[Spirax-Sarco Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság]
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
1. ELFOGADÁS. Ezen Megrendelés Eladó által történő írásos aláírásával és az aláírt példány Vevőhöz azonnali
visszajuttatásával elfogadottnak tekintendő, azonban amennyiben az Eladó bármilyen okból kifolyólag nem írja alá
és nem juttatja vissza a Vevőhöz az aláírt példányt, az Eladó bármely alábbi munka megkezdésével vagy
szolgáltatás nyújtásával az Eladó elfogadottnak tekinti a Megrendelést, illetve annak valamennyi feltételét. A
Megrendelés elfogadása ezennel kizárólag az alábbi feltételekre korlátozódik. Az Eladó általi bármiféle tartalmi
eltérés elutasításra kerül. Amennyiben az Eladó által benyújtott feltételek tartalmilag nem összeegyeztethetőek az
alábbi feltételekkel, abban az esetben azok a feltételek ellenajánlatnak minősülnek és a Vevő feltételei az Eladó által
elfogadottnak tekintendőek, kivéve, ha az Eladó ennek ellenkezőjéről értesíti a Vevőt, ezen dokumentum átvételét
követő öt (5) napon belül. A Vevő fenntartja a jogot a termékei kialakításának és gyártásának módosítására.
2. ÁRAK. A Megrendelésben megadott árak vonatkoznak minden alább megállapított szállítmányra vagy
szolgáltatásra. A Vevő addig nem köteles elfogadni áruk vagy szolgáltatások megemelt árakkal kiállított számláit,
amíg ezeket az áremeléseket a Vevő írásban vissza nem igazolta. Eltérő rendelkezés hiányában az ár lefedi az alábbi
anyagrendelés nettó súlyát, míg a dobozolásra, ládába rakásra, szállításra és tárolásra nem számolható fel díj.
3. SZÁLLÍTÁS. Az Eladó kötelessége az ezen megrendelésben meghatározott, és annak lényegét képező
szállítási határidők, specifikációk, csomagolási és mennyiségi követelmények teljesítése. Az átadásokat az itt
meghatározott mennyiségekben és időpontokban kell teljesíteni, illetve abban az esetben, ha nincs kijelölt
mennyiség és időpont, akkor a Vevő írásos utasításainak megfelelően. Amennyiben az Eladó kiszállításai nem a
tervezett ütemben történnek, a Vevő az egyéb jogainak és jogorvoslatainak korlátozása nélkül gyorsított kézbesítést
rendelhet el, melynek többletköltsége az Eladó számláját terheli. A Vevő az alább látható 11. bekezdésnek
megfelelően törölheti rendelésének egy részét vagy egészét, amennyiben az Eladó nem képes az itt kijelölt ütemezés
szerint leszállítani az árukat. A Vevő nem tehető felelőssé az Eladó a megegyezett mennyiség feletti
kötelezettségvállalásaiért vagy gyártásáért, illetve a Vevő szállítási ütemtervének idő előtti teljesítéséért. Az Eladó a
tervezett kiszállítás előtt nem szállíthatja le az árukat. Az áruk ütemterv előtti leszállítása az Eladó felelősségére
történik, és a Vevő választása szerint, (a) visszaküldi a megfelelő átadás érdekében az Eladó költségére, (b) a Vevő
visszatartja az értük járó fizetséget az áruk ténylegesen beütemezett átadásának időpontjáig, vagy (c) az Eladó
számlájára elraktározza az itt meghatározott szállítási időpontig.
Az alábbiakban meghatározott eltérő rendelkezések kivételével a Vevőnek nyújtott áruk tulajdonjoga és a kárveszély
a Vevőre a Megrendelésben kijelölt, vagy a felek eltérő megegyezésének megfelelő szállítási helyen történő
átadáskor száll át.
4. KERETRENDELÉSEK. A Vevő nem köteles további mennyiséget vásárolni olyan szerződés esetén, amely
megadott mennyiség vásárlására és eladására vonatkozik. Keretrendelések esetén, (a) az Eladó beleegyezik, hogy
kiszolgálja Vevő Megrendelésében kijelölt áru- vagy szolgáltatási szükségleteit az ebben meghatározott szállítási
ütemtervnek megfelelően és annak mértékéig, vagy amennyiben nincs ilyen ütemterv kijelölve, az esetben a Vevő
írásos utasításai szerint, (b) a Vevő nem köteles elfogadni a szállítási ütemtervtől, vagy a fenti (a) pontnak
megfelelően a Vevő írásos utasításaitól eltérően elkészült, nyújtott vagy kiszállított áruk vagy szolgáltatások
számláit, továbbá (c) a Vevőnek jogában áll saját belátása szerint a termelési tevékenységének biztosítása, valamint
az elfogadható alternatív beszerzési források fenntartása érdekében egyéb beszerzéseket végeznie.
5. ÁRAK ÉS ADÓK. Eltérő rendelkezés hiányában minden feltüntetett ár a megrendelés időtartamának
végeztéig rögzített. Eltérő jelzés hiányában az ezen Megrendelésben található árak nem tartalmazzák a vonatkozó
adókat. Minden ilyen adót külön kell jelölni az Eladó számláján. Itt jelölt árak, továbbá az Eladó számlái nem
tartalmazhatnak olyan adót, amelyre mentesség vonatkozhat, illetve amelyet a Vevő itt vagy másképp kijelöl,
valamint bármely egyéb adó, amelyre vonatkozólag a Vevő mentességi igazolást biztosított az Eladó számára. Az
Eladó beleegyezik, hogy kifizet minden a Vevő által a Megrendelés teljesítése céljából az Eladóra bízott tulajdonra
megállapított vagy egyéb módon kiszabott személyes tulajdoni értékvámot vagy forgalmi adót. Amennyiben
bármikor az kerül megállapításra, hogy az itt feltüntetett árak adótartalmát az Eladó nem volt köteles kifizetni, az
Eladó beleegyezik, hogy értesíti a Vevőt az erre vonatkozó visszatérítés mielőbbi beszámítása érdekében, valamint
megtesz minden olyan lépést, hogy előkészítse, majd pedig a beérkezést követően kifizesse ugyanazt az összeget a
Vevőnek, a lehetséges kamatokkal együtt.
6. ELLENŐRZÉS. Az ezen Megrendelés teljesítésével összefüggő áruk és valamennyi alkatrész, anyag és
kivitelezés, a Vevő által bármely helyen vagy időben elvégezhető ellenőrzés, tesztelés és számlálás tárgyát képezi, a
Vevő saját belátása szerint a gyártás alatt vagy azt követően. Amennyiben bármely termék anyagában vagy
kivitelezésében hibás, vagy más okból nem felel meg a Megrendelés követelményeinek, úgy a Vevő, a többi jogán
túlmenően teljes jóváírás mellett visszautasíthatja az árukat vagy átdolgoztathatja az árukat az Eladó költségén, vagy
az áruk azonnali korrekcióját vagy cseréjét követelheti az Eladó költségén, ideértve a szállítási költségeket is. Az itt
leírtak nem mentesítik az Eladót a Megrendelés keretében eladott áru teljeskörű és elfogadható tesztelésének és
ellenőrzésének kötelezettsége alól. Amennyiben a Vevő az áruk bármilyen típusú hibájáról értesíti az Eladót, abban
az esetben az Eladónak el kell végeznie egy kiváltó ok elemzést (RCA) a minőségi hibákkal kapcsolatban és a
hibáról való értesítéstől számított négy héten belül jelentenie kell az ezen RCA eredményét. Továbbá, hibáról való
értesítés esetén az Eladónak azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy megfékezze a minőségi problémákat és
ne szállítson további hibás árukat a Vevőnek, valamint a Vevő számára a hiba jelzésétől számított 24 órán belül meg
kell erősíteni ezen intézkedések elvégzését. Amennyiben ezen megrendelés kiterjed a munkaeszközök, vagy
kapcsolódó áruk és szolgáltatások beszerzésére, a Vevő fenntartja a jogot az ezen eszközök, vagy kapcsolódó áruk
és szolgáltatások végellenőrzésére és elfogadására, az ezen megrendelésben kijelölt végső üzembe helyezés helyén.
Az ezen eszközök, vagy kapcsolódó áruk és szolgáltatások végleges kifizetésének egésze vagy része, ha itt
kifejezetten meg van határozva, csakis a Vevő végellenőrzését és elfogadását követően történhet meg. A Vevő
fenntartja az eladó rendszeres és ésszerű ellenőrzésének jogát az eladó helyiségeiben, könyveiben,
nyilvántartásaiban és egyéb dokumentumokban, amennyiben szükséges annak igazolására, hogy az eladó teljesíti a
megállapodás feltételeit.
7. JÓTÁLLÁS. Az Eladó garantálja, hogy minden megrendelt áru vagy nyújtott szolgáltatás mentes mindenfajta
követeléstől, zálogjogtól és terheléstől, valamint minden tekintetben megfelel mindenfajta, az Eladó által biztosított
vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott specifikációnak, rajznak, mintának vagy minőségellenőrzésnek, vagy
egyéb folyamatnak vagy leírásnak, továbbá forgalmazhatóak és mindenfajta anyag-, tervezési és kivitelezési
hibáktól mentesek, valamint az Eladó ezen felül garantálja, hogy amennyiben az Eladó biztosította a hatályos
specifikációkat, abban az esetben minden alább vásárolt anyag az Eladó specifikációi alapján kerül előállításra. Az
Eladó garantálja, hogy amennyiben az Eladó tervei alapján készültek az áruk, azok alkalmasak és megfelelnek a
rendeltetésszerű használatra. Az Eladó beleegyezik, hogy a fent említett jótállás az anyag elfogadását és kifizetését
követően is hatályban marad, valamint hogy az Eladó felmenti a Vevőt bármiféle veszteség, kár és költség alól, ide
beleértve az ügyvédi költségeket is, amelyek a Vevő esetében esetlegesen felmerülhetnek az ezen jótállások
bárminemű megsértéséből. Ezen jótállások az áruk részének vagy egészének kiszállítását és ellenőrzését követően is
hatályban maradnak. Az ezen Megrendelés keretében nyújtott valamennyi jótállás az átadás napját követő 36
hónapig érvényes, kivéve ha az Eladó vagy jogszabály hosszabb határidőt állapít meg. Amennyiben az Eladó javítást
vagy csereárut biztosít, a Megrendelésben található jótállások alkalmazandóak és ezek a javítást vagy a csereáruk
biztosítását követő 36 hónapig érvényesek, kivéve ha az Eladó vagy jogszabály hosszabb határidőt állapít meg.
8. FIZETÉS.
(a) Mindenfajta fizetés az ezen Megrendelésben előírt áruk Vevő általi elfogadásától függ.
(b) A Vevő az áruk átadásáig zálogjogot tart fenn Megrendelés feltételei alapján történő kifizetésekre az Eladó
által gyártásra kijelölt új anyagok vagy áruk mértékéig, melyek szükségesek a Vevő vásárlásának teljesítéséhez.
(c) A szerszámok számláit, amelyben a Megrendelés kifejezetten kiterjed a szerszámozásra is, addig nem
fogadhatóak el, ameddig a Vevő ellenőrző osztálya jóvá nem hagyta a legyártott darabokat.
(d) Az engedményes időszak, ha van ilyen, a számla vagy az anyag Vevő általi átvételének időpontján kezdődik,
amelyik a későbbi.
9. MÓDOSÍTÁSI UTASÍTÁS. A Vevő írásos utasítás útján bármikor módosításokat eszközölhet az ezen
megrendelés általános hatályán belül az alábbiak bármelyikében, továbbá semmilyen egyéb módosítás nem
fordulhat elő, kivéve a Vevő írásos utasítására:
(a) alkalmazandó rajz, tervek vagy specifikációk;
(b) csomagolás vagy szállítás módja;
(c) átadás helye;
(d) a gyártás anyaga, módszerei vagy módja, vagy a végtermék.
Módosítási utasítás kiadása esetén, amennyiben a szóban forgó módosítások növelik vagy csökkentik az ezen
megrendelés teljesítésének költségét, vagy az ahhoz szükséges időt, a megrendelés összege vagy a szállítási
ütemterv, vagy pedig mindkettő méltányos kiigazításban részesül, a megrendelés pedig ennek megfelelően kerül
írásban is módosításra. A továbbiakban az Eladó bármely kiigazítási kérelmét az Eladónak a módosításról történő
értesítés beérkezését követő 20 napon belül kell érvényesítenie, azonban ezen időtartam a Vevő írásos jóváhagyása
mellett meghosszabbítható. Azonban, az ezen pontban foglaltak egyike sem menti fel az Eladót a megegyezett vagy
módosított megrendelés teljesítése alól.
10. HELYETTESÍTÉSEK; TÖBBLETEK. A Vevő írásos beleegyezése nélkül nem helyettesíthetőek az
anyagok vagy kiegészítők. Nem szabható ki díj többletekre, kivéve ha ezeket a többleteket a Vevő írásban
megrendelte.
11. MEGSZŰNÉS.
(a) A Vevő írásos felmondás útján megszüntetheti a megrendelés részét vagy egészét az Eladó felé irányuló
kötelezettség nélkül, amennyiben az Eladó nem tesz eleget az ezen megrendelésben meghatározott
kötelezettségeinek, vagy ha nem képes megfelelően szavatolni a teljesítést.
(b) Amennyiben az Eladó nem teljesíti vagy nyilvánvalóan nem képes teljesíteni a megrendelést, az Eladó
beleegyezik, hogy a Vevő követelésére leszállítja a Vevőnek a megrendelés elvégzéséhez beszerzett nyersanyagokat
és befejezetlen termelést, majd pedig a Vevő befejezi a munkát és levonja a teljesítés költségét az árból, vagy
másodlagosan, kifizeti az Eladónak az ezen nyersanyagok és befejezetlen termelés ésszerű költségét.
12. ELFOGADHATÓ KÉSEDELMEK. Nem minősül az alábbiak nemteljesítésének, továbbá sem a Vevő, sem
pedig az Eladó nem felelős az alábbi teljesítés meghiúsulásáért, ha ez az ésszerű befolyásán túlmenő indok vagy
esemény következtében történik, illetve az alábbi teljesítés meghiúsulás nem a Vevő vagy az Eladó hibájából vagy

gondatlanságából következett be. Az Eladó hozzájárul, hogy az olyan körülmények esetén, melyek esetleges
késedelmet okozhatnak a Megrendelés teljesítésében, a Vevőnek lehetősége van írásbeli nyilatkozat útján átruházni
a szerszámok, befejezett alkatrészek, nyersanyagok, vagy befejezetlen termelések tulajdonjogát saját magára, az
Eladó pedig a Vevő kérésére leszállít minden, a 23. bekezdésben meghatározott szerszámozást, befejezett alkatrészt,
nyersanyagot vagy befejezetlen termelést, az Eladó pedig a Vevő kérésére leszállít a Megrendeléshez kapcsolódó
minden, a 23. bekezdésben meghatározott szerszámozást, befejezett alkatrészt, nyersanyagot és befejezetlen
termelést a Vevőnek, az Eladó telephelyén kívül bármely pontba, a Vevő pedig ezekért méltányos díjazásban
részesíti az Eladót.
13.
FIZETÉSKÉPTELENSÉG, JÖVEDELEMKIESÉS, KÁROK.
Bármely fél fizetésképtelensége,
csődeljárása, önkéntes csődeljárási kezdeményezése, vagy a vagyonuk nagy tételű átadására szolgáló, hitelező javára
írt megbízás, súlyos szerződésszegésnek minősül. Ebben a helyzetben az Eladó semmilyen esetben sem jogosult a
várt haszonra, sem pedig bármiféle különleges vagy közvetlen kárból eredő kártérítésre.
14. ALVÁLLALKOZÁS. Az Eladó a Vevő előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem köthet alvállalkozói
szerződést semmilyen egyéb féllel a befejezett vagy lényegében befejezett áru, pótalkatrész vagy az ezzel
kapcsolatos szerződéses munkát illetően.
15. SZABADALMAK, JOGDÍJAK ÉS TERHELÉSEK. Minden szállított árunak és szolgáltatásnak
mentesnek kell lennie a jogdíjfizetés kötelezettségétől, a szellemi jogok megsértésétől, a vállalkozói zálogjogtól és
egyéb terhelésektől, valamint az Eladó ezúton lemond a saját és alvállalkozójának most vagy a jövőben meglévő
vállalkozói zálogjogáról és egyéb terheléseiről, az alább biztosított áruk és szolgáltatások tekintetében. Az Eladó
vállalja, hogy a Megrendelésben meghatározott árukat, azok önálló, vagy az Eladó specifikációival vagy
javaslataival (ha vannak ilyenek) közösen történő értékesítése vagy használata nem sért semmilyen belföldi vagy
külföldi szabadalmat, szerzői jogot vagy jelzést. Az Eladó beleegyezik, hogy kártalanítja és vétlennek tekinti a
Vevőt, vagy bárkit, aki a Vevő termékeit értékesíti vagy használja, a fent említett feltételezett sértésből eredő
bárminemű ítélet, határozat, költségek vagy kiadások tekintetében, valamint az Eladó ezen felül beleegyezik, hogy a
Vevő kérésére és az Eladó saját költségére segít megvédeni a Vevő bármely termékét, vagy támogatja annak
védelmét az ilyen feltételezett sértések esetén, vagy engedélyt szerez ugyanezek a használatára, a Vevő által
elfogadható feltételek mellett.
16. LICENC. Az Eladó az ezen Megrendelés ellenértékének részeként és a Vevő többletköltsége nélkül ezúton
biztosítja és beleegyezik, hogy a Vevő számára visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjfizetéstől mentes jogot és
licencet biztosít azon termékek használatára, értékesítésére, gyártására és gyártásának megbízására, melyek
magukba foglalnak minden találmányt és felfedezést, melyek a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban kerültek
kidolgozásra vagy tényleges gyakorlati alkalmazásra, valamint az Eladó ezúton licencet biztosít a Vevő számára
minden, a Megrendelés keretében általa megvásárolt áru javítására, újjáépítésére, áthelyezésére, javíttatására,
újjáépíttetésére, vagy áthelyeztetésére.
17. A SAJÁT, ILLETVE AZ ÜGYFÉL ÜZEMÉBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS
VEVŐVÉDELEM. Amennyiben ez a Megrendelés lehetővé teszi az Eladó számára a szolgáltatásnyújtást, ideértve
korlátozás nélkül a szállítási szolgáltatásokat, ideiglenes munkaerő és alvállalkozó szerződtetését, akár a Vevő
üzemében, akár a Vevő ügyfelének üzemében, akár egyéb helyen, abban az esetben az Eladó beleegyezik, hogy az
ezen szolgáltatásokat az Eladó egy független szerződés keretében nyújtja; továbbá, az Eladó kártalanítja és
vétlennek tekinti a Vevőt, vagy adott esetben az ügyfelet, annak tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit,
munkavállalóit és ügynökeit, minden olyan kötelezettség és költség (beleértve az ügyvédi, illetve egyéb peres vagy
kiegyezési költségeket) tekintetében, mely a Megrendelés az Eladó, annak munkavállalói, ügynökei vagy
alvállalkozói hibás teljesítéséből eredő vagy annak tulajdonítható bármilyen személyi sérülés, vagy haláleset, vagy
vagyonvesztés vagy kár megtérítésére irányul. Amennyiben az Eladó a Vevő gépeit és/vagy berendezéseit, illetve a
Vevő bármely ügyfelének gépeit és/vagy berendezéseit használja az ezen Megrendelésben előírt munka
teljesítéséhez, az ezen gépek és/vagy berendezések az ezen Megrendelésben előírt munka teljesítésének minősül, az
ezen gépek és/vagy berendezések pedig az Eladó ez irányú használati időszakának végéig az Eladó kizárólagos
felügyelete és irányítása alá tartozik, és amennyiben a használati időszak alatt bármely, a Vevő vagy ezen ügyfelek
alkalmazása alatt álló személy vagy személyek segítségével üzemeltetik a gépet, azon személy vagy személyek az
üzemeltetés ideje alatt az Eladó munkavállalójának vagy munkavállalóinak minősülnek. A Vevő vagy az ügyfél
kérésére az Eladó köteles bemutatni a Vevő vagy az ügyfél által ésszerűen meghatározott kezesi kötvényeket és
teljesítménykötvényeket, bizonyítékot arról, hogy az Eladó a Vevőnek vagy az ügyfélnek megfelelő összegű és
megfelelő vállalattal kötött felelősségbiztosítással és vagyonkárosodási biztosítással rendelkezik, továbbá
bizonyítékot arról, hogy az Eladó elvégezte a kellő intézkedéseket bármely joghatóság jogszerűen megkövetelt
hatályos foglalkoztatási vagy munkaügyi jogszabályainak vagy előírásainak való megfeleléshez.
18. TÖRVÉNYI MEGFELELÉS. Az Eladó szavatolja, hogy a jelen rendelés tartalmát képező árucikkek
gyártása vagy forgalmazása, illetve a szolgáltatások nyújtása során nem vétett minden ország, amelyben az eladó
működik, vagy áruk vagy szolgáltatások megvásárolhatók semmilyen törvénye, szabályozása, előírása vagy
rendelete, illetve bármely egyéb állami szervével ellen, valamint kártalanítja és vétlennek tekinti a Vevőt bármely
ilyen jogsértésből eredő veszteség, költség vagy kár tekintetében.. Az eladó és alvállalkozói kötelesek gondoskodni
arról, hogy minden kényszermunka kiküszöbölésre kerüljön üzleti tevékenységéből.
19. BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ELŐÍRÁSOK. Az Eladó kijelenti és igazolja a Vevő felé,
hogy minden, ezen Megrendelés keretében teljesített szolgáltatás és kiszállított áru megfelel minden olyan
kormányzati vagy szabályozó szerv vonatkozó egészségvédelmi vagy biztonsági szabályzatának vagy előírásának,
amely joghatósággal bír az ezen tételek kiindulási vagy rendeltetési helyén, vagy ahol teljesíteni kell a Megrendelés
szerinti munkát. Az Eladó beleegyezik, hogy kártalanítja és vétlennek tekinti a vevőt bármilyen, a Vevő ellen vagy
részéről felmerülő követelés, veszteség, kár, bírság, büntetés, költségek vagy kiadások tekintetében, melyek az ilyen
szabályzatok vagy előírások, valamint szabályok, szabványok vagy ezek alapján kibocsátott megrendelések
elmulasztásából, valamint az ezen Megrendelés keretében rendelkezésre bocsátott áruk vagy szolgáltatások meg
nem feleléséből erednek.
20. ETIKA. Az Eladó szavatolja, hogy igazgatói, munkavállalói, ügynökei és egyéb képviselői eddig sem és a
jövőben sem ajánlanak fel, ígérnek, adnak, fogadnak el vagy vesznek át kenőpénzt, vesztegetési pénzt, vagy
bármilyen pénzügyi értékkel rendelkező árucikket, beleértve a bármely köztisztviselőnek, a Vevőnek, annak
munkavállalóinak és ügynökeinek, vagy bármely egyéb személynek szántakat is. Az Eladó azonnali hatállyal jelenti
a Vevőnek, amennyiben a Vevő bármely munkavállalója vagy ügynöke ténylegesen megsérti, vagy megkísérli
megsérteni ezen rendelkezést, továbbá bármely ilyen irányú ajánlat elfogadása a Vevő és az Eladó között létrejött
valamennyi szerződés súlyos megsértését jelenti. Az Eladónak biztosítani kell azt, hogy i) megszüntet mindenfajta
illegális, kényszer- vagy kötelező munkát, rabszolgaságot és szolgaságot; ii) semmilyen személyt nem vesznek rá
erőszakkal, fenyegetéssel vagy megtévesztéssel bármiféle szolgáltatás teljesítésére vagy bármilyen előnyt nyújtson
másnak, vagy lehetővé tegyek valaki másnak, hogy előnyben részesüljön; illetve iii) semmilyen személy vagy
csoport nem vesz részt az emberkereskedelemben. Az „emberkereskedelem“ az olyan személyek toborzását,
szállítását, átadását, rejtegetését, fogadását, a személy feletti ellenőrzés átadását vagy cseréjét, vagy a utazásának
megszervezését vagy elősegítését jelenti, akiket utazásuk tekintetében kizsákmányolják bármiféle kikényszerített
vagy kötelezővé tett munka, rabszolgaság vagy szolgaság útján.
21. BIZALMAS INFORMÁCIÓK TITOKBAN TARTÁSA. A Vevő specifikációi és rajzai alapján alább
megrendelt anyagokról tilos mások számára történő értékesítés céljából árajánlatot adni, a Vevő előzetes írásos
jóváhagyása nélkül. Az ezen specifikációkat, rajzokat, mintákat, és a Vevő által rendelkezésre bocsátott minden
egyéb adatot, illetve az Eladó által a Megrendeléssel kapcsolatos megszerzett minden egyéb információt bizalmas
információként kezel az Eladó, ezek a Vevő tulajdonában maradnak és kérésére vissza kell juttatni őket.
22. ÁTRUHÁZÁS. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át az ezen
Megrendeléssel kapcsolatos jogait vagy kötelezettségeit, beleértve az alább megillető pénzösszegek vagy jövőben
esedékes pénzösszegek átvételének jogát, ha ezek megváltoztatják vagy károsan befolyásolják az átvevővel szemben
beszámítható követelés érvényesítésének jogát, a hozzájárulással nem rendelkező szándékolt átruházások pedig
érvénytelennek tekintendőek.
23. SZERSZÁMOZÁS. Egyéb irányú írásos megegyezés hiányában az alább megrendelt árucikkek, anyagok,
készletek, berendezések gyártásában vagy a szolgáltatások nyújtásában használt minden anyagot, rajzot, szerszámot,
sajtolót, formát, műszert, sablont, öntőformát, vizsgáló készüléket, gépet és berendezést, minden egyéb gyártási
segédeszközzel együtt (a továbbiakban gyűjtőnevén: szerszámozás) az Eladónak kell a saját költségére biztosítania.
Amennyiben bármiféle szerszámozást (beleértve az alább vásárolt szerszámozást is, ha volt ilyen) a Vevő biztosít a
saját költségén, vagy az Eladó biztosít a Vevő költségén, az ezen szerszámozás a Vevő kizárólagos tulajdonát képezi
és az is marad, a Vevő kizárólagos használatára és a Vevő döntése szerint bármikor visszavehető. Az Eladó
beleegyezik, hogy a saját költségén fenntartja a Vevő tulajdonában lévő összes, a 23. bekezdésben hivatkozott
szerszámozási tételek kereskedelmileg felhasználható minőségét, megfelelő, jól karbantartott állapotát, a szükséges,
megfelelő azonosító jeleket, leltározását, megőrzi őket és nem terheli meg, nem zálogosítja és nem ajánlja fel sehol,
egészen az ezen Megrendelés teljesítését vagy megszűnését követő időtartamig, melyről közösen megállapodásra
juthat a Vevő és az Eladó. A Vevő bármely szerszámozási tételt, ami a Vevő kizárólagos tulajdonát képezi,
bármilyen ésszerű időben ellenőrizheti és átvizsgálhatja. Az Eladó nem cserélheti ki tulajdonát a Vevő tulajdonára
és nem használhatja az említett tulajdont, kivéve a Vevő megrendelésének teljesítése érdekében. Az ezen tulajdon,
ameddig az Eladó felügyelete és irányítása alatt van, az Eladó felelősségét képezi és az Eladónak a saját költségére
kell biztosítást kötnie rá a pótlási költségnek megegyező összegig, mely veszteséget meg kell téríteni a Vevőnek,
továbbá a Vevő írásos kérésére eltávolítható, amely esetben az Eladó megfelelőképp előkészíti az ezen tulajdont a
szállításra és a Megrendelésben szereplő szállítási utasításoknak, vagy a felek közti egyéb megegyezésnek
megfelelően küldi el a Vevőnek, az eredetileg átvétellel megegyező minőségben, elvárható és elfogadható kopás
mellett.
24. ÉRTESÍTÉS MUNKAÜGYI VITÁKRÓL. Amennyiben tényleges vagy esetleges munkaügyi vita miatt
késik a jelen megrendelés időszerű teljesítése, vagy annak késésével fenyeget, az Eladó haladéktalanul értesíti a
Vevőt erről a vitáról és a rendelkezésére bocsát minden lényeges részletet. Az Eladó beilleszt egy, a fentivel
megegyező rendelkezést minden egyes alvállalkozói szerződésbe és bármely ilyen értesítés kézhezvételét követően
haladéktalanul továbbítja azt a Vevőnek.

25. KORLÁTOZÓ JOG ÉS JOGSZERZÉS. A megrendelés megfogalmazására, érvényességére és teljesítésére a
Magyarország törvényei vonatkoznak, és a Vevő azon jogának sérelme nélkül, hogy bármely más, illetékes
joghatósággal rendelkező bíróságon fellépjen az eladó ellen, bármilyen követelés vagy vita a megrendelés a
Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, és azokat meghatározzák.
Elfogadta és aláírta a Vevő megfelelően felhatalmazott képviselője:
Aláírás: ……………………………………..………………………
Kelt: ……………………………………………………………………
Eladó neve: ……………………………………..…………………

