Az AVENTICS Csoport Általános
beszerzési feltételei
Alkalmazható a vállalkozókkal, a közjogi vagy a
közjogi különvagyon jogi személyekkel folytatott
üzleti forgalomban.
1. Általános rész
Beszerzési feltételeink kizárólag, és csak olyan
megrendeléssel
kapcsolatosan
érvényesek,
amelyben az AVENTICS Csoport mindenkori
szerzdést köt társasága meg van adva; a szállító
ellene szóló vagy a beszerzési feltételeinktl eltér
Általános Üzleti Feltételeit csak annyiban ismerjük el,
mint ahogy azokat kifejezetten írásban elfogadtuk. A
szállító áruinak, ill. szolgáltatásainak átvétele
(alábbiakban: szerzdés tárgya), vagy annak
megfizetése nem jelent jóváhagyást.
2.Szerz dés
megkötése
és
szerz désmódosítások
2.1. Megrendelésekhez, szerzdés megkötésekhez
és
szállításlehívásokhoz
valamint
azok
módosításaihoz és kiegészítéseihez írásbeliség
szükséges.
2.2. Az írásbeliségnek a távadatátvitel vagy a telefax
is eleget tesz.
2.3. Az árajánlatok kötelez ervel bírnak, és nem
térítendk, kivéve, ha a felek kifejezetten valami
másban állapodtak meg.
2.4 Amennyiben a szállító a megrendelést nem
fogadja el a beérkezéstl számított két héten belül,
úgy mi jogosultak vagyunk a visszavonásra.
2.5. Az egy megrendelési és lehívási terv keretén
belüli szállításlehívások csak akkor bírnak kötelez
ervel, ha a szállító a beérkezéstl számított két
napon belül nem mond azoknak ellent.
2.6. A minségrl, a munkahelyi biztonságról, a
környezetvédelemrl és a szállító szociális
felelsségérl (minségbiztosítási megállapodás)
kötött megállapodás, a helyi, az üzemsajátos
logisztikai, a beszállítási és csomagolási elírások a
szerzdés része, amennyiben ezeket a szállító
számára megfelelen hozzáférhetvé tették.
3. Szállítás
3.1. A szerzdéskötésektl és a megrendeléseinktl
való eltérések csak az elzetes hozzájárulásunk után
vannak megengedve.
3.2. A lekötött idpontok és határidk kötelezek.
Mérvadó a szállítás idpontjának vagy a szállítási
határidnek a betartásához az áru beérkezése a
megrendelésben általunk megadott szállítási címre.
A szállító köteles az árut a szállítmányozóval a
rakodáshoz
és
kiszállításhoz
szükséges
leegyeztetend
id
figyelembevétele
mellett
rendelkezésre bocsátani.
3.3. Amennyiben a szállító a felállítást vagy a
szerelést átvállalta,
és nem
történt más
megállapodás, úgy a szállító viseli eltér
szabályozások fenntartása mellett az összes
szükséges mellékköltséget, mint pl. az utazási

költségeket, a szerszámok rendelkezésre állítását,
valamint a kiküldetési díjakat.
3.4. Amennyiben a lekötött idpontokat nem tartják
be, úgy a törvényes elírások érvényesek. Abban az
esetben, ha a szállító olyan nehézségeket lát elre a
gyártással, az alapanyag ellátással, a szállítási
határid betartásával vagy hasonló körülményekkel
kapcsolatosan, amelyek t a határid szerinti
szállításnál vagy a megállapodott minség
nyújtásánál akadályozhatnák, úgy  haladéktalanul
köteles a megrendel osztályunkat értesíteni.
3.5. A késett szállítás vagy teljesítés fenntartás
nélküli átvétele nem tartalmazza a késett szállítás
vagy teljesítés alapján minket megillet kárpótlási
igényekrl való lemondást; ez az általunk az érintett
szállítás vagy teljesítés tartozott ellenértékének teljes
megfizetéséig érvényben marad.
3.6.
Részszállítások
alapveten
nincsenek
megengedve, kivéve, ha mi ezekhez kifejezetten
hozzájárultunk, vagy azok számunkra elviselhetek.
3.7. Darabszámokhoz, súlyokhoz és méretekhez egyéb igazolás fenntartása mellett - az általunk a
beérkez áruk ellenrzésekor megállapított értékek
mérvadóak.
3.8. A szerzdés tárgya olyan tiszta állapotban
szállítandó, amely megfelel a technika állásának.
Ennél különösen ügyelni kell arra, hogy ne legyenek
vizuálisan
felismerhet
szennyezdések
(pl.
olajmaradványok, forgácsok, por).
3.9. Azt a szoftvert, amely a termék szállítási
terjedelméhez tartozik, annak dokumentációjával
együtt, jogunk van használni a törvényileg
megengedett mértékben (A szerzi jogokról és
kapcsolódó jogi védelmekrl szóló törvény 69a §-a és
további §-ai).
3.10. Az ilyen szoftvert, a dokumentációval együtt,
jogunk van használni a megállapodott teljesítmény
jellemzkkel és a termék szerzdés szerinti
használatához szükséges mértékben. Kifejezett
megállapodás nélkül is készíthetünk egy biztonsági
másolatot.
4. Vis major
4.1. Vis major, elre nem látott üzemzavarok,
zavargások, hatósági intézkedések és egyéb
elháríthatatlan események felmentenek minket
meglétük idejére az idben történ átvételi
kötelezettség alól. Ilyen események közben, valamint
azok letelte után két héten belül – egyéb jogaink
csorbítása nélkül – jogosultak vagyunk egészében
vagy részben a szerzdéstl elállni, amennyiben
ezek az események nem jelentéktelen ideig tartanak,
és ha igényünk az ezért szükséges egyéb
beszerzésünk miatt jelentsen csökken. A
szerzdéstl való visszalépés esetén az elbbi
mondat szerint a BGB (német Polgári törvénykönyv)
346. §-ának és következ §-ainak törvényes elírásai
hatályosak.
4.2. A 4.1. pont rendelkezései munkaügyi harcok
esetén is érvényesek.

5. Feladási értesít és számla
A rendeléseinkben és szállítási lehívásainkban
megadott adatok érvényesek. A számlát egy
példányban a számlaszám és egyéb hozzárendelési
ismertetjelek megadása mellett a mindenkori
megadott címre kell irányítani; ezt nem szabad a
küldeményekhez mellékelni.
6. Árajánlat és a kárveszély átszállása
Amennyiben nem történt külön megállapodás, az
árak bérmentve átadva a fuvarozónak (FCA) a
szállítótól gyárban átvéve („ab Werk”) értendk
(Incoterms® 2010 szerint), beleértve a csomagolást
is. Ezek az áfát nem tartalmazzák.
7. Fizetési feltételek
Amennyiben nem történt külön megállapodás, a
számla kiegyenlítése a pénzbeli követelés
esedékességétl és mind a számla, mind pedig az
áru beérkezéstl, ill. a szolgáltatás/teljesítés
nyújtásától számított 60 napon belül levonás nélkül
történik. A fizetés a számlaellenrzés jogának
fenntartása mellett történik.
8. Szavatossági igények és visszkereset
8.1. Az átvétel a hiánytalanság ellenrzésének
fenntartása mellett történik, különösen helyességre
és teljességre vonatkozóan, amennyiben és mihelyt
ez a szabályszer üzletmenet szerint lehetséges. A
kellékhiányokat mi a felfedés után haladéktalanul
kifogásoljuk.
8.2. A kellék- és jogi hiányosságra vonatkozó
törvényes rendelkezések kerülnek alkalmazásra,
amennyiben az alábbiakban ez nincs másképpen
szabályozva.
8.3. Jogi hiányosságok esetén a szállító minket egy
Harmadik személy esetleges fennálló követelései alól
is felment, kivéve,  nem felel a jogi hiányosságért.
8.4. A szavatossági igények elévülnek - a csalárdság
esetei kivételével - 3 éven belül, kivéve, a dolgot
szokásos
használatának
megfelelen
egy
építményhez használták fel, és az annak
hiányosságát okozta. Az elévülési határid a
szerzdés tárgyának a leszállításával (veszély
átszállása) kezddik.
8.5. Ha a szállító az utólagos teljesítési
kötelezettségét pótszállítás révén teljesíti, úgy a
pótlásként szállított áruhoz a leszállítás után az
elévülési id futása újonnan kezddik, kivéve, ha a
szállító az utólagos teljesítéskor kifejezetten és
találóan kikötötte, hogy a pótszállítást csak
nagyvonalúságból, a viszálykodások elkerülése
céljából, vagy a szállítói kapcsolat fennmaradása
érdekében végzi el.
8.6. Amennyiben nekünk a szerzdés tárgyának
hiányos
szállításakor
költségek
keletkeznek,
különösen szállítási, úti-, munka-, beszerelési,
kiszerelési valamint anyagköltségek, vagy a
szokásos mértéket meghaladó átvétel ellenrzési
költségek, úgy a szállító köteles ezeket a költségeket
viselni.
9. Termékszavatosság
9.1. Abban az esetben, ha velünk szemben a
termékszavatosság alapján igényt támasztanak, a
szállító köteles minket ilyenféle követelések alól

felmenteni, amennyiben a kárt a szállító által szállított
szerzdés tárgyának hibája okozta. A vétkességtl
függ szavatosság eseteiben ez azonban csak akkor
érvényes, ha a szállítót vétkesség terheli.
Amennyiben a kár oka a szállító felelsségi körébe
tartozik, úgy  köteles igazolni, hogy t nem terheli
vétkesség.
9.2. A szállító a 9.1. pont eseteiben átvállalja az
összes költséget és ráfordítást egy esetleges
jogérvényesítés költségeivel együtt.
9.3. Egyébként a törvényi rendelkezések érvényesek.
9.4. Egy visszahívási akció eltt, amely egészében
vagy részben a szállító által szállított szerzdés
tárgya hiányosságának következménye, mi értesíteni
fogjuk a szállítót, hogy megadjuk neki a
lehetségét,
és
eszmecserét
közremködés
folytatunk vele egy hatékony végrehajtásról, kivéve,
ha a szállító értesítése vagy részvétele a különös
sürgsség
igénye
miatt
nem
lehetséges.
Amennyiben egy visszahívási akció a szállító által
szállított
szerzdés
tárgya
hiányosságának
következménye, úgy a szállító viseli a visszahívási
akció költségeit.
10. Elállási és felmondási jog
10.1. Mi a törvényes elállási jogon túl jogosultak
vagyunk azonnali hatállyal a szerzdéstl való
elállásra vagy a szerzdés felmondására, ha
- a szállító a vevinek áruval ellátását beszüntette,
- a szállító vagyoni helyzetének lényeges
rosszabbodása
bekövetkezik,
vagy
annak
bekövetkezése fenyeget, és ezáltal egy szállítási
kötelezettség
velünk
szembeni
teljesítése
veszélyben forog,
- a szállítónál a fizetképtelenség vagy az
eladósodás ténye bekövetkezik, vagy
- a szállító a fizetéseit beszünteti.
10.2. Jogunkban áll az elálláshoz vagy a
felmondáshoz akkor is, ha a szállító a vagyonáról
csdeljárás vagy hasonló eljárás nyitását kérelmezi
adósságrendezés céljából.
10.3. A törvényes jogokat és követeléseket a 10.
pontban
tartalmazott
szabályozások
nem
korlátozzák.
11. Munkák végrehajtása
Azok a személyek, akik a szerzdés teljesítése során
munkákat hajtanak végre az üzemterületen,
kötelesek
a
mindenkori
üzemi
szabályzat
rendelkezéseit figyelembe venni. A felelsség
azokért a károkért, amelyeket ezek a személyek az
üzemterületen elszenvednek, ki van zárva. Ez nem
érvényes az életre, testi épségre és egészségre
vonatkozó károkra. Egyéb károkért a felhasználó
(vagy annak teljesítési segédei) csak törvényes
képviselink
(vagy
teljesítési
segédeink)
szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén
felel(nek).

12. Rendelkezésre bocsátás (hozzászállítás)
Az általunk rendelkezésre bocsátott (hozzászállított)
anyagok, alkatrészek, tartályok és speciális
csomagolások a tulajdonunk marad. Ezeket csak
rendeltetésszeren szabad használni. Az anyagok
feldolgozása és az alkatrészek összeszerelése a mi
megbízásunkból történik. Egyetértés áll fenn arra
vonatkozóan, hogy mi a rendelkezésre bocsátott áruk
értékének az össztermék értékéhez viszonyított
arányában
az
anyagaink
és
alkatrészeink
felhasználásával gyártott termékek társtulajdonosai
vagyunk, amennyiben azokat a szállító számunkra
megrzi.
13. Dokumentumok és titoktartás
13.1. Valamennyi általunk hozzáférhetvé tett üzleti
információt
(beleértve
azon
vagy
mszaki
tulajdonságokat, amelyek az átadott tárgyakból,
dokumentumokból, vagy szoftverekbl esetlegesen
megállapíthatók,
és
egyéb
ismereteket
és
tapasztalatokat), mindaddig és olyan mértékben,
amennyiben ezek bizonyíthatóan a nyilvánosság
számára
nem
ismeretesek,
vagy
a
szerzdéskötéskor ismertek voltak, anélkül, hogy a
szállító szerzdésszegése ennek az okozója lett
volna, ezeket Harmadik személlyel szemben titokban
kell tartani, és ezek a szállító saját üzemében csak
olyan
személyek
számára
bocsáthatók
rendelkezésre, akik azok felhasználására a
részünkre történ szállítás céljából szükségszeren
igénybeveendk, és akik ugyancsak titoktartásra
kötelesek; ezek a mi kizárólagos tulajdonunkban
maradnak. Elzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül
ilyen információkat – kivéve a részünkre történ
szállításokat – nem szabad sokszorosítani vagy
üzletszeren felhasználni. Felszólításra valamennyi
tlünk származó információt (adott esetben beleértve
az elkészített másolatokat és jegyzeteket is) és
haszonkölcsönbe átadott tárgyat haladéktalanul és
teljes mértékben részünkre vissza kell adni, vagy
meg kell semmisíteni. Minden jogot fenntartunk
magunknak az ilyen információkra vonatkozóan
(beleértve a szerzi jogokat és az iparjogvédelem
bejelentésének jogát, mint a szabadalmak, használati
minták, félvezet-védelem, stb.). Amennyiben ezen
jogokat számunkra Harmadik személyek tették
hozzáférhetvé, úgy ez a jogfenntartás ezen
Harmadik személyek javára is érvényes.
13.2. Azon termékeket, amelyek általunk kidolgozott
dokumentumok szerint, mint rajzok, modellek és
ezekhez hasonlók, vagy bizalmas adataink szerint,
vagy szerszámainkkal vagy lemásolt szerszámokkal
kerültek legyártásra, a szállító saját maga nem
használhatja fel, és harmadik személynek nem
ajánlhatja fel, vagy szállíthatja le. Ez értelemszeren
irányadó a nyomdai megbízásainkra is.
13.3. Ezen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség
megsznik 5 évvel az együttmködés befejezése
után, amennyiben nem történt másképp szóló
megállapodás.
14. Árubevallási kötelezettségek, anyagtilalmak
14.1. Ha a szállító olyan termékeket szállít, amelyek
termékalkotórészei
törvények
vagy
külön
szabályozások
alapján
anyag
szerzdéses

megszorítások
és/vagy
anyag
vonatkozású
tájékoztatási kötelezettségek alá esnek (pl. RoHS,
REACH, Csomagolási irányelv), úgy a szállító köteles
ezeket az anyagokat legkésbb a termékek els
szállításának idpontjában a törvényileg vagy
szerzdésben elírt formában velünk közölni.
Releváns törvények mindenesetre azok a törvények,
amelyek a szállító székhelyén, a szerzdést köt
Aventics Társaság székhelyén és az általunk
megadott szállítási címen hatályosak.
14.2. Amennyiben változnak a törvények a
szerzdéses kapcsolat folyamán, úgy a szállító
köteles velünk a lehetséges ezáltal keletkez anyag
megszorításokat és/vagy anyag vonatkozású
tájékoztatási kötelezettségeket a 14.1 pont szerint
azonnal közölni.
14.3. Mivel mi nem zárhatjuk ki azt, hogy a termékek
olyan vállalatoknál kerülnek felhasználásra, amelyek
a Dodd-Frank törvény és különösen az abban foglalt
konfliktus ásványokról (a konfliktusos övezetekbl
származó ásványokról) szóló rendelkezések alá
esnek, ezért a szállító garantálja, hogy a Dodd-Frank
törvény 1502. szakaszának a nyersanyagok
származására vonatkozó rendelkezéseit a 14.1. és
14.2. pontokban foglalt szabályozásoktól függetlenül
minden esetben betartja.
15. Exportellenrzés és vám
A szállító köteles minket az esetleges engedélyezési
kötelezettségekrl áruinak (re)exportjai esetén a
német, az európai, az USA kiviteli és
vámrendelkezések szerint, valamint áruinak a
származási ország kiviteli és vámrendelkezései
szerint az üzleti dokumentumaiban tájékoztatni.
Ehhez a szállító legalábbis az ajánlataiban, a
megrendelés visszaigazolásaiban és a számláiban
az érintett árupozícióknál megadja a következ
információkat:
- a német külgazdasági rendelet AL melléklete
szerinti kiviteli listaszámot vagy vonatkozó kiviteli
listák összehasonlítható listapozícióit,
- az USA árukhoz az ECCN-t (Export Control
Classification Number - export besorolási számot) az
EAR (US Export Administration Regulations Egyesült Államok exportigazgatási törvényei) szerint,
- áruinak és azok alkotórészeinek, beleértve a
technológiát és a szoftvert is, kereskedelempolitikai
árueredetét,
- azt, hogy az árukat az USA-n keresztül szállítottáke, az USA-ban gyártották vagy tárolták-e, vagy USA
technológia segítségével gyártották-e,
- áruinak statisztikai áruszámát (Harmonizált Áruleíró
és Kódrendszer (HS) kód), valamint
- egy kontaktszemélyt a vállalatában az esetleges
viszontkérdéseink tisztázásához.
Felszólításunkra a szállító köteles velünk valamennyi
további külkereskedelmi adatot az áruihoz és azok
alkotórészeihez írásban közölni, valamint minket
haladéktalanul (megfelel ettl érintett áruk szállítása
eltt) az elbbi adatok összes módosításáról írásban
tájékoztatni.

16. Megfelelség
16.1. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a
munkatársakkal
való
bánásmódra,
a
környezetvédelemre
és
a
munkabiztonságra
vonatkozó mindenkori törvényi rendelkezéseket
betartja, és azon dolgozik, hogy a tevékenységei
során az emberre és környezetre hátrányos
kihatásokat csökkentse. Ehhez a szállító a
lehetségeinek keretén belül egy ISO 14001 szerinti
menedzsmentrendszert fog alkalmazni és tovább
fejleszteni. Továbbá a szállító figyelembe fogja venni
az ENSZ Globális Megállapodás elnevezés
kezdeményezés
(Global
Compact
Initiative)
alapelveit. Ezek lényegében a nemzetközi emberi
jogok védelmét, a kollektív bértárgyalási jogot, a
kényszer- és gyermekmunka megszüntetését, a
munkába
állításnál
és
foglalkoztatásnál
a
diszkrimináció felszámolását, a környezetért való
felelsséget és a korrupció megakadályozását
érintik. További információk kaphatók az ENSZ
Globális
Megállapodás
elnevezés
kezdeményezéséhez a www.unglobalcompact.org
alatt. A beszállító igazolja, hogy ISO 9001 szabvány
szerint tanúsított, vagy törekszik, hogy rövidesen
ennek a szabványnak megfelelen legyen tanúsítva.
Ugyanakkor, amint lehetséges, el kell készíteni és ki
kell fejleszteni az IATF TS 16949 minség irányítási
rendszert.
16.2. Arra az esetre, ha a szállító ismételten és/vagy
megfelel utalás ellenére törvénybe ütközen
viselkedik és nem igazolja, hogy a törvényszegés,
amennyire lehetséges, helyre lett hozva és méltányos
intézkedések meg lettek hozva a törvényszegések
jövbeni elkerülésére, úgy mi fenntartjuk magunknak
a jogot a fennálló szerzdésektl való visszalépésre
vagy ezek azonnali hatállyal történ felmondására.
17. A teljesítés helye
A teljesítés helye az a hely, amelyre nekünk a
szállítást
a
megrendelés
visszaigazolásban
megadottak szerint címeznünk kell.
18. Általános rendelkezések
18.1. Amennyiben jelen feltételek és a megkötött
további
megállapodások
egyik
rendelkezése
hatálytalan lenne vagy azzá válna, úgy ez a feltételek
érvényességét egyébként nem érinti. A szerzd
felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen
rendelkezést egy annak a gazdasági eredményben
leginkább megfelel rendelkezéssel helyettesítik.
18.2. A szerzdéses kapcsolatokhoz kizárólag a
német jog hatályos a nemzetközi magánjog és az
ENSZ vételi jog (CISG) kizárása mellett.
18.3. Bírósági illetékesség minden peres ügynél,
amelyek
közvetlenül
vagy
közvetve
azon
szerzdésviszonyokból adódnak, amelyek alapjául
ezen beszerzési feltételek szolgálnak, Hannover.
Továbbá nekünk jogunkban áll a szállítót
választásunk szerint annak székhelye vagy
telephelye szerinti bíróságánál vagy a teljesítés helye
szerinti bíróságnál beperelni.
Kiadás: 2018.06.29

