögzített Ár nem tartalmazza az ÁFA-t, tartalmazza azonban az összes többi
díjat és költséget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a csomagolási, szállítási és raktározási költségeket is) kivéve, ha a
Megrendelő írásban másként rendelkezik. Amennyiben a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében az ÁFA fizetési
kötelezettség a Megrendelőt terheli, Partner olyan számlát köteles kibocsátani, ahol áthárított adó nem szerepel.
2.4.
Felek eltérő rendelkezése hiányában a fizetési határidő a jogosan, szerződésszerűen és minden tekintetben hibátlanul kiállított
számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30. naptári nap.
2.5.
A Megrendelés elfogadása az annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, mellékletek és a Megrendelő által a Partner
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumok szükséges és megfelelő szakmai kompetencia birtokában saját felelősségére
történő ellenőrzésének megtörténtét, továbbá, az azokban foglalt tények, előírások ismeretét is jelenti. Partner továbbá kijelenti,
hogy a Megrendelés szerinti Árat mindezen információk figyelembevételével, megfelelő szakmai tapasztalatára alapozva és a
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2.6.

2.7.

teljesítés helyének és körülményeinek ismeretében állapította meg. Partner a Megrendelés I. osztályú minőségi követelményeknek
megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához, rendeltetésszerű használathoz szükséges elvégzendő feladatokat
kalkulálta, melynek során a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette és nyilatkozik, hogy a Megrendelésben
foglalt Árat mindezek tudatában határozta meg. Ennek alapján a Partner a Megrendelésben rögzítetthez képest árnövekedést vagy
többletköltséget semmilyen formában nem érvényesíthet Megrendelővel szemben a Megrendelés szerinti műszaki tartalom
megvalósításához, figyelembe véve különös tekintettel a 3. pont rendelkezéseit is.
Számla benyújtására (rész- és végszámla esetében egyaránt) a Partner kizárólag a Teljesítés igazolás, vagy az áru(k) átvételekor a
Megrendelő által aláírt szállítólevél birtokában, mindkét fél által történő aláírását követően, és csak az abban elfogadott összeg
erejéig jogosult. A Teljesítés igazolást a Partner teljesítése után Megrendelő állítja ki, melyet mindkét Fél köteles cégszerű aláírással
ellátni. Bármely fizetés a Megrendelő mindazon jogai fenntartásával történik, melyek Partner hibás teljesítésével (ideértve
korlátozás nélkül a Megrendelő által nem ismert rejtett hibákat), vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.
Megrendelő minden körülmények között fenntartja a jogot arra, hogy beszámítson bármely, a Partner által a Megrendelőnek meg
nem fizetett összeget a Megrendelő által a Megrendelés alapján a Partnernek megfizetendő tartozásba.

3. TELJESÍTÉS, TULAJDONJOG ÉS KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA
3.1.
Az áru szállítását és a teljesítést az INCOTERMS-nek a legfrissebb, a Megrendelésben meghatározott klauzulái szerint kell
végrehajtani. Ha a felek nem állapodtak meg külön semmilyen kereskedelmi feltételről, úgy a teljesítés DDP paritáson történik, a
Megrendelésben meghatározott teljesítési helyszín(ek)kel. A teljesítés idejét – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában
- a Partner legkésőbb a szállítási/teljesítési határidő előtt 1 héttel Megrendelővel írásban egyeztetni köteles. A Partner az
előteljesítést minden esetben köteles előzetesen egyeztetni Megrendelővel és előteljesítésre csak a Megrendelő írásbeli engedélye
birtokában jogosult. A Megrendelő telephelyén, a Megrendelő által kijelölt helyre történő kirakodásra csak a Megrendelő utasításai
szerint és jelenlétében kerülhet sor. A Megrendelő telephelyén a minimum védőeszközök és védőruházat használata kötelező:
védősisak, védőszemüveg, hosszúszárú nadrág, rövid ujjú póló, zárt cipő.
3.2.
A Partner (jelen ÁSZF 20.3. pontjának figyelembevételével) köteles gondoskodni arról, hogy teljesítéskor (ütemezett teljesítés
esetén az egyes ütemek befejezésekor) átadásra kerüljenek az áru vagy teljesített szolgáltatással kapcsolatos dokumentumok is
(származási és minőségi bizonylatai, fuvarlevél stb.), amelynek tartalmaznia kell többek között a Megrendelés számát, a
Megrendelés dátumát, a csomagok számát és tartalmát és – amennyiben ütemezett teljesítésről van szó – a szállítmány még
hátralévő részét. A felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában a Megrendelés szerinti áru/szolgáltatás oszthatatlan, részteljesítés
csak a felek kifejezett írásbeli rendelkezése esetén megengedett. A teljesítés ütemezése a felek eltérő írásbeli rendelkezése
hiányában nem bontja meg a Megrendelés szerinti szolgáltatás oszthatatlanságát, és az egyes ütemek elérése önmagában nem
eredményez részteljesítést.
3.3.
Megrendelő kizárólag a Megrendelés szerinti mennyiségű és minőségű árut köteles átvenni. A Megrendelésben meghatározott
mennyiségen túli árut, amennyiben arra Megrendelő nem tart igényt, valamint a Megrendelő által jogosan visszautasított árut
Partner köteles saját költségén elszállítani, ennek elmulasztása esetén a Partner költségére és veszélyére kerül tárolásra és/vagy
elszállításra az áru.
3.4.
A Megrendelés teljesítése során a hatóságok által (akár utólagosan is) támasztott kikötéseket, követelményeket a Partner köteles
a Megrendelés szerinti Árban teljesíteni, erre hivatkozással semmilyen többletköltséget vagy díjat nem számolhat fel.
3.5.
A Partner által teljesített áru/szolgáltatás átvételére Megrendelő által leigazolt szállítólevél alkalmazandó, míg a teljesítés
megtörténtének igazolására a Megrendelő által kiállított Teljesítés Igazolás alkalmazandó. Megrendelő csak azt az árut veszi át,
illetve azt a szolgáltatást fogadja el teljesítettnek, melyet a Partner teljes egészében az ütemezés szerint szállított le/végzett el,
egyéb esetben az átvételt megtagadhatja. A műszaki szemle, illetve a Teljesítés Igazolás kiállítása során a Megrendelőnek nem kell
vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetve amelyre a jótállás vonatkozik. A mindkét fél által
cégszerűen aláírt Teljesítés Igazolás az abban foglaltak szerint igazolja a teljesítést. Teljesítés Igazolás hiányában a teljesítés nem
elfogadott és a Partner bármely követelése vitatottnak minősül, számlát nem jogosult kiállítani. A Partner a teljesítés során külön
térítés nélkül köteles minden, a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, illetve azt elősegítő információt, dokumentumot
(pl. használati útmutató, garanciajegy, stb.) magyar nyelven átadni és a szükséges oktatásokat Megrendelő által kijelölt
személyeknek magyar nyelven megtartani, ennek megtörténtét megfelelően dokumentálni, ezen feltételek teljesülése nélkül az
érintett Teljesítés Igazolás érvénytelen.
3.6.
A Partner a Megrendelés szerinti műszaki tartalmat I. osztályú minőségben köteles megvalósítani, amelyhez többlet- és pótmunka
igénnyel semmilyen jogcím alapján nem léphet fel. Többlet- vagy pótmunka igény felmerülése esetén felek ezek elvégzésének
díjáról és költségeiről, valamint a határidőről külön írásbeli megállapodást kötnek, és a többletköltségek, díjak megtérítése kizárólag
ilyen megállapodás alapján történhet. Ez esetben a Partner minden munka- és anyagköltséget külön dokumentálni és a Megrendelő
felé igazolni köteles (számításokkal, számlákkal esetleg elszámolási tervekkel, szállítólevelekkel, stb.). Partner azon költségigényei,
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3.9.

3.10.

3.11.

amelyek hitelt érdemlően nem igazolhatóak vagy a Megrendelő részéről nem kerülnek elfogadásra elutasíthatóak. A Partner
köteles a végszámla benyújtását megelőzően előterjeszteni a Felek közötti jogviszonyból származó mindennemű követelést. Ennek
elmulasztása esetén Partner nem jogosult további követelést támasztani Megrendelővel szemben. Helytelen, hibás vagy hiányos
tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el és a Partner ezen okokból felmerülő munkákat köteles saját
költségén elvégezni. A többlet- vagy pótmunkával nem érintett munkarészek eredeti határideje nem módosulhat.
A leszállított összes áru/nyújtott szolgáltatás a Megrendelő tulajdonába kerül a leszállítás dokumentált átvételének
megtörténtekor., illetve a szolgáltatás teljesítésének írásbeli igazolásának napján. A kárveszély Megrendelőre minden esetben csak
az tulajdonjog átszállásával egyidejűleg száll át. Megrendelő a nem szakszerűen vagy szerződésszerűn csomagolt áru átvételét
megtagadhatja, és azt a Partner költségére visszaküldheti; ezzel egyidejűleg a Partner köteles megfelelően csomagolt árut
leszállítani és szükség esetén emelési vagy egyéb, a teljesítéshez szükséges tervet is mellékelni a szállítást megelőző minimum 5
(öt) munkanappal korábban.
A Partner a Műszaki Szemle lefolytatása, illetve az üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz
szükséges okmányokat magyar nyelven a Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni legkésőbb az áru leszállítása/szolgáltatás
teljesítése alkalmával, vagy a Műszaki Szemle megkezdése előtt. Bármely szállítási dokumentum, illetve a teljesítés igazolásával
kapcsolatos egyéb dokumentum Megrendelő, vagy képviselője által történő átvétele, illetve aláírása nem jelent a mennyiségi vagy
minőségi kifogás jogáról való lemondást.
Amennyiben a Megrendelő részéről a fizetés előre történt, az áru tulajdon- és rendelkezési joga a fizetéssel - a leszállítást
megelőzően – száll át. Részbeni előrefizetés esetén minden részletfizetéssel arányos mértékben száll át a Megrendelőre az áru
feletti tulajdon- és rendelkezési jog. A kárveszély viselése ebben az esetben is az átadással száll át Megrendelőre. Addig, amíg a
Megrendelőnek az áru használatára vonatkozó rendelkezési joga még nem teljesül, a Partner köteles a termék őrzéséről, valamint
megfelelő és teljes körű biztosításáról és állagmegóvásáról gondoskodni egészen a Megrendelő általi átvételig.
Nem lehet úgy tekinteni, hogy a Megrendelő elfogadta az árut mindaddig, amíg azt az átvételtől számított legfeljebb 20
munkanapon belül minőségileg és mennyiségileg meg nem vizsgálja. A rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségeken kívül a
Megrendelő kérheti, hogy a Partner a megvizsgálást követően vagy a rejtett hiba nyilvánvalóvá válásától számított legfeljebb 2
munkanapon belül vegye vissza a hibás árut és adjon helyette csereárut, vagy a Megrendelő választása szerint fizesse vissza az
ellenértéket. A kicserélésből eredő esetleges késedelemért a Megrendelőt ért valamennyi kárt a Megrendelő jogosult a Partnerre
hárítani. Megrendelő jogosult továbbá a kicserélésből adódó, bármely jogcímen jelentkező költségét a Partnerre hárítani.
Teljesített szolgáltatással/leszállított áruval kapcsolatban felmerült hiba esetén a Partner 2 munkanapon belül köteles nyilatkozni
a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének időtartamáról. Ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben az új időtartam a
Megrendelő üzemszerű működése szempontjából nem elfogadható, úgy Megrendelő a hibát saját választása szerint mással, a
Partner költségére kijavíttathatja, vagy újból elvégeztetheti.
A Partner a túlzott igénybevételből eredő balesetek elkerülése érdekében köteles betartani és minden alvállalkozóval és
közreműködővel betartatni a vonatkozó jogszabályok, és kötelező érvényű utasítások, egyéb dokumentumok különösen pedig a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) munkaidőre, rendkívüli munkavégzésre és pihenőidőre
való rendelkezéseit.

4. SZÁLLÍTÁS ÉS CSOMAGOLÁS
4.1.
A leszállított áru előkészítésének, címkézésének csomagolásának és jelölésének a Megrendelésben és a vonatkozó jogszabályokban
foglalt feltételeknek meg kell felelni, továbbá a Partner köteles gondoskodni az áru biztonságáról és védelméről, hogy az
kifogástalan állapotban érkezzen meg a rendeltetési helyre. Partnernek biztosítania kell továbbá a megfelelő kezelést és
azonosíthatóságot is. A szállítás során törekedni kell a káros anyagok légtérbe történő kibocsátásának csökkentésére, az útvonalak
optimális megválasztásával. Csomagolásért és szállításért utólag semmilyen díj nem számítható fel, amennyiben a csomagolás vagy
a szállítás díjköteles ennek tényére a Partner már az ajánlatadás alkalmával külön felhívja a Megrendelő figyelmét.
4.2.
Ha a szállítás csere, betétdíjas vagy újrahasznosítható göngyölegben történik a Partner köteles a göngyölegek elszállításáról
gondoskodni, kivéve, ha a Megrendelő erről másként nem rendelkezik. Megrendelő elvárja, hogy a beérkező anyagok minimális
csomagolási hulladékkal érkezzenek a gyár területére.
4.3.
Megrendelő szem előtt tartja, hogy a beérkező anyagok előállítása mekkora energiafelhasználással járt, törekedni kell a
legoptimálisabb energiahasznosításra.
4.4.
A Partner köteles betartani a rendeltetési hely jogszabályait és a csomagolásra, címkézésre és veszélyes anyagok szállítására
vonatkozó nemzetközi egyezményeket. Amennyiben a Megrendelés szerinti a szállításra és/vagy csomagolásra vonatkozó
rendelkezés hibás/szakszerűtlen/célszerűtlen/ jogszabályellenes vagy valamely kötelezően alkalmazandó előírás rendelkezéseivel
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4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

ellentétes erről Partner köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni és költséghatékony alternatív megoldást
ajánlani.
Veszélyes és nem veszélyes árukat egymástól elkülönítetten kell csomagolni és szállítani.
Többszöri szállítást és/vagy több rendeltetési helyet tartalmazó Megrendelés esetén a Partner mindaddig nem kezdheti meg a
teljesítést, amíg arra a külön Megrendelésekben foglaltak vagy a Megrendelő által kibocsátott külön engedélyek lehetőséget nem
biztosítanak.
A veszélyes áruk szállítására vonatkozó mindenkor hatályos jogi követelmények, előírások, illetve jelölés módok (ADR, RID)
betartása a Partner kötelessége. A Partnernek a szállított veszélyes anyag magyar nyelvű biztonsági adatlapjával minden esetben
rendelkeznie kell.
A veszélyes anyagok megjelölése és a veszélyes anyagok egyes összetevőinek feltüntetése a Partner feladata a Nemzetközi
Veszélyességi Jelzéseknek megfelelően. A szállítás során a vonatkozó dokumentumokban meg kell határozni a veszély(ek)et és az
egyes anyagok nevét és anyagát.
A leszállított áruhoz minden esetben magyar nyelvű vészhelyzetre szóló információkat, írásbeli utasításokat kell mellékelni, azt a
szükséges és előírt címkékkel és jelzésekkel kell ellátni.
Minden, a Partner rendelkezésére álló vagy általa elérhető és a leszállított áru szállítása, kezelése vagy használata során előforduló
veszélyekre vonatkozó információt azonnal közölnie kell a Megrendelővel.

5. A MEGRENDELÉS FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA
5.1.
Megrendelő az igénybe vett szolgáltatást/ megrendelt árut illetve annak tulajdonságait, továbbá a csomagolás, vagy a szállítás
módját, illetve a Megrendelés tejesítésének egyéb feltételeit bármikor megváltoztathatja. Ha a változtatás eredményeképpen
számottevően megnőnek vagy lecsökkennek a teljesítéshez szükséges költségek, ráfordítások, erőforrások illetve az ahhoz
szükséges idő, úgy a feleknek meg kell állapodni az árkiigazításban csakúgy, mint a szállítás és a teljesítés egyéb feltételeinek
módosításában azzal, hogy az Árat megemelni vagy a szállítási és a teljesítési időt meghosszabbítani csak akkor lehet, ha ahhoz a
Megrendelő írásban előzetesen kifejezetten hozzájárult.
5.2.
A Partner köteles azonnal értesíteni Megrendelőt, amennyiben az alapanyagok, azok árai vagy a termelési módszerek jelentős
mértékben megváltoznak Megrendelő legutóbbi Megrendelésének feltételeihez képest. Partner csak Megrendelővel történt
előzetes egyeztetés és írásbeli jóváhagyást követően eszközölhet bármilyen módosítást a Megrendeléssel összefüggésben.
6. MINŐSÉG
6.1.
A Partner garantálja, hogy a Megrendelés szerint leszállított áru/teljesített szolgáltatás megfelel a Megrendelésben foglalt, illetve
annak részét képező specifikáció, leírás, tervrajz, műszaki leírás stb. paramétereinek, illetve a vonatkozó kötelező érvényű előírások
szerinti összes feltételnek, annak kivitelezése, minősége, anyaga és megmunkálása a lehető legjobb, semmilyen hiba nem áll fenn
ezekkel kapcsolatban és minden szempontból megfelel a Megrendelésben foglaltaknak, valamint alkalmas a Megrendelő által az
ajánlatkérésben meghatározott konkrét célokra és a rendeltetésszerű használatra.
6.2.
Megrendelő jogosult a Partner, illetve alvállalkozói, vagy beszállítói telephelyén ellenőrzést végezni a megrendelt áruk vizsgálata,
tesztelése, vagy a gyártás körülményei megfelelőségének ellenőrzése céljából. Megrendelő jogosult a megrendelt árukat és a
gyártás körülményeit a teljesítési határidő előtt bármikor (gyártás közben vagy gyártás után) ellenőrizni és tesztelni, és a
Megrendelés előírásait nem teljesítő tételeket selejtnek nyilváníthatja és kérheti a Partnertől a Megrendelésnek megfelelő áruk
legyártását. Partner köteles a Megrendelő által kifogásolt feltételek (pl. gyártási folyamat, alkalmazott eljárások, üzemi
körülmények, hibásan vagy rossz minőségben legyártott áru) nem megfelelőségeit haladéktalanul kijavítani, Megrendelő által előírt
vizsgálatokat, ellenőrzéseket (Megrendelő választása szerint jelenlétében) saját költségére elvégeztetni. Megrendelő által végzett
ellenőrzés nem mentesíti a Partnert a hibás teljesítéssel kapcsolatos felelősség alól, nem csökkenti és semmilyen módon nem
befolyásolja a Partner Megrendelésben foglalt kötelezettségeit és a Megrendelő jogait. Amennyiben Partner nem tesz meg
mindent a nem megfelelő feltételek elhárítása érdekében Megrendelő jogosult a Megrendeléstől elállni vagy azt azonnali hatállyal
felmondani és azonos műszaki tartalommal Partner költségére fedezeti ügyletet kötni.
7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG
7.1.
A Partner az általa leszállított áruk, teljesített szolgáltatások, megvalósított létesítmények, leszállított, beépített, összeszerelt,
cserélt anyagok, eszközök minőségére, alkalmasságára, működőképességére, valamint a biztonságtechnikai, higiéniai,
környezetvédelmi, és minden egyéb a Megrendelésben szereplő követelményre teljes körű jótállást köteles vállalni és az erre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén teljes kártérítési kötelezettség terheli. Amennyiben jogszabály vagy a felek írásbeli
megállapodása ennél hosszabb időt nem szab meg, úgy a jótállás időtartama 12 hónap a mindkét fél által aláírt Teljesítés Igazolással
igazolt üzembehelyezéstől számítva, vagy 24 hónap a leszállítást követően. Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések nem érintik
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7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Megrendelő mindenkor hatályos jogszabályok szerinti egyéb jogainak gyakorlását illetve a Partner által Megrendelő részére
biztosított további garanciákat. Jelen pontban foglalt jótállás tartalmazza és kiterjed a Partner telephelyén végrehajtott jótállási
tevékenységgel kapcsolatosan felmerült minden költségre és díjra (így pl. szállítási és úti költségekre, behozatali-adókat/vámokra,
munkabérekre, stb.) amelyeket a Partner köteles viselni és azt semmilyen formában nem jogosult Megrendelőre továbbhárítani.
Amennyiben a jótállási kötelezettség a helyszínen nem teljesíthető, az el- és visszaszállítással kapcsolatos költséget és minden
kockázatot a Partner köteles viselni.
A Partnert a jótállási kötelezettség mellett 24 havi szavatossági kötelezettség terheli kivéve, ha a Felek írásban eltérően
rendelkeznek, vagy jogszabály ennél hosszabb szavatossági határidőt ír elő, mely esetben a hosszabb jogszabályi határidő irányadó.
A leszállított áru, teljesített szolgáltatás javítása vagy cseréje esetén a jótállási idő a javított vagy le/kicserélt áru/szolgáltatás
üzembe helyezésétől újból kezdődik. Amennyiben Megrendelő garanciális hibát észlel, Partner 48 órán belül köteles a hiba
kijavítását megkezdeni/a leszállított árut kicserélni és azt a lehető leghamarabb befejezni. E kötelezettség elmulasztása esetén
Megrendelő fenntartja a jogot az azonnali harmadik féllel történő javíttatásra vagy cserére Szállító költségére. A harmadik féllel
történő javíttatás vagy csere nem változtat Szállító garanciális kötelezettségein.
A Partner szavatolja, hogy a leszállított áru vagy teljesített szolgáltatás rendelkezik a vonatkozó hatályos jogszabályokban,
Megrendelésben szereplő tulajdonságokkal, megfelel a Megrendelő által meghatározott speciális célnak és rendeltetésszerű
használatra alkalmas (kellékszavatosság), továbbá szavatolja azt is, hogy az áru vagy a szolgáltatás mentes harmadik személyek
bármilyen természetű jogától vagy igényétől és Megrendelő korlátozás- és akadálymentes jogszerzése biztosított, ideértve
bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő és egyéb jogot is (jogszavatosság).
A Partner köteles megtéríteni a Megrendelőnek minden a Megrendelésben foglalt feltétel megszegésével, nem teljesítésével vagy
hibás teljesítésével okozott kárt. A Partner vagy alvállalkozói által vagy az ő tevékenységük következtében a Megrendelőt ért
minden veszteséggel, kárral, sérüléssel, költséggel, elmaradt haszonnal és kiadással kapcsolatban (ideértve az ésszerűen felmerült
jogi és egyéb szakmai díjakat, kiadásokat is) a teljes kártérítési felelősség a Partnert terheli. Ide tartozik különösen, de nem
kizárólagosan a Partner vagy az általa igénybevett alvállalkozók (teljesítési segédek) hanyag, hibás vagy rossz minőségű
munkavégzése, hibás vagy silány minőségű anyagokkal, eszközökkel történő teljesítés, beleértve többek között azok hibás
előállítását és a rejtett hibákat is. Ide kell érteni azt az esetet is, ha az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem megfelelően teljesítették.
A Partner felel minden olyan, a Megrendelővel szemben támasztott igény vagy követelés megtérítéséért, amely a Megrendelés
kapcsán az alkalmazottak, megbízottak vagy harmadik személy tevékenysége folytán felmerült felelősséggel, veszteséggel,
költséggel vagy kiadással kapcsolatban állt elő legyen az bármilyen természetű. Szintén a Partnernek kell helytállni, amennyiben az
a leszállított áru/ teljesített szolgáltatás miatt vagy a Partner által elkövetett közvetlen vagy közvetett szerződésszegés, hanyag
teljesítés, a teljesítés elmaradása vagy késedelme folytán következett be.
A Partner kártérítési felelőssége kiterjed a közvetett és következményi károkra is, amelyek többek közt magukban foglalják az
elmaradt hasznot és vonatkozó költségeket, profit veszteséget, bevétel kiesést, szerződésvesztést, termelés kiesést,
energiavesztést, elhasználódást, kamatkiesést, állásidő költségeit, harmadik fél felé történő beszerzést illetve kicserélést, elvárt
megtakarítás csökkenést, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkat, illetve bármely különleges, közvetlen vagy
következményes kárt, vagy egyéb hasonló természetű veszteséget. Megrendelő köteles a kár megelőzése, illetve enyhítése
érdekében minden ésszerű intézkedést megtenni.

8. KÉSEDELEM, HIBÁS TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS, KÖTBÉR
8.1.
A Partner kötbért köteles fizetni, ha hibásan, késedelmesen teljesíti vagy nem teljesíti (ideértve a Partner felróható magatartása
miatti meghiúsulást és a bármely okból bekövetkezett lehetetlenülés esetét is) a Megrendelésben vállalt bármely kötelezettségét
(fő- és mellékkötelezettségek egyaránt kötbérkötelesek). Megrendelő jogosult továbbá a Megrendeléstől elállni, ha a Partner
szerződésszegése miatt a teljesítés már nem áll érdekében.
8.2.
A Partner általi késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult, amelynek mértéke naponta a
késedelmesen szállított Áru vagy nyújtott szolgáltatás nettó ellenértékének 2%-a. A késedelmi kötbér teljes összege az áru vagy
szolgáltatás nettó ellenértékének 20%-át nem haladhatja meg. Partner hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke szállított Áru vagy
nyújtott szolgáltatás nettó ellenértékének 20%-a, lehetetlenülés és nem teljesítés esetén 20%.
8.3.
A kötbér lehetetlenülés, nem teljesítés és hibás teljesítés esetén a Megrendelő általi tudomásszerzés időpontjában, késedelmes
teljesítés esetén a késedelem megszűnésekor vagy a kitűzött póthatáridő lejártakor vagy a legmagasabb mérték elérésekor azonnal
esedékessé válik.
8.4.
A Megrendelő a kötbér összegét a Partner bármelyik számlájából levonhatja, még nem teljesített számla hiányában a kötbér
összege kiszámlázásra kerül. A kötbérszámlát a Partner köteles a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül Megrendelő
számlájára történő utalással kiegyenlíteni.
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8.5.
8.6.

8.7.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

A Megrendelő jogszerűen gyakorolt elállása nem mentesíti a Partnert a kötbér és kártérítési felelősség alól. Megrendelő kötbért
meghaladó kárát a polgári jog általános szabályai szerint követelheti és jogosult gyakorolni a Partner szerződésszegése folytán őt
megillető egyéb jogokat is. A kötbért Megrendelő akkor is jogosult követelni, ha kára nem merült fel.
A Megrendelés ütemezései alapján megállapítható késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem
mentesít a teljesítés alól. Amennyiben a felek megállapodása alapján helye van részletekben történő teljesítésnek, úgy az egyes
munkarészek teljesítési határidejének nem teljesítése miatt kiszabott késedelmi kötbér a véghatáridő szerződésszerű teljesítése
esetén sem követelhető vissza.
Amennyiben a Partnernek felróható késedelem a Megrendelésben rögzített ütemtervhez képest bekövetkezik, és a Partner a
Megrendelő határidő lejárta előtti írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Partner érdekkörében
felmerült okból meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - jogosult a Megrendeléstől elállni/ illetve azt felmondani, és jogosult fedezeti
ügyletet a Partner terhére és költségére kötni. Előzetes írásbeli felszólítás hiányában is bizonyítottnak kell tekinteni Megrendelő
érdekmúlását, ha a teljesítésre vonatkozóan kitűzött legalább 5 naptári napos póthatáridő eredménytelenül telt el.
SZERZŐI JOG ÉS SZABADALOM
Partner garantálni köteles, hogy a Megrendelés keretei között leszállított áru, annak értékesítése, valamint a teljesített szolgáltatás
és előbbiek rendeltetésszerű használata és a kívánt használati mód nem sért semmilyen szabadalmi vagy szerzői jogot és nem
valósít meg ipari titoksértést. Biztosítja továbbá Megrendelő részére minden leszállított árura és teljesített szolgáltatásra
vonatkozóan bármely szerzői jog vagy szabadalom korlátozás nélküli használati jogát, ideértve a Megrendelő vagy kapcsolt
vállalkozásai saját céljaira történő módosítás, átalakítás vagy átdolgozás lehetőségét is.
A Partner köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a Megrendelőt, jogutódait, engedményeseit, vásárlóit és az általuk
értékesített termékek vásárlóit semmilyen hátrányos következmény ne érje, illetve ezek bekövetkezése esetére mentesíti minden
vagyoni és nem vagyoni kár alól a felsorolt személyeket, ha az áru vagy szolgáltatás használatával, értékesítésével bármilyen
szabadalmi vagy szerzői jog megsértése vagy ipari titoksértéssel kapcsolatos per, veszteség és kár vagy ezekre vonatkozó igény
merül fel, beleértve az ésszerűen felmerült ügyvédi költségeket, díjakat és megítélt kiadásokat is.
Ha a Partner a Megrendelő kérésére és igényei szerint létrehozott árut leszállít/ szolgáltatást teljesít (pl. tervek, műszaki rajzok,
elgondolások, műszaki leírások, egyéb dokumentumok, külön Megrendelő kérésére és igényei szerint készített dolgok, alkatrészek,
eszközök, anyagok stb.) úgy ez esetben garantálja a Megrendelőnek a leszállított áruval/ teljesített szolgáltatással összefüggő
szellemi alkotásokhoz fűződő jogok kizárólagos és korlátlan felhasználását. A Partner ilyen esetben további felhasználási engedélyt
másnak, a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül nem adhat, és maga is csak akkor jogosult a szellemi alkotások
felhasználására, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult. A Megrendelő felhasználási jogosultsága területileg,
időben, módjában és mértékében korlátlan. Minden szellemi alkotásokhoz fűződő jog az áru/szolgáltatás Megrendelő részére
történő átadásával száll át Megrendelőre.
Megrendelő a szellemi alkotások felhasználását harmadik személyre szabadon átruházhatja. A Megrendelőt megilleti a szellemi
alkotások átdolgozásának, módosításának, többszörözésének, valamint továbbfejlesztésének joga.
A Partner a szellemi alkotások felhasználásához elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, a szellemi alkotások lényegét nem
érintő változtatásokat a Megrendelő kérésére köteles külön ellenszolgáltatás nélkül végrehajtani.
A Partner visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő megfigyelje és tanulmányozza a szellemi alkotásokhoz tartozó
elgondolások, eljárások működését.
Jelen 9. pontban foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az ÁSZF 11.2. pontjában foglalt esetre is.

10. BIZTOSÍTÁS
10.1. Partner teljes körű felelősségbiztosítást köteles fenntartani, beleértve harmadik személyeknek vagy szerződéses felelősséggel
kapcsolatos események (testi sérülés vagy dologi kár) biztosítását és a termékfelelősség-biztosítást is, és kérésre köteles bemutatni
a biztosításról szóló dokumentumot. A felelősségbiztosításnak biztosítási eseményenként legalább a Megrendelés értékével
megegyező értékűnek kell lennie.
11. MEGRENDELŐ TULAJDONJOGA
11.1. A Partner köteles saját felelősségére megőrizni a Megrendelő tulajdonát képező anyagokat, felszereléseket, eszközöket, színeket,
formákat, szerzői jogokat, formatervezéssel kapcsolatos jogokat és minden más, olyan szellemi tulajdon vagy egyéb jogot, melyet
a Megrendelő a Partner rendelkezésére bocsátott. Az ilyen eszközt vagy információt a Partner csak a Megrendelésben foglalt
célokra használhatja fel.
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11.2.

11.3.

A Megrendelés teljesítése során vagy azzal összefüggésben Partner és alkalmazottai, megbízottjai vagy alvállalkozói által
együttesen vagy önállóan elkészített, kitalált vagy alkalmazott találmányt, felfedezést vagy műszaki folyamatot a Megrendelő
tudomására kell hozni és az bizalmas információnak minősül. Az így létrehozott találmányt vagy felfedezést Megrendelő korlátlanul
használhatja. A Partner ezen találmányt vagy felfedezést Megrendelő versenytársának csak Megrendelő előzetes írásbeli
jóváhagyásával értékesítheti/adhatja át, az titoktartási kötelezettség alá tartozik.
A Megrendelő által rendelkezésére bocsátott eszközöket, dokumentumokat, létesítményeket, szerszámokat, stb. (továbbiakban
együttesen: Eszközök) a Partner kizárólag a Megrendelés tárgyát képező áruk előállítására/szolgáltatás teljesítésére használhatja.
A Partner köteles Megrendelő tulajdonát képező Eszközöket Megrendelő által megjelölt értéken saját költségére biztosítani tűz-,
víz- és lopáskár ellen. Ezzel egyidejűleg a Partner jelen ÁSZF elfogadásával engedményezi a jelen biztosításból eredő kártérítési
igényeket Megrendelőre, mely engedményezést Megrendelő elfogadja.

12. AZ ÁRU ÉS ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSÁNAK BESZÜNTETÉSE
12.1. A Partner kötelezettséget vállal, hogy az alapul szolgáló Megrendelés feltételeivel megegyezően alkatrészeket, tartozékokat is
szállít Megrendelő igénye alapján a szállítás tárgyát képező áru vonatkozásában, annak előrelátható műszaki hasznosításának
idejére. A Partner vállalja, hogy amennyiben az alkatrészek, tartozékok szállítását megszünteti, köteles erről Megrendelőt legalább
180 nappal megelőzően írásban értesíteni és biztosítani a Megrendelő részére egy utolsó Megrendelés megtételének a
lehetőségét. Amennyiben nem jön létre felek között az utolsó Megrendelésre vonatkozóan egyezség akár az Ár akár bármely más
feltétel vonatkozásában, vagy a Partner Megrendelő értesítése nélkül szünteti be az alkatrészek további szállítását, Partner köteles
Megrendelő kérésre átadni az utángyártásukhoz szükséges dokumentációt/műszaki rajzot és minden egyéb szükséges
dokumentumot.
13. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
13.1. A Megrendelés és annak mellékletei, a teljesítés során felmerült minden tény, körülmény és egyéb információ üzleti titok, melyről
kizárólag a másik féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak felek harmadik személyek részére, beleértve a médiát is
bármilyen jellegű tájékoztatást.
13.2. A feleket a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli.
13.3. Felek kijelentik, hogy a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így
különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem
adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé.
13.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy
amelyek a jövőben az információt szerző fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását
jogszabály, vagy egyéb kötelező erővel bíró előírás vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
13.5. Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül annak egész telephelyén fénykép és videofelvétel készítése tilos.
13.6. Minden információt, anyagot, dokumentumot és adatot, melyeket a Megrendelő a Megrendelés teljesítése során a Partner
rendelkezésére bocsátott, bizalmas információnak kell tekinteni, kivéve azokat az információkat, anyagokat, dokumentumokat és
adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy köztudomásúak. A Partner a bizalmas információt köteles
bizalmasan, a Megrendelő üzleti titkaként kezelni. A Partner a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fedhet fel
bizalmas információt harmadik fél előtt.
13.7. A Partner bizalmas információra vonatkozó kötelezettségei a Megrendelés bármilyen ok miatti megszűnését követően is
fennmaradnak. A Partner köteles szigorúan titokban tartani minden olyan műszaki vagy kereskedelmi know-how-ra, specifikációra,
találmányra, folyamatra vagy kezdeményezésre vonatkozó információt, amelyek bizalmas természetűek, és amelyet a Megrendelő
vagy annak megbízottja a Partner tudomására hozott, illetve minden olyan bizalmas információt, amely a Megrendelő üzleti
tevékenységére vagy termékeire vonatkozik, továbbá a Partner köteles ezen bizalmas információk közlését a saját alkalmazottai,
megbízottjai és alvállalkozói irányában is korlátozni kizárólag arra a mértékre, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Partner
teljesíteni tudja a Megrendelő felé fennálló kötelezettségeit, és a Partner köteles arról is gondoskodni, hogy ezek az alkalmazottak,
megbízottak és alvállalkozók ugyanúgy betartsák a titoktartási kötelezettséget, mint maga a Partner.
13.8. A Partner nem használhatja Megrendelő védjegyeit vagy cégnevét egyetlen hirdetési vagy promóciós anyagában sem kivéve, ha
ahhoz Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban bármikor indokolás nélkül
visszavonni.
13.9. A Partner titoktartási kötelezettségének megszegése esetén a Megrendelés értéke 20%-ának, de minimum 2.000.000 (kettőmillió)
Ft-nak megfelelő kötbér azonnali és feltétel nélküli megfizetésére köteles.
13.10. Jelen pontban foglaltak tudomásulvételét és betartását a Partner a Megrendelő kérése esetén jelen ÁSZF 1. mellékletét képező
nyilatkozat cégszerű aláírásával külön is köteles megerősíteni, melyet az általa adott ajánlathoz mellékelni köteles, enélkül
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Megrendelő az adott ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. Amennyiben a nyilatkozat aláírására nem kerül sor, úgy jelen 13. pont
rendelkezései az irányadók.
14. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
14.1. A Megrendelésből és ÁSZF-ből származó jogot vagy kötelezettséget a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye hiányában a Partner
sem részben, sem egészben nem ruházhatja át, nem engedményezheti.
14.2. A Partner csak a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélye alapján jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozót Megrendelő
szakmai szempontok szerint előminősítheti, ha az alvállalkozó a teljesítés kapcsán munkát végez (pl. beüzemelés, összeszerelés). A
sikeres előminősítésről Megrendelő igazolást ad ki, ennek hiányában az alvállalkozó munkát nem végezhet. Az előminősítést a
Partner köteles kezdeményezni, az előminősítés adott munkára szól és Megrendelő kizárólagos joga szempontjainak
meghatározása és az előminősítés lefolytatása. Ha a Partner alvállalkozója az előminősítés során nem felelt meg, ez a vállalt
teljesítési határidőket nem befolyásolja, ilyen jogcímen határidő-módosítás nem kezdeményezhető, költség a Megrendelőre nem
hárítható. A Partner a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést saját maga végezte volna, az alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett
volna be.
14.3. A Partner által a Megrendelés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a
Partner köteles gondoskodni valamint arról is, hogy az alvállalkozók semmilyen díj- vagy költségköveteléssel ne lépjenek fel a
Megrendelővel szemben.
14.4. A Partner nem köthet alvállalkozóival olyan tartalmú megállapodást, amely Megrendelő tulajdon, vagy egyéb jogszerzését
korlátozná, vagy megakadályozná.
15.
15.1.

15.2.

VIS MAIOR
Felek nem követnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségeik teljesítését vis maior esemény akadályozza meg. Vis
maiornak minősül minden olyan a Megrendelést követően bekövetkező rendkívüli esemény, amelyet a felek nem háríthattak el,
nem láthattak előre, és amely nem róható fel a feleknek (pl.: járvány, háború, országos sztrájk, terrorcselekmény, természeti
csapás, stb.). Ezen események csak akkor minősülnek vis maiornak, ha olyanok, amelyek nem függnek a felek akaratától, de
közvetlenül akadályozzák az adott felet a vállalt kötelezettségének teljesítésében.
Mindkét fél fenntartja a jogot arra, hogy a teljesítés vagy a fizetés időpontjától eltérjen, felmondja a Megrendelést vagy csökkentse
a megrendelt árumennyiséget, amennyiben vis maior következtében nem, vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni kötelezettségét
feltéve, hogy a vis maiorról azonnal, írásban értesíti a másik felet. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy mely kötelezettségét nem
tudja teljesíteni az adott fél részben vagy egészben. Az értesítési kötelezettségét elmulasztó fél nem hivatkozhat vis maiorra. Ha
bármely fél nem képes legalább 60 egymást követő napon át teljesíteni a kötelezettségeit, a másik fél azonnal felmondhatja a
Megrendelést, amennyiben írásban értesíti a másik felet arról, hogy ilyen jellegű akadály áll fenn, és ilyen esetben egyik fél sem
tartozik felelősséggel a másik felé, kivéve olyan jogok és kötelezettségek vonatkozásában (pl. kötbér, előleg visszafizetés), melyek
a kötelem megszűnése után is fennmaradnak.

16.
16.1.

EKÁER
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (továbbiakban: Art.) 113. §-a értelmében az útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti
fuvarozással járó bejelentés-köteles szállítások kapcsán a Partner köteles eleget tenni a jogszabály által előírt regisztrációs és
bejelentési kötelezettségeknek. A jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségek elmaradása, hibás, hiányos vagy késedelmes
teljesítése miatti hátrányos jogkövetkezmények (pl. bírság, kötbér vagy egyéb költségek és károk) minden esetben a Partnert
terhelik. Megrendelővel szemben a Partner ilyen irányú igényérvényesítési kérelemmel nem léphet fel.

17.
17.1.

TELEPHELYEN VÉGZETT MUNKA
A Megrendelő telephelyén, építési-kivitelezési helyszínén elhelyezett, veszélyekre felhívó feliratokat, táblákat, piktogramokat a
Partner köteles tevékenysége során maradéktalanul betartani és általa a teljesítéshez igénybevett személyekkel, közreműködőkkel
is betartatni. Megrendelő telephelyén bármilyen munkát kizárólag a Megrendelő által előírt oktatásokon és vizsgákon, valamint
vizsgálatokon sikeresen túlesett személyek végezhetnek.
Partner tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes területén biztonsági okból kamera- és belépőkártyarendszer működik, melyek
rögzíti valamennyi, a területére behajtott gépjármű rendszámát, valamint a területére belépett személy képmását. Partner a
megrendelés elfogadásával vállalja, hogy a dolgozóit, akik részére belépőkártyát oszt ki, tájékoztatja arról, hogy a kártya használata
a személyes adataik (arcképmásuk) Megrendelő általi kezelését vonja maga után. Partner vállalja továbbá, hogy a kártya használata
előtt beszerzi és a Megrendelő részére leadja a dolgozó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

17.2.
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17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.

17.8.
17.9.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

19.
19.1.

19.2.

Partner tudomásul veszi továbbá és az igénybe vett alvállalkozóit is tájékoztatja, hogy Megrendelő teljes területén szigorúan tilos
a dohányzás és hogy e tilalom megszegése Megrendelő területéről történő azonnali és végleges kitiltással jár, valamint
alkalmanként 50.000 Ft kötbér megfizetésére köteles a Partner.
Amennyiben ezen szabályok megsértésével a Partner Megrendelőnek kárt okoz azért teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben egy
vagy több alvállalkozója okozza a kárt, a Partner és alvállalkozója egyetemlegesen felelnek. A károkozás annak mértékétől
függetlenül büntető feljelentést is maga után vonhat.
A Megrendelés teljesítéséhez felhasznált anyag, gép, berendezés, munkaeszköz tekintetében a Partner feladata a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint végrehajtására kiadott dokumentumok, vonatkozó előírások folyamatos
és maradéktalan betartása, illetve betartatása ideértve Megrendelő telephelyén betartandó speciális belső szabályokat is.
Partner a Megrendelő telephelyén végzett munka során a részére átadott kivitelezési- és munkaterületen köteles a rendet és a
tisztaságot folyamatosan fenntartani, e kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 50.000,- Ft kötbért köteles fizetni.
Partner az eltakarásra, beépítésre kerülő szerkezetek, munkarészek esetében legalább 5 munkanappal megelőzően köteles
értesíteni Megrendelőt. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő vagy képviselője
engedélyével történhet. Az értesítési kötelezettség elmulasztása és a takarással/beépítéssel járó munkarész engedély nélküli
elvégzése esetén a Partner saját költségén történik az eltakart/beépített munkarész újbóli elvégzése.
A Megrendelés teljesítése során a munkavégzés helyén a Partner betartja és betartatja a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi
és munkabiztonsági (MEB) szabályokat, szabványokat és Megrendelő belső utasításait.
A Partner részére átadott munkaterület őrzése a Partner feladata és költsége, erre vonatkozóan semmilyen igénnyel nem lép fel a
Megrendelővel szemben.
MEGRENDELŐ JOGAI NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS ESETÉN
Ha a Partner a Megrendelés bármely pontjától egyoldalúan, a Megrendelő hátrányára eltér, úgy a Megrendelő jogosult a fizetést
akár részben, akár teljes egészében megtagadni a szerződésszegés orvoslásáig anélkül, hogy vele szemben a Partner késedelmi
kamatot számíthatna fel.
A Partner garantálja, hogy az áru/szolgáltatás Megrendelésben alkalmazott Ára nem kedvezőtlenebb annál, melyet azonos
mennyiség, minőség és fajta szerint a piac bármely más szereplőjének biztosít a Megrendelés hatálya alatt. E kötelezettség
megszegése esetén, illetve ha a Partner a Megrendelés hatálya alatt az árait jelentősen csökkenti, úgy köteles a Megrendelő részére
azonos mértékű árcsökkentést adni, és az így keletkezett különbözet mértékével a Megrendelés értéke módosul.
A Megrendelőt a jogszabályok szerint megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek mellett, ha az árut vagy a szolgáltatást a Partner
nem a Megrendelésben foglalt feltételeknek megfelelően szolgáltatja, vagy egyáltalán nem teljesíti ezeket a feltételeket, - a
Megrendelő szabad választása szerint - az alábbi lehetőségek (akár több is) illetik meg, tekintet nélkül arra, hogy a Megrendelő
részben vagy egészben átvette-e a Partner által leszállított árut vagy teljesített szolgáltatást:
- visszavonhatja a Megrendelést vagy elállhat tőle;
- visszautasíthatja az árut/ szolgáltatást (részben vagy egészben) és visszaküldheti azt a Partner költségére és kockázatvállalásával
és a Partner köteles az ily módon visszaküldött áru/szolgáltatás már kifizetett Árát azonnali hatállyal, teljes mértékben megtéríteni
a Megrendelő részére;
- Megrendelő választása szerint úgy is dönthet, hogy lehetőséget biztosít a Partner részére, hogy saját költségén javítsa ki a hibát
vagy cserélje ki az árut, illetve megtegyen minden olyan intézkedést, amely a Megrendelésben foglaltak betartásához szükséges;
- dönthet úgy, hogy a jövőben nem tart igényt ugyanilyen árura/szolgáltatásra; és
- követelheti a Partner által elkövetett szerződésszegés(ek) miatt bekövetkező károk teljes megtérítését.
A MEGRENDELÉS FELMONDÁSA
A Megrendelő jogosult bármikor és bármilyen okból részben vagy egészben felmondani a Megrendelést, amennyiben írásban
értesíti erről a Partnert és ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában legalább 30 napos felmondási időt biztosít. Partner
tudomásul veszi, hogy ilyen esetben kizárólag igazolt és alapos indokkal felmerült költségei megtérítését követelheti
Megrendelőtől.
A Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Megrendelést, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül, amennyiben írásban
értesíti erről a szándékáról a Partnert, az alábbi esetekben:
- a Partner a Megrendelésben vagy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi;
- a Partner elérte a jelen ÁSZF 8. pontja szerinti maximális kötbér mértékét;
- a Partner csődeljárást kezdeményezett maga ellen, vagy egyezségi kísérletet kezdeményezett hitelezőivel, illetve egyéb módon
élni kíván az adott időpontban a fizetésképtelen adósokat megillető jogszabályban foglalt lehetőségekkel, összehívja a hitelezők
gyűlését, megindul ellene a felszámolási eljárás (kivéve az újjászervezés vagy egyesülés céljából történő végelszámolás esetét),
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19.3.
19.4.

bíróság csődgondnokot és/vagy vagyonkezelőt rendelt ki hozzá, ha a cég vagy annak egy egysége csődgondnokot és/vagy
vagyonkezelőt rendel ki, vagy ha fizetésképtelenséggel vagy a Partner esetleges fizetésképtelenségével kapcsolatban eljárást
indítanak;
- a Partner befejezi, vagy kilátásba helyezi, hogy befejezi üzleti tevékenységét; vagy
- a Partner pénzügyi helyzete olyan mértékben megromlik, hogy a Megrendelő ésszerű megítélése szerint kétséges, hogy a Partner
fogja-e tudni teljesíteni a Megrendelésben foglalt kötelezettségeit.
Felek bármelyikének azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig, a
Megrendeléssel összefüggésben keletkezett igazolt költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni és kifizetni. Azonnali
hatályú felmondás (elállás) esetén mindkét fél fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére.
A Megrendelés felmondása – akármilyen okból történjék is – nem érinti a Megrendelőnek a felmondást megelőzően keletkezett
jogait. Az ÁSZF 1., 7., 13. és 15. pontjaiban foglaltak kikényszeríthetőek maradnak a felmondás megtörténtétől függetlenül.

20.
20.1.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A leszállított árunak, teljesített szolgáltatásnak minden szempontból meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak,
kötelezően alkalmazandó szakmai rendelkezéseknek, szabványoknak és egyéb szabályoknak, valamint a létesítéshez,
üzembevételhez és rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges engedélyekben foglaltaknak.
20.2. A Partner garantálja, hogy valamennyi hatósági és jogszabályi előírást teljes mértékben betartja, az ezek betartásával kapcsolatos
költségek elszámolása az ajánlati Ár keretein belül megtörtént. Ezen felül a Partner 2013. évi V. törvény 6:550.-559. § értelmében
garantálja, hogy minden vonatkozó - így különösen a környezetvédelemmel, csomagolással, árumegjelöléssel, termékfelelősséggel
és a minőséggel, illetve a munkabiztonsággal kapcsolatos - előírást, szabványt, műszaki szabályt, jogszabályt stb. betart. A károk,
illetve költségek, amelyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek teljes mértékben a Partnert terhelik.
20.3. A Partner a Megrendelés szerinti teljesítésével kapcsolatban köteles a Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak való megfelelést, megfelelően dokumentálni. A megfelelőséget a gyártónak vagy a forgalmazónak a szállítói
megfelelőségi nyilatkozattal igazolni kell, amit a Megrendelés szerinti teljesítésekor kell átadni. Ütemezett teljesítés esetén – felek
eltérő írásbeli rendelkezése hiányában - az egyes munkarészek teljesítéskor kell a megfelelőségi nyilatkozatot Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. A Partner a teljesítéssel kapcsolatos minden dokumentumot köteles magyar nyelven is a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani, különös tekintettel a használati útmutatókra és minden további a rendeltetésszerű használathoz
nélkülözhetetlen, vagy azt elősegítő dokumentumra.
20.4. Amennyiben külföldi gyártmányú termékről van szó és ilyen szabályozás még nem készült volna el (pl. a termék teljesen újszerű
jellege miatt), úgy a Megrendelő által elfogadott, előírt módon kell a megfelelőséget magyar nyelven dokumentálni törvényi
előírásnak megfelelően (vegyi anyagok, hulladékok) - beleértve a minősítő eljárás Megrendelését, lefolytatását illetékes
magyarországi hatóságokon keresztül. Az ezzel kapcsolatos költségek a Partnert terhelik.
20.5. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben hatálytalanná, érvénytelenné, megtámadhatóvá válik, a
hatálytalanság, érvénytelenség, megtámadhatóság, vagy észszerűtlenség vonatkozásában külön kell kezelni az ÁSZF-ben foglalt
többi rendelkezéstől, és az ÁSZF többi rendelkezése továbbra is változatlanul érvényben és hatályban marad.
20.6. Amennyiben az ÁSZF-ben, Megrendelésben foglalt valamely rendelkezést nem, késedelmesen vagy csak részben kényszerítik ki, az
nem jelenti azt, hogy bármely fél lemondott volna jogainak érvényesítéséről.
20.7. Amennyiben a Megrendelő lemond a Partner által elkövetett szerződésszegés esetére vagy a Megrendeléssel kapcsolatos hibák,
hiányok kapcsán őt megillető valamely jogosultsága érvényesítéséről, nyilatkozatát kiterjesztően értelmezni nem lehet. Nem
tekinthető úgy, hogy esetlegesen előforduló későbbi szerződésszegések vagy hibák, hiányok kapcsán is lemondott ezen jogai
érvényesítéséről, illetve az semmi esetre sem befolyásolja a Megrendelésben, az ÁSZF-ben vagy a hatályos jogszabályokban foglalt
Megrendelőt megillető egyéb jogokat és rendelkezéseket.
20.8. Jelen ÁSZF-re és a felek jogviszonyára a magyar jog vonatkozik és a felek összeghatártól függően a Megrendelő székhelye szerinti
bíróság illetékességében állapodnak meg. Felek az itt külön nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
20.9. Nem minősül Megrendelés módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban (így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámában, stb.) bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az
említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a
mulasztott fél felelős.
20.10. Megrendelő adatokat kezel, a Partner (akár munka-, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló szerződés alapján)
alkalmazásában lévő természetes személyekről, a GDPR rendelet Preambulumában meghatározott jogalap szerint „az adatkezelés
jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség”. Az adatok kezelése a
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természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. Partner kötelezettséget és felelősséget vállal, hogy
az általa alkalmazott természetes személyek adataihoz jogszerűen jutott hozzá, az átadáshoz megfelelő jogalappal rendelkezik, az
adattovábbítás jogszerű, továbbá az érintett személyeket tájékoztatta az adatok átadásáról és azok Megrendelő által történő
felhasználásról. Partner gondoskodik az adatszolgáltatásról, illetve az ott megadott adatok változásának bejelentéséről és az
átadott adatok törlésének kezdeményezéséről. Megrendelő az ilyen módon kezelt adatokat a szerződéses megszűnését követő 5
évig tárolja.
21. REACH KLAUZULA (KIZÁRÓLAG A REACH RENDELET HATÁLYA ALÁ ESŐ TERMÉKEK BESZERZÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ)
21.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék (anyag, árucikk, keverék) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
REACH Rendelet) hatálya alá tartozik. Felek kijelentik, hogy ismerik a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalják, hogy a
rájuk vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartják. Felek megállapodnak, hogy a REACH Rendeletben foglalt szabályoknak
való megfelelés érdekében teljeskörűen együttműködnek.
21.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Partner az azonosított felhasználások figyelembevételével készítette el a Szerződés tárgyát
képező Termékre vonatkozó, REACH Rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapot. Partner kijelenti, hogy a Termékre vonatkozó
biztonsági adatlapot elektronikus formában vagy papír alapon Megrendelő részére bocsátotta. Felek egyezően kijelentik, hogy az
abban foglaltakat megismerték, és a Termék felhasználása, illetve esetleges továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon
szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint járnak el.
21.3. Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap aktualizálása esetén a Partner a biztonsági adatlap új, dátummal ellátott változatát
elektronikus formában (e-mailben csatolva vagy e-mailben megadott linken vagy adathordozón) küldi meg a Megrendelő részére.
Megrendelő a szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a fenti elektronikus megküldési formákat a REACH rendelet 31. cikk (9)
bekezdésének megfelelő átadási formának tekinti.
21.4.

Felek tudomásul veszik, hogy egyetemlegesen felelnek a REACH Rendelet előírásainak vagy együttműködési kötelezettségének
megszegéséből eredő mindennemű kár megtérítéséért.
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1. sz. melléklet
Titoktartási nyilatkozat
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Képviselő:
az ÁSZF 13. pontja értelmében akként nyilatkozom, hogy a …………………….Kft. mint Megrendelővel fennálló jogviszonyommal
összefüggésben az általam megismert, vagy tudomásomra jutott minden információt és adatot szigorúan bizalmasan kezelek és
tudomásul veszem, hogy ezek üzleti titoknak minősülnek. Megőrzésük a Megrendelő elsődleges érdeke, ezért azokat harmadik
személyek részére a ……………………… Kft. előzetes engedélye nélkül semmilyen körülmények között nem adhatom át. Jelen nyilatkozat
cégszerű aláírásával külön is vállalom, hogy az ÁSZF 13. pontjában foglaltakat minden körülmények között betartom.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy a …………………….. Kft- vel fennálló jogviszony alapján
általam végzett tevékenység minden részét szigorúan bizalmasan kezelem, és e jogviszonnyal kapcsolatban – különös tekintettel
annak tényére és tartalmára - senkinek nem szolgáltatok információt semmilyen formában. Tudomással bírok arról, hogy ezen
kötelezettségvállalásom kiterjed minden, a Megrendelő. birtokában lévő üzleti, gazdasági és technikai megoldásra, találmányra,
ismeretre, egyéb megoldásra, jogi védettség hiányában is.
Kijelentem továbbá és kötelezettséget vállalok arra is, hogy e jogviszony során minden, a Megrendelővel, annak tulajdonosaival,
ügyvezetőjével, munkatársaival illetve a Megrendelő gazdasági vagy bármely egyéb tevékenységével, üzleti partnereivel, szerződési
állományával kapcsolatosan a tudomásomra jutott minden információt, adatot, tényt, körülményt üzleti titokként kezelek és azokat
semmilyen körülmények között nem vagyok jogosult harmadik személyek tudomására hozni. Tudomásul veszem, hogy e
kötelezettségvállalásom kiterjed minden velem munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre, valamint a fenti jogviszony
során igénybe vett minden alvállalkozóra és közreműködőre is. Jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettségem teljesítése során köteles
vagyok biztosítani, hogy a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket e személyek is betartsák.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatba foglalt kötelezettségeimnek időbeli korlátja nincs, azok fennmaradnak a jogviszony
megszűnése után is.
Jelen nyilatkozatomat jogi felelősségem teljes tudatában tettem meg, és felelősséggel tartozom a jelen nyilatkozatba foglalt
kötelezettségek megszegéséből eredően a …………………………-t ért minden vagyoni és nem vagyoni hátrányért, mely az ÁSZF 13.9.
pontjában foglalt kötbérfizetési kötelezettségen túl terhel. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettségeim
teljesítése tekintetében a kötelezettséget keletkeztető jogviszony már az ajánlatadással létrejön, így bármely árubeszerzésre vagy
szolgáltatásnyújtásra már az ajánlatadástól kezdődően fennáll a titoktartási kötelezettségem.

……………………………..,20……………………….

..................................................
Partner
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