Általános beszerzési és rendelési feltételek
Érvényesek gazdasági társaságok és bármely harmadik személy (továbbiakban „Szállító”) és a Knorr-Bremse csoport vállalatai
(továbbiakban „Megrendelő”) közötti összes szerződéses jogviszonyra.
1.
Alkalmazandó feltételek
1.1
A Szállító és a Megrendelő közötti jogviszonyra kizárólag az
alábbiakban rögzített „Általános beszerzési és rendelési feltételek”
(továbbiakban „Feltételek”) az irányadók. A Szállító ettől eltérő, ezzel
ellentétes vagy ezt kiegészítő szerződési feltételei nem érvényesek. A
Megrendelő ezennel kifejezetten elutasítja azokat. A Szállító bármely
eltérő, ellentétes vagy kiegészítő szerződési feltétele kizárólag akkor
és csak olyan mértékben válik a szerződés részévé, ha és
amennyiben a Megrendelő kifejezett írásos jóváhagyásban elismerte
azok érvényességét. A Megrendelő által írásban jóváhagyott külön
szállítási szerződés/keretszerződés és a jelen Feltételek közötti
esetleges ellentmondás esetén a külön szerződés/keretszerződés
feltételei az irányadók.
1.2
A Megrendelő írásos jóváhagyására minden esetben szükség
van, így különösen akkor is, ha a Megrendelő fenntartás nélkül teljesíti
a szerződést, úgy, hogy ismeri a Szállító írásban jóvá nem hagyott
feltételeit.
Az
áruk
és
szolgáltatások
(továbbiakban:
„Áruk/Szolgáltatások”) Megrendelő által való feltétel nélküli átvétele
és a számla kifogás nélküli kifizetése nem jelenti a Szállító Megrendelő
által írásban külön és kifejezetten jóvá nem hagyott általános
szerződési feltételeinek az elfogadását.
1.3
A jelen Feltételek a Szállítóval létrejött összes jövőbeni
jogügyletre is érvényesek.
2.
Rendelés
2.1
Minden szállítási szerződést (ideértve a megrendeléseket és
azok visszaigazolásait), valamint a lehívásokat írásba kell foglalni. A
megrendelések és lehívások elküldhetők szöveges formában is (fax,
email, EDI, Web EDI). A Megrendelő elektronikus levelező
rendszerében rögzített, kézbesítési hibaüzenet nélkül a tárgynapon
14.00 óráig elküldött email esetében vélelmezni kell, hogy az a
címzett részére a tárgynapon, a tárgynapon 14.00 óra után elküldött
e-mail esetében az elküldést követő munkanapon 10.00 óráig
ismertté vált és az a címzettel közöltnek tekintendő. Fax esetében a
küldemény kézbesítettnek tekintendő a Megrendelőfax berendezése
által adott, sikeres küldést igazoló adási bizonylat (napló) által
megjelölt küldési időpontban. EDI, WEB EDI esetében a küldemény a
címzettel közöltnek tekintendő a rendszerben elektronikusan
nyilvántartott időpontban.
2.2
A SZERZŐDÉS VAGY KERETSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
UTÁNI SZÓBELI, ILLETVE KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁSOK
KIZÁRÓLAG A MEGRENDELŐ ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉSE ESETÉN
ÉRVÉNYESEK.
2.3
A Szállító a Megrendelő kérésére köteles díjmentesen kötelező
érvényű költségbecslést készíteni a rendeléssel összefüggésben.
2.4
A MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉSSZERŰ MÓDOSÍTÁSOKAT
KÉRNI AZ ÁRUKNAK/SZOLGÁLTATÁSOKNAK KONSTRUKCIÒJA
ÉS KIVITELEZÉSE TEKINTETÉBEN. Az ilyen módosítások
következményeit – különösen, ha azok a költségek növekedését és
csökkenését,
valamint
a szállítási
időpontok
módosulását
eredményezik – a felek az ésszerűség elvei szerint közösen
határozzák meg és ezt írásban rögzítik.
2.5
Amennyiben a Szállító nem fogad el és írásban nem igazol
vissza egy egyedi megrendelést a rendelés kézhezvételétől számított
8 naptári napon belül, a Megrendelő jogosult a megrendelést
egyoldalúan visszavonni.
2.6
Amennyiben a felek között keretmegállapodás jön létre és a
jelen Feltételek ezen keretmegállapodásra irányadók, akkor egy
keretmegállapodás szerinti egyedi szerződés akkor is létrejön, ha a
Szállító nem emel haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül
kifogást a lehívás ellen; ilyen esetben a lehívásban megadott teljesítési
határidők az irányadók.

2.7
A MEGRENDELŐ “MINŐSÉGÜGYI IRÁNYELVEK A
BESZERZÉS RÉSZÉRE” megnevezésű szabályzatában rögzített
feltételek a SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZIK
a beépülő anyagok (Direkt anyag) esetében és jogilag kötelezőek.
Szállító elismeri, hogy ezen szabályzatot megismerte és azt elfogadja
magára nézve kötelezőnek, és azt alvállalkozóival is elfogadtatja.
3.
Árak, fizetés
3.1
Külön megállapodás hiányában a szállításokra vonatkozó
összes ár FCA paritás szerint értendő (Incoterms 2010 szerint), amely
a csomagolás költségeit is tartalmazza. Amennyiben a Szállító a
telepítést vagy az összeszerelést vállalta, akkor eltérő írásos
megállapodás hiányában viseli annak összes szükséges járulékos
költségét.
3.2
Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a fizetési
kötelezettségét az "Áruk/Szolgáltatások" átvételét követően, a Szállító
által szabályosan kiállított számla kézhezvételét követően teljesíti, 90
napos fizetési határidő mellett. MINDEN FIZETÉSNÉL A TELJESÍTÉS
FELTÉTELE A BEÉRKEZŐ SZÁMLA MEGRENDELŐ ÁLTALI
BEFOGADÁSA. Amennyiben a beérkező számla nem lett
szabályszerűen kiállítva, vagy annak tartalmát a Megrendelő vitatja,
úgy a Megrendelő fizetési kötelezettsége csak a kijavított és minden
tekintetben megfelelő számla kézhezvételét követő 90. napon áll be.
3.3
Ha a Megrendelő az előteljesítéssel leszállított árukat, illetve
előteljesített szolgáltatásokat (továbbiakban „Szállítmány”) elfogadja,
a fizetési igények teljesítési határideje nem lehet korábbi, mint az
eredeti megállapodás szerinti fizetési határidő, kétség esetén
legkorábban az eredeti megállapodás szerinti szállítási időpont. Ilyen
esetben Megrendelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az
előteljesítés következtében fellépő költségek megtérítésére vonatkozó
igényt érvényesítsen , így különösen a tárolási költségek erejéig.
4.
Szállítás és szállítási határidők, késedelmes szállítás,
kötbér
4.1
Szállító a megállapodás szerint szállítási határidőben és
feltételekkel köteles teljesíteni. Meghatározott időpontban történő
teljesítés esetén a teljesítés tekintetében az az időpont irányadó,
amikor az Árukat/Szolgáltatásokat a Megrendelő átveszi a
megállapodott vagy általa kijelölt szállítási címen (teljesítés helye).
Ellenkező tartalmú írásos megállapodás hiányában a szállítást FCA
paritás szerint (Incoterms 2010 szerint) kell teljesíteni. Minden egyéb
esetben a Szállító köteles a szállítást a Megrendelő fuvarozójával
egyeztetni.
4.2
Részleges szállítás vagy korai szállítás nem engedélyezett,
hacsak ezt a Megrendelő írásban kifejezetten nem hagyta jóvá.
4.3
A késedelmes Szállítmányok fenntartás nélküli átvétele nem
tekinthető olyan jogról való lemondásnak, amelyre a Megrendelő
jogosult a késedelmes szállítás miatt.
4.4
Amennyiben a megállapodás szerinti határidőt a Szállító nem
tartja be, a jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Amennyiben a
Szállító olyan nehézséget lát, amely akadályozhatja az időben történő
vagy megállapodott minőségben való szállítást, köteles erről azonnal
értesíteni a Megrendelőt, az ok közlésével. A SZÁLLÍTÓ
ÉRDEKKÖRÉBEN
FELMERÜLT
OKBÓL
FAKADÓ
SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN A MEGRENDELŐ JOGOSULT
KÉSEDELMI KÖTBÉRT ÉRVÉNYESÍTENI, MELYNEK ÖSSZEGE A
KÉSEDELEMMEL ÉRINTETT MINDEN MEGKEZDETT HÉT UTÁN A
KÉSEDELMESEN SZÁLLÍTOTT "Áruk/Szolgáltatások" NETTÓ
ÉRTÉKÉNEK 0,5 SZÁZALÉKA, DE LEGFELJEBB A RENDELÉS
TELJES NETTÓ ÉRTÉKÉNEK 5 SZÁZALÉKA. AZ 5 SZÁZALÉKOT
ELÉRŐ KÉSEDELMI KÖTBÉRFIZETÉS ESETÉN A MEGRENDELŐ
JOGOSULT ELÁLLNI VAGY AZONNALI HATÁLLYAL FELMONDANI
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A SZERZŐDÉST. AZ ELŐBBIEK SZERINTI MEGRENDELŐI
ELÁLLÁS VAGY AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS ESETÉN
MEGRENDELŐ
JOGOSULT
MEGHIÚSULÁSI
KÖTBÉRT
KÖVETELNI A SZÁLLÍTÓTÓL MELY A RENDELÉS TELJES NETTÓ
ÉRTÉKÉNEK 10 SZÁZALÉKA. A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕ
TÚLLÉPÉSE MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEKBE A SZÁLLÍTÓ
ÁLTAL MÁR MEGFIZETETT KÉSEDELMI KÖTBÉR ÖSSZEGE
BESZÁMÍTANDÓ. AZ ELŐBBIEK SZERINTI KÖTBÉR IGÉNYEK AZ
ÉRINTETT SZÁLLÍTMÁNYRA VONATKOZÓ, MEGÁLLAPODÁS
SZERINTI ELLENSZOLGÁLTATÁSNAK MEGRENDELŐ ÁLTAL
TÖRTÉNŐ MARADÉKTALAN TELJESÍTÉSÉIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
4.5
A Szállító viseli a teljesítési és kárkockázatot addig, amíg az
árukat a Megrendelő vagy megbízottja át nem veszi a szerződés
szerinti helyszínen és módon.
4.6
A
SZÁLLÍTÓ
A
SZERZŐDÉSSZERŰ
TELJESÍTÉS
ÉRDEKÉBEN SZAVATOLJA A SZÁLLÍTOTT ÁRUK TELJES KÖRÚ
ELLENŐRZÉSÉT. A beérkező áruk ellenőrzése csak a kívülről, a
csomagolás
megbontása
nélkül
látható
hibákra
és
az
Áruk/Szolgáltatások fajta vagy mennyiség szerinti eltéréseire terjed ki.
A Megrendelő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesítést
küld az ilyen hibákról. Minden egyéb hibáról akkor küld értesítést,
amikor a rendes üzletmenet során azokról tudomást szerez. A
SZÁLLÍTÓ E TEKINTETBEN LEMOND A HIBÁKRA VONATKOZÓ
KÉSEDELMES ÉRTESÍTÉS KIFOGÁSOLÁSÁNAK JOGÁRÓL. Hibára
vonatkozó indokolt panasz esetén a Megrendelő egyszeri díjat számít
fel a Szállítónak a hiba intézésével kapcsolatos költségekre. A díj
nagysága függ attól, hogy mikor észlelték a hibát:
•
Ha az Áru/Szolgáltatás hibás voltát a bejövő áruk átvételekor
észlelik, a díj 100 euró alkalmanként.
•
Ha az Áru/Szolgáltatás hibás voltát ezt követően észlelik, a díj 250
euró.
A fent említett díjak felszámítására a Megrendelő részéről felmerülő
minden egyéb igénytől függetlenül kerül sor; a Megrendelő kifejezetten
fenntartja annak jogát, hogy kijavítást, kicserélést és/vagy kártérítést
követeljen, illetőleg törvényes jogait érvényesítse.
4.7
A Megrendelő számára díjmentes, visszavonhatatlan és a
Knorr-Bremse Csoporton belül szabadon átruházható jogot kell
biztosítani
a
szállítás
körébe
eső
szoftvereknek
az
"Áruk/Szolgáltatások" szerződés szerinti felhasználása szerinti
használatára, beleértve a kísérő dokumentációt. A Megrendelő ezekről
biztonsági másolatot készíthet, külön kifejezett megállapodás nélkül is.
4.8
Ha szükséges, és ha a Megrendelő kéri, a felek
megállapodnak egy konszignációs raktár létrehozásáról.
5.
Titoktartás
5.1
A Megrendelő által átadott információk nem adhatók ki
harmadik fél számára, kivéve, ha azok már bizonyíthatóan
köztudomásúvá váltak, vagy az információ átadását jogszabály,
hatósági határozat írja elő, vagy a fél rendeltetésszerű joggyakorlás
keretében adja át azokat harmadik személyek számára a szükséges
mértékben. A Megrendelő az információk kizárólagos tulajdonosa, és
az információk a Szállító vállalatán belül csak azoknak az
alkalmazottaknak adhatók át, akiknek szükségük van arra a szerződés
teljesítéséhez, és akik titoktartásra kötelezettek. A Megrendelőnek
történő szállítások kivételével az ilyen információk nem
sokszorosíthatók és nem használhatók fel kereskedelmi célra a
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása nélkül. A Megrendelő
kérésére a Megrendelőtől származó összes információt – fajtától és
formátumtól függetlenül – azonnal és maradéktalanul vissza kell
szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni, és erről írásbeli igazolást kell
kiállítani.
5.2
A Megrendelő fenntartja az ilyen információkhoz fűződő összes
jogot (beleértve a szerzői jogot és az iparjogvédelmi jogok
bejelentésének jogát). Amennyiben a Megrendelő az ilyen
információkat harmadik felektől szerezte, ez a fenntartás az ilyen
harmadik felekkel szemben is alkalmazandó.
5.3
A Szállító nem használhat fel, illetve nem ajánlhat vagy
szállíthat harmadik félnek olyan terméket, amelyet a Megrendelő
dokumentációja, rajzai, modelljei és hasonlók alapján, vagy a

Megrendelő szellemi tulajdonát képező bizalmas adatok alapján, vagy
szerszámaival, vagy azok másolatainak segítségével gyártottak. Ez
értelemszerűen vonatkozik nyomtatás megrendelésekre is.
5.4
A Szállító csak a Megrendelő előzetes írásos beleegyezésével
közölheti üzleti kapcsolatuk tényét hirdetésekben.
6.
Találmányok, ipari tulajdonjogok, Védjegyek
6.1
A Szállító ezennel ingyenesen, területi és időbeli korlátozás
nélküli, harmadik személyek részére is továbbruházható használati
jogot biztosít a Megrendelőnek a Szállító minden olyan know-how-jára,
találmányára és ezekhez kapcsolódó védjegyére, amely jogi védelem
tárgyát képezheti, és amelyet az "Áruk/Szolgáltatások" előállítása
során felhasználnak vagy azok magukban foglalnak, illetve amelyek a
Megrendelő és a Szállító közötti szerződéses jogviszony keretében
megvalósuló fejlesztések során, vagy azok eredményeként jönnek
létre („Eredmények”). A Szállító a fentieken túlmenően ingyenesen,
területi és időbeli korlátozás nélküli, harmadik személyek részére
továbbruházható használati jogot biztosít a Megrendelőnek mindazon
Eredmények tekintetében, amelyek szerzői jogi vagy egyéb szellemi
tulajdonhoz fűződő jogi védelem alá nem tartoznak. A használati jog
kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az Eredményeknek a
Megrendelő által a saját gyártási vagy termékfejlesztési tevékenysége
során való felhasználására, saját üzleti tevékenysége során történő
továbbértékesítésére és alkalmazására minden olyan termék vagy
szolgáltatás esetén, amit a Megrendelő gyárt vagy értékesít. Az
átruházott használati jog kiterjed bármilyen típusú felhasználásra,
különösen, de nem kizárólagosan az Eredmények nyilvánosságra
hozatalára, terjesztésére, többszörözésére, szerkesztésére és
átdolgozására. A Megrendelő jogosult a használati jogokat harmadik
személyek részére átruházni vagy harmadik személyeket használati
joggal felruházni a Szállító mindennemű további engedélye nélkül. A
Szállító szavatolja az átruházott szellemi tulajdonjogok fentiek szerinti
további átruházhatóságát, különösen azon találmányok tekintetében,
melyeket a Szállító munkavállalói hoznak létre.
A SZÁLLÍTÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MEGRENDELŐ
TERMÉKEIT VILÁGSZERTE HASZNÁLJÁK. VÁLLALJA, HOGY
AZONNAL
ÉRTESÍTI
A
MEGRENDELŐT
AZ
ÁRUKRA/SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓ,
NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT VAGY NEM NYILVÁNOS, SAJÁT ÉS
ENGEDÉLYEZETT
IPARI
TULAJDONJOGOK,
SZABADALMI
BEJELENTÉSEK ÉS VÉDJEGYEK HASZNÀLATÀRÓL. A Szállító a
fentieken túlmenően ingyenesen, visszavonhatatlan, területi és időbeli
korlátozás nélküli, átruházható használati jogot biztosít a
Megrendelőnek a Szállító Megrendelővel kötött szerződés létrejötte
előtt keletkezett szellemi és ipari tulajdonjogai („Korábbi jogok”)
felhasználására
annyiban,
amennyiben
az
szükséges
az
"Áruk/Szolgáltatások" kereskedelmi értékesítése során.
7.
Csomagolás, szállítólevél, számla, áruk származási
országa
7.1
Az árukat a Megrendelő csomagolási kézikönyvének
rendelkezései szerint kell csomagolni. Szállító Megrendelő
csomagolási kézikönyvét elfogadja és kijelenti, hogy annak tartalmát
megismerte,
amely
elérhető
a
http://www.knorrbremse.hu/media/hu/documents/railvehicles/supplier_information/Cso
magolasi_kezikonyv_Knorr_Bremse.pdf webcímen.
7.2
A Megrendelő részére minden Szállítmányról külön
szállítólevelet és külön számlát kell kiállítani. Ezeknek tartalmazniuk
kell a Szállító SAP számát, a megrendelés és/vagy részteljesítési
lehívás, valamint az adásvételi szerződés dátumát és számát, a
mennyiséget és az anyagszámot, vámtarifaszámot, a szállítólevél
számát és dátumát, a bruttó és a nettó súlyt külön feltüntetve, a
Megrendelő további adatait (pl. kiadás helye), valamint a
megállapodott
egységenkénti
árat.
Minden
Szállítmányhoz
csomagolási jegyzéket kell mellékelni, amelyen szerepelnie kell a
Szállítmány pontos tartalmának és a megrendelésszámnak.
7.3
Ha a számlán több különböző megrendelés szerepel, akkor a
7.2. pont szerinti adatokat minden megrendelésre külön meg kell adni.
A számlán a szállítólevélre szükséges hivatkozni.
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A Szállító az Áruk és Szolgáltatások tekintetében köteles betartani a
nemzeti és nemzetközi vámszabályokat. Azon Szállító, akinek
tevékenységi területe az EU-n belüli országban van, a Megrendelő
számára köteles hosszú távú beszállítói nyilatkozatokat átadni a
preferenciális származó helyzetű árukra vonatkozóan a Tanács
1207/2001 EK Rendeletének megfelelően. A hosszú távú beszállítói
nyilatkozatoknak (preferenciális vagy nem preferenciális) tartalmazniuk
kell a származási országot (EU tagállam) és a Megrendelő cikkszámát,
illetve lehetővé kell tenniük annak átváltását. A Szállító a Vevő
kérésére a Tanács 1207/2001 EK rendeletének mindenkor hatályos 6.
cikke szerint INF 4 adatlapot köteles kiállítani, ami igazolja a beszállítói
nyilatkozat helyességét és hitelességét.
A Szállító vállalja, hogy azonnal értesíti a Megrendelőt, ha a hosszú
távú beszállítói nyilatkozatok vagy a nyilatkozatban megadott külföldi
gazdasági adatok megváltoztak, vagy már nem érvényesek.
Azon Szállító, akinek tevékenységi területe az EU-n kívüli országban
van, minden megrendelés esetén köteles a Megrendelő részére az
Áruk vonatkozásában az eredetet hivatalos (az arra jogosult hatóság
által kiállított) eredet tanúsítvánnyal igazolni, és köteles további
jogszabályban
rögzített
preferenciális
és
egyéb
szállítási
dokumentumokat mellékelni (Form A, EUR. 1, EUR-MED, A.TR, CO).
7.4
A Szállító tudomásul veszi, hogy az "Áruk/Szolgáltatások"
export-ellenőrzési szabályok és rendeletek alá eshetnek, Szállító
szavatolja, hogy az alkalmazandó export-ellenőrzési jogszabályi és
egyéb rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel (ideértve az USA
szabályozásait is). A Szállító a megrendelés elfogadásával egy időben
meghatározza az Áruknak/Szolgáltatásoknak azon részét, amely
export-ellenőrzési szabályozások hatálya alá esik és valamennyi
Áru/Szolgáltatás tekintetében a Megrendelő részére megad minden
releváns
export-ellenőrzési
információt,
beleértve
az
Áruk/Szolgáltatások kiviteli lista szerinti besorolását. A Szállító ezen
kötelezettsége alapján a szállítólevélen feltünteti a pontos export
besorolási számot (beleérve az USA.; EAR; vagy ITAR besorolást), a
vonatkozó kiviteli engedély számát vagy arra való utalást, és rögzíti az
esetlegesen vonatkozó forgalmazási korlátozásokat. Az exportellenőrzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy a kiviteli lista
szerinti besorolás megváltozása esetén a Szállító erről írásban
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Szállító felel azért,
hogy a saját költségén, időben megszerezze a szükséges export
engedélyeket, hozzájárulásokat és felhatalmazásokat, amik ahhoz
szükségesek, hogy (i) a Megrendelő minden Árut/Szolgáltatást a
megrendelésnek megfelelően jogszerűen tudjon hasznosítani és hogy
(ii) az Áruk/Szolgáltatások ügyfél számára történő leszállítására
illetőleg teljesítésére az előírt határidőben sor kerüljön. A már meglévő
kiviteli engedélyekről a Szállító másolati példányt bocsát a Megrendelő
rendelkezésére, ami tartalmazza a szükséges információkat, így
különösen az "Áruk/Szolgáltatások" további exportjára vonatkozó
rendelkezéseket.
7.5
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel az
„Engedélyezett gazdálkodó” (AEO vagy azzal egyenértékű) státusz
megszerzéséhez a vámhatóságok által előírt biztonsági és
megbízhatósági előírásoknak. Amennyiben a Szállító nem minősül
„Engedélyezett gazdálkodónak” és nem is pályázik ilyen minősítésre,
külön biztonsági és megbízhatósági nyilatkozatot köteles tenni. Szállító
köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni amennyiben a
biztonsági és megbízhatósági előírásoknak nem felel meg vagy az
ezeknek való megfelelést továbbá nem tudja biztosítani.
7.6
Az egyéb jogszabályi rendelkezéseken túl a Szállító köteles a
Megrendelőt mentesíteni minden kár, költség vagy felelősség alól, ami
abból ered, hogy a Szállító a fenti kötelezettségeit nem, nem
megfelelően és/vagy nem határidőben teljesítette.
8.
Vis Maior
A vis maior, sztrájk vagy munkáskizárás, önhibán kívüli leállás,
zavargás, hatósági intézkedés és egyéb elkerülhetetlen események,
ideértve az Európai Unió, vagy tagállama, illetve az Amerikai
Egyesült Államok által elrendelt ország- vagy személyspecifikus
szankciókat, embargókat, feljogosítja a Megrendelőt – függetlenül
egyéb jogaitól –, hogy a szerződéstől teljesen vagy részben elálljon,

feltéve, hogy ezek az események igényei jelentős csökkenését
eredményezik, és jelentős ideig fennállnak.
9.
Kellékszavatosság/Termékszavatosság
9.1
Hacsak az alábbiak másként nem rendelkeznek, a
kellékszavatossági és a jogi hibákkal kapcsolatosan a jogszabályi
rendelkezések alkalmazandók.
9.2
Az érvényesíteni kívánt kellékszavatossági jogot a Megrendelő
választhatja meg.
9.3
Amennyiben a Szállító nem kezdi meg azonnal a hiba
kijavítását a Megrendelő által meghatározott időn belül, a Megrendelő
jogosult a javítást a Szállító költségén saját maga elvégezni, vagy
harmadik féllel elvégeztetni. Amennyiben a Megrendelő sürgős
esetben, különösen közvetlen veszélyek és/vagy lényeges károk
elhárítása esetén nem tudja a Szállítót értesíteni a hibáról és a
fenyegető kárról, és nem tud a Szállítónak határidőt szabni, akkor
határidő szabása nélkül is jogosult intézkedni a hibás teljesítés
orvoslása érdekében a Szállító költségén.
9.4
A szavatosság a Megrendelő ügyfele (végfelhasználó) általi
végleges üzembehelyezéstől számított 24 hónapig, de legfeljebb a
Szállító által a Megrendelőnek történő leszállítástól számított 36
hónapig érvényes.
9.5
A SZAVATOSSÁGI IDŐ ALATT MEGJAVÍTOTT VAGY
KICSERÉLT
ALKATRÉSZEK
TEKINTETÉBEN
A
SZAVATOSSÀGIIDŐ A JAVÍTÁST/KICSERÉLÉST KÖVETŐEN ÚJRA
INDUL, EZ AZONBAN CSAK AKKOR ÉRVÉNYES, HA A JAVÍTÁS
VAGY A KICSERÉLÉS VOLUMENE, IDŐTARTAMA ÉS KÖLTSÉGE
NEM TEKINTHETŐ JELENTÉKTELENNEK.
9.6
A Szállító szavatolja, hogy az adott Áruban/Szolgáltatásban
nem fog előfordulni sorozathiba a szállítástól számított 48 hónapig.
Sorozathiba áll fenn, ha a Megrendelő és a Szállító a fellépett hiba
jellege és a hiba kiváltó oka alapján közösen megállapítják, hogy az
adott
hiba
az
összes
leszállított,
azonos
gyártású
Áruban/Szolgáltatásban vagy az "Áruk/Szolgáltatások" leszállított
szériájának (tétel) meghatározott részén felléphet. Mindazonáltal
sorozathibának minősül az is, ha ugyanazt a hibát észlelik a
szavatossági
idő
alatt
az
azonos
gyártású
leszállított
"Áruk/Szolgáltatások"-nak
legalább
2%-ánál,
vagy
az
"Áruk/Szolgáltatások" egy szériájának (tétel) meghatározott részén . A
hibaarány kiszámításához az összes olyan azonos típusú hibát
figyelembe kell venni a hiba jellegére és/vagy a hiba okára
vonatkozóan, amelyet az azonos típusú hibák jelentkezésétől
számított legfeljebb 48 hónapon belül észlelnek.
9.7
A Szállítónak kell viselnie az "Áruk/Szolgáltatások" nem
szerződésszerű teljesítése miatt a Megrendelőnél felmerült
költségeket, különösen a kezelés, szállítás, munkaerő, anyag,
beépítés és átépítés költségeit, a visszahívási költségeket a megelőző
célú cserével összefüggő költségekkel együtt, a bejövő áruk
ellenőrzésének szokásos mértéket meghaladó költségeit, valamint a
Megrendelő által az ügyfeleivel szemben jogszabályi kötelezettség
alapján viselendő költségeket.
9.8
Felróható jogi hiba esetén, különösen harmadik fél szellemi
vagy ipari tulajdonjogának megsértése esetén a Szállító mentesíti a
Megrendelőt és ügyfeleit a harmadik fél által támasztott igények
tekintetében, és köteles minden olyan költséget megtéríteni, amely a
Megrendelőnél felmerül a harmadik fél jogának megsértésével
kapcsolatban szükséges és megfelelő jogi védekezés kapcsán. Jogi
hibák tekintetében 5 éves elévülési idő érvényes.
9.9
Amennyiben a Megrendelő visszavesz bármely általa gyártott
és/vagy
értékesített
terméket
a
Szállító
által
szállított
"Áruk/Szolgáltatások" hibája miatt, vagy ha emiatt a Megrendelő
díjazását csökkentették, vagy más módon igényt támasztottak vele
szemben, a Megrendelő fenntartja a Szállítóval szembeni visszkereset
jogát, és a Szállító köteles megtéríteni ezeket a veszteségeket.
10.
Egyéb felelősség
10.1
Amennyiben a Megrendelővel szemben termékfelelősségi
igényt nyújtanak be, a Szállító köteles a Megrendelőt mentesíteni, ha
és amennyiben a kárt a Szállító hibás Áruja/Szolgáltatása okozta.
Vétkességen alapuló felelősség esetén azonban ez csak a Szállító
Knorr-Bremse Általános beszerzési és rendelési feltételek - 3/5 oldal

SfS_Hun_Stand 2018.09

Kézjegy Szállító:

______

vétkessége esetén érvényes. Amennyiben a kár oka a Szállító
felelősségi körébe esik, a Szállítót terheli a bizonyítási kötelezettség.
Ebben az esetben a SZÁLLÍTÓ KÖTELES VISELNI az összes
költséget és ráfordítást, beleértve a Megrendelő követelésének
érvényesítésével összefüggő jogi KÖLTSÉGEKET is.
10.2
A SZÁLLÍTÓ VÁLLALJA, HOGY egy, az Európai Unión belül
működő biztosítótársasággal ÜZEMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST
KÖT, amely fedezetet nyújt a kiterjesztett termékfelelősség körébe
tartozó károkra, valamint a termékek visszahívásából eredő
költségekre is, és a biztosítás fennállását igazolja. A fedezetii
összegnek
személyi
kárra,
anyagi
kárra,
a
kiterjesztett
termékfelelősségre valamint a termékek visszahívásából eredő
költségekre egyenként legalább 5 millió eurónak kell lennie.
10.3
A Megrendelő kárelhárítással kapcsolatos intézkedéseiért (pl.
visszahívási intézkedés) és az azokkal kapcsolatos költségekért a
Szállító teljes körűen felel, amennyiben a Szállító erre törvény és/vagy
szerződés alapján köteles.
11.
Harmadik fél ipari tulajdonjogai
11.1
A Szállító szavatolja, hogy nem állnak fenn olyan harmadik
személyt megillető ipari tulajdonjogok, amelyek akadályoznák az
"Áruk/Szolgáltatások" szerződés szerinti felhasználását.
11.2
Ha a Szállító ipari tulajdonjog sértést követ el, köteles a
Megrendelőt kártalanítani minden, harmadik fél által vele szemben
peres vagy nem peres úton támasztott követelés esetén, beleértve a
Megrendelőnél az ipari tulajdonjogok megsértéséből adódóan
szükséges és megfelelő jogi védelemmel kapcsolatosan felmerült
költségeket is.
11.3
Ezenkívül Szállító azonnal köteles értesíteni a Megrendelőt
ismertté vált jogsértési kockázatokról és lehetséges jogsértési
esetekről. Megrendelő haladéktalanul értesíti a Szállítót a vele
szemben harmadik személyek által az Áruk/Szolgáltatásokkal
kapcsolatban előterjesztett bármely jogsértéssel kapcsolatos igényről,
és a felek kötelesek egymásnak lehetőséget biztosítani az adott
igénnyel szembeni közös fellépésre.
12.
Engedményezés és beszámítás
12.1
A Szállító a Megrendelővel szembeni követeléseit nem
engedményezheti és nem bízhat meg harmadik személyt azok
érvényesítésére a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül,
amely azonban indokolatlanul nem tagadható meg.
12.2
A Megrendelő jogosult a viszontkövetelése erejéig kifizetést
visszatartani vagy beszámítást eszközölni.
13.
Tulajdonjog
13.1
A Szállító kizárólag külön írásos megállapodás esetén köthet ki
tulajdonjog fenntartást.
13.2
A Megrendelő által biztosított anyagok a Megrendelő
tulajdonában maradnak, és azok kizárólag rendeltetésszerűen
használhatók. Az anyagok feldolgozását és az alkatrészek
összeszerelését a Megrendelő megbízásából végzik. A Megrendelőt a
Szállítóval közös tulajdonjog illeti meg az általa biztosított anyagok és
alkatrészek felhasználásával gyártott termékek tekintetében, az általa
biztosított anyagok értékének és az elkészült termék értékének az
arányában.
14.
Minőség és dokumentáció
14.1
A Szállító a szállítmányai tekintetében köteles betartani a
legújabb tudományos és technológiai standardokat (szabványokat),
biztonsági előírásokat és megállapodott műszaki specifikációkat. Erre
a célra köteles megfelelő minőségbiztosítást működtetni, és ezt
megfelelően igazolni.
14.2
A Szállító az összes termékének a minőségügyi
dokumentációjában köteles rögzíteni, hogy mikor, hogyan és ki
végezte a hibamentes gyártást biztosító minőségellenőrzést. Ezeket a
feljegyzéseket a Szállítónak a végtermék Megrendelő általi utolsó
forgalomba hozatalától számított 15 évig kell őrizni és azokat kérésre
át kell adni a Megrendelőnek. A Szállító jogosult a megőrzési időt
lerövidíteni, ha ki tudja zárni, hogy termékei felhasználása

életveszéllyel vagy egészségkárosodás veszélyével járhat. A Szállító
köteles ugyanerre kötelezni az ő beszállítóit is a törvény adta
kereteken belül.
14.3
Ezenkívül a minőség és a dokumentálás tekintetében a 2.7.
pont is irányadó.
15.
Alvállalkozók
15.1
Szállító
a
szerződés
teljesítéséhez
közreműködőket
(alvállalkozókat) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
vehet igénybe, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett.
Amennyiben a Szállító a szerződés teljesítéséhez már kezdettől fogva
harmadik személyeket kíván alkalmazni, akkor erről a Megrendelőt az
ajánlatban értesíteni köteles. A Szállító szerződésszerű teljesítési
kötelezettségét a Megrendelő fenti hozzájárulása nem befolyásolja. A
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében,
így különösen munkajogi és társadalombiztosítási előírások esetén a
Szállító a Megrendelő ilyen kérésére haladéktalanul köteles az
alvállalkozóira vonatkozó megfelelő információt a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani.
16.
Kötelező jogszabályi előírásoknak való megfelelés
(Minimálbér rendelkezések)
16.1
A Szállító felel a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó
mindenkori jogszabályi előírások betartásáért az alábbiak szerint:
16.2
Szállító köteles a rá irányadó minimálbér rendelkezések
betartására, és betartatására. A Szállító kijelenti, hogy a kötelező
munkabérrel összefüggő jogszabálysértés miatt vele szemben a
hatóságok bírságot nem szabtak ki és egyéb jogkövetkezményt nem
alkalmaztak, továbbá ilyen eljárás nincs folyamatban a Szállítóval
szemben.
16.3
A Szállító az erről való tudomást szerzést követően
haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, ha vele vagy
alvállalkozójával, illetve munkaerő-kölcsönzőjével szemben eljárás
indul a munkaügyi szabályok megsértése miatt.
16.4
A Szállító biztosítja, hogy az alvállalkozói és munkaerőkölcsönzői, valamint az alvállalkozó közreműködői a fenti
nyilatkozatának megfelelő kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyenek.
A Megrendelő ilyen igénye esetén a Szállító a fenti kötelezettségének
teljesítését a Megrendelő felé haladéktalanul igazolja.
16.5
A jogszabályi kötelezettségeken túl, a Szállító haladéktalanul,
az első felszólításra mentesíti a Megrendelőt minden kár, költség és
igény alól, ami a fenti kötelezettsége megszegéséből ered, így
különösen abból, hogy a Szállító, az alvállalkozója vagy az általuk
bevont más közreműködő, munkaerő-kölcsönző a vonatkozó
munkajogi és társadalombiztosítási jogszabályoknak nem felelt meg.
17.
Adatvédelem
17.1
A Szállító a teljesítés során csak olyan személyeket
alkalmazhat, akik megfelelő iránymutatást kaptak a vonatkozó
adatvédelmi és titoktartási rendelkezésekről és arról, hogy ezek
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, illetve büntetőjogi
felelősséggel járhat, és az érintett személyek ezen tájékoztatás
alapján az adatvédelmi és titoktartási rendelkezések betartására
kötelezettséget vállaltak.
17.2
A Szállító személyes adatot - akár a Megrendelő által
rendelkezésre bocsátott, akár a teljesítés során létrejött személyes
adatot – kizárólag a szerződésben megállapodott célból kezelhet.
17.3
A Szállító alkalmazottjainak személyes adatait a Megrendelő
kizárólag a szerződés teljesítése céljából, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban kezeli, melyről a Szállító az
alkalmazottait megfelelően értesíteni köteles és felel azért is, hogy az
alkalmazottaitól a szükséges engedélyt erre vonatkozóan beszerezze.
Szállító elismeri, hogy a Megrendelő adatvédelmi szabályzatát
megismerte és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azt
alvállalkozóival is elfogadtatja. Megrendelő hatályos adatvédelmi
szabályzata
a
http://www.knorrbremse.hu/media/documents/railvehicles/supplier_information/Adatved
elmi_szabalyzat_Knorr_Bremse.pdf címen érhető el.
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másik fél jogosult a felek közti bármely, még nem teljesített szerződést
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni és a további teljesítést
megtagadni.
20.5
Ha a jelen Feltételek és a további megállapodások valamely
rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a
jelen Feltételek többi rendelkezésének az érvényességét. A szerződő
felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést az érvénytelen
rendelkezés
gazdasági
céljához
lehető
legközelebb
álló
rendelkezéssel váltják fel.
20.6
A szerződő felek nyilatkoznak arról, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásai alapján felvett adatokat a
Pmt. előírásai alapján kezelik, azokról kizárólag az ott szabályozott
esetben adnak harmadik személynek tájékoztatást. A szerződő felek
vállalják továbbá, hogy – a Pmt. előírásainak megfelelően –
amennyiben a felvett azonosító adatokban, vagy a tényleges
tulajdonos adataiban változás következik be, azt 5 munkanapon belül
bejelentik a másik félnek.
20.7
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja a
gyermekmunka tilalmára vonatkozó nemzeti és nemzetközi
rendelkezéseket, továbbá a 2012. évi I. törvény (Munka
19.
Cserealkatrészek és rendelkezésre állás
Egyéb megállapodás hiányában a Szállító köteles ésszerű feltételekkel törvénykönyve) 4. szakaszában, valamint a 34. §. (2) – (3)
cserealkatrészeket szállítani a szokásos műszaki használat bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket.
időtartamára, de legalább az Áru/Szolgáltatás utolsó leszállításától
számított 15 évig.
18.
Biztonság és környezetvédelem
18.1
Minden csomagolásnak könnyen különválaszthatónak és újra
feldolgozhatónak
kell
lennie,
kerülni
kell
az
ömlesztett
egységcsomagolást, és a csomagolásnak újrahasznosítható
anyagokból kell készülnie. A termékre és anyagra vonatkozó
információkat a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.
18.2
A Szállító köteles általánosságban a szerződés teljesítése
során a legszigorúbb követelményeknek is megfelelni a
környezetvédelem és biztonság területén és ennek tényét köteles a
Megrendelő kérése esetén igazolni.
18.3
A szerződés teljesítésében a Szállítónak a Megrendelő
telephelyén eljáró megbízottjai kötelesek betartani a vonatkozó
biztonsági és környezetvédelmi előírásokat. A Megrendelő telephelyén
a fenti személyeket ért balesetekért a Megrendelő a felelősségét
kizárja, kivéve a Megrendelő vagy megbízottai által szándékosan
okozott, vagy az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító magatartást.
18.4
A biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos minden
egyéb kérdés vonatkozásában a 2.7. pontban foglaltak irányadók.

20.
Záró rendelkezések
20.1
A felek közötti jogviszonyra vonatkozóan a Szállító a
Megrendelő Beszállítói Etikai Kódexét elfogadja és kijelenti, hogy
annak tartalmát megismerte, amely elérhető a http://www.knorrbremse.hu/media/documents/resposibility/etikai_kodex/Beszllti_Etikai_
Kdex.pdf webcímen.
20.2
A bírósági eljárás helye a jelen Feltételeken alapuló
szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő összes
vita esetén a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróságok.
20.3
A felek közötti szerződéses jogviszonyra kizárólag a magyar
jog az irányadó, a kollíziós jog és az ENSZ „Áruk Nemzetközi
Adásvételi Szerződéseiről" szóló Egyezményének (CISG) kizárásával.
20.4
Ha a szerződő felek valamelyike csődeljárás, végelszámolási
eljárás vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, illetve az illetékes
bíróság a fizetésképtelenségét jogerősen megállapította, akkor a
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