ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
1. Általános rész
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa teljesített szállítások és szolgáltatások egy összetett,
bonyolult üzem részét képezik. Ebből kifolyólag a Vállalkozó által teljesített szállítások és
szolgáltatások hiányosságai általában jelentős problémákat okoznak az egész projekt
lebonyolításában, és többletköltséggel járnak. Az anyagi következmények különösen súlyosak
lehetnek külföldön létesítendő üzemek esetén. Ezért a Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy
a megbízás teljesítése folyamán fokozott gondossággal jár el a körülményekre való tekintettel.
Ez magában foglalja az összes olyan információ beszerzését, amelyet a megbízás teljesítése során
figyelembe kell venni a konkrét szállítási útvonalra, illetve megvalósítási helyszínre vonatkozó
követelmények ismeretében, és amely fontos a Vállalkozó által szállított áruk és szolgáltatások
a létesítendő üzembe történő integrálása szempontjából.
2. A szerződés jogalapjai
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A szerződés jogalapjai a következők:
utalás a Vállalkozói ajánlatazonosítóra, illetve a megrendelésünk sorszámára;
tárgyalási jegyzőkönyv;
a Mironox Kft. mindenkori Általános Vásárlási Feltételei;
a szolgáltatások és specifikációk jegyzéke, előzetes műszaki megjegyzésekkel és kiegészítésekkel,
illetve költséglistával;
építési és kivitelezési tervek, ideértve a műszaki dokumentációt, az építési engedélyt és egyéb
szükséges engedélyeket;
az Építtető minden olyan műszaki és jogi követelménye, amely a Vállalkozó munkájára
vonatkozik;
az ide vonatkozó műszaki és jogi előírások, amennyiben azokat az alábbi rendelkezések
kifejezetten nem zárják ki.
E szerződéses jogalapok hivatkozásként szolgálnak kifogások esetén, a fenti sorrendben
alkalmazandók, és kiegészítik egymást.
Az árut kizárólag ezen Általános Vásárlási Feltételek szerint rendeljük meg. Ez az érv a Szállítóval
kapcsolatos minden jövőbeli üzleti tevékenységre is kötelező érvényű. A kiegészítő, vagy a fenti
szabályzatnak ellentmondó szállítói feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha erről a
Szállítóval kifejezetten megállapodtunk. Az erről szóló megállapodást írásban kell foglalni.
A Vállalkozó saját általános üzleti feltételei akkor sem alkalmazandók, ha a megrendelés
hivatkozik a Vállalkozó ajánlati dokumentációjára.
A Vállalkozóval közösen aláírt tárgyalási jegyzőkönyv esetén a Vállalkozóval való szerződéses
jogviszony a megrendelés leadásával egy időben jön létre. A Mironox Kft. kizárólag nyomatott
dokumentumként, e-mailben vagy faxon leadott rendeléseket tartja kötelezőnek magára nézve.
Megrendelésünket a Vállalkozó írásban, a megbízás sorszámának feltüntetésével köteles
visszaigazolni az általunk megadott határideig, de legkésőbb a megrendelés napjától számított 5
napon belül. Írásos visszaigazolás elmaradása a Vállalkozó beleegyező magatartásaként minősül
a megrendelés tekintetében. A Mironox Kft. által leadott megrendeléstől való eltéréseket
egyértelműen jelezni kell, és azok csak írásbeli elfogadásunk esetén érvényesek; az áru
fenntartás nélküli elfogadása nem minősül ilyen jóváhagyásnak.

3. Árak
A rendelési árak ÁFA nélküli, rögzített árak, amelyek tartalmazzák a Vállalkozónak a szállítások
és szolgáltatások teljesítésével összefüggő összes költségét. Ide tartoznak különösen
a szállításhoz, a biztosításhoz és a csomagoláshoz kapcsolódó ráfordítások, továbbá a Vállalkozó
szállításaival és szolgáltatásaival összefüggő adók, vám- és egyéb illetékek. Amennyiben –
szükséges esetben – magunkra vállaljuk a szállítási költségeket, a Szállítónak a lehető legolcsóbb
szállítási módot kell választania. A Mironox Kft. csak olyan költségek fedezését vállalja, amelyeket
a megrendelésben kifejezetten megbízói kötelezettségként tüntettek fel. A megrendeléssel
összefüggő későbbi kiterjesztésékre és kiegészítésekre, valamint pót- és gyorsan kopó
alkatrészek megrendelésére a fő megrendelés feltételei érvényesek. A Vállalkozó által
meghatározott ajánlati ár „DDP” paritáson értendő az INCOTERMS-2010 szerint, azzal, hogy
a Vállalkozó vállalja az áru a rendeltetési helyen, saját költségén történő kirakodását, és egy
megfelelő szállítási biztosítás megkötését. Ha a Szállító hibájából eredő késedelem miatt
a megállapodott szállítási határidő csak gyorsított szállítással teljesíthető, akkor az ezzel
kapcsolatos többletköltségek (pl. expressz szállítási vagy légifuvardíjak) a Szállítót terhelik, még
akkor is, ha a normál szállítási költségeket eredetileg magunkra vállaltuk. Ugyanez vonatkozik
arra az esetre is, amikor a gyorsított szállítást a szállítási késedelem csökkentése érdekében
alkalmazzák.
4. A szállítmányok kezelése, szállítási határidő
Dokumentáció vonatkozásában (amelyhez a Szállító szállításait és szolgáltatásait kísérő iratok
összessége tartozik, valamint minden olyan szöveges, grafikai és egyéb dokumentáció, amely
arra szolgál, hogy a Vállalkozó és a Mironox Kft. tervszerű és gazdaságos módon teljesíthesse
a saját szerződéses partnerekkel szembeni kötelezettségeiket), szállítási határidőként az áru
Mironox Kft. általi áruátvételét igazoló bélyegzőn szereplő dátumot kell tekinteni, feltéve, hogy
a dokumentáció a megrendelés szempontjából teljes és helyes volt.
A tényleges szállítások és szolgáltatások tekintetében a szállítási határidő az a dátum, amikor
a Vállalkozó maradéktalanul és hibamentesen teljesíti kötelezettségeit a megrendelésnek
megfelelően, beleértve a teljes és helyes dokumentáció átadását.
Minden szállítmányt egy szállítólevélnek kell kísérnie; a szállítólevélnek és a számlának
tartalmazniuk kell a megrendelés összes adatát. Hiányzó, illetve helytelenül vagy hiányosan
kitöltött szállítólevél esetén jogosultak vagyunk elutasítani a szállítmány elfogadását. Ha az árut
ennek ellenére raktárba helyezzük, akkor a tárolás a Szállító költségére és kockázatára történik.
A szállítólevél egy példányát egyidejűleg az áru feladásával külön levélben, e-mailben vagy faxon
kell a részünkre eljuttatni.
A megállapodott szállítási határidőket és ütemterveket a Vállalkozónak szigorúan be kell
tartania. Határidő előtti feladás esetén a fizetési határidő az eredetileg kitűzött időpontban
esedékes. Előzetes egyeztetés nélküli, korai szállítás esetén a Mironox Kft. fenntartja a jogot az
ebből eredő költségeket (pl. tárolási díjat stb.) felszámítani. A szállítási határidő teljesítésének
szempontjából meghatározó az áru az általunk megjelölt szállítási helyre szokásos munkaidőben
történő beérkezése. Amennyiben az áru beérkezésekor nem állnak a rendelkezésünkre
a szükséges fuvarokmányok, az ebből eredő összes költség a Szállítót terheli. Ebben az esetben
jogosultak vagyunk az áru átvételét – a Szállító költségére – megtagadni.

A Szállító köteles olyan szállítási módot választani, amely mindenképpen biztosítja
a megállapodott szállítási határidő betartását. Ha a Szállító részéről nem lehetséges a szállítási
határidő teljesítése, akkor olyan szállítási módot kell választania, amely lehetővé teszi
a szállítmány az általunk megadott szállítási helyre a lehető legrövidebb időn belül történő
eljuttatását. Ha külön megállapodás alapján magunkra vállaltuk a szállítási költséget, akkor a 3.
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az esetleges expressz szállítás tekintetében.
Miután a Vállalkozó felismerte, hogy nem tudja teljesíteni a megállapodott határidőt vagy
ütemtervet, erről köteles a Mironox Kft.-t haladéktalanul írásban értesíteni, megjelölve
a késedelem okait és várható időtartamát.
A szállítási határidő meghiúsulásán kívül egy hibás szállítás/szolgáltatás szintén nem
szerződésszerű vállalkozói teljesítésnek minősül. A Vállalkozó hatáskörében felmerülő okok
miatti késedelem esetén a szállítás tényleges teljesítésének napjáig szerződéses kötbér
alkalmazható, amelynek mértékét a megrendelés ÁFA-val növelt teljes rendelési összege alapján
határozzák meg az alábbiak szerint, és amelyet a mindenkori, soron következő, vagy a végső
számlából vonnak le:
o
o

Szállítások/szolgáltatások esetén: a megrendelés ÁFA-val növelt teljes összegének
0,5 %-a a késedelem minden megkezdett napja után.
Dokumentáció esetén: a megrendelés ÁFA-val növelt teljes összegének 0,25 %-a
a késedelem minden megkezdett napja után.

A Mironox Kft. részéről a szállítmány/szolgáltatás/dokumentáció átvételekor felmerülő
fenntartás nem feltétele a szerződéses kötbér érvényesítésére irányuló igénynek. A kötbér
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésből eredő, valamint egyéb
kötelezettségeinek teljesítése alól. A fent említett szerződéses kötbér független a Vállalkozónak
felróható helytelen magatartástól, hanem csupán abból a feltételezésből indul ki, hogy
a késedelem a Vállalkozó hatáskörében felmerülő okok miatt következett be. A szerződéses
kötbér nem tartozik a bírósági mérséklési törvény hatálya alá.
Ezen túlmenően az elfogadott szerződéses kötbér nem zárja ki az általunk elszenvedett további
károk megtérítésének igénylését.
Az elfogadott kötbérszabályoktól függetlenül, szállítási késedelem esetén a Mironox Kft.
megállapítja vagy ténylegesen megadja a Vállalkozó részére az adott körülmények között
ésszerűnek ítélt haladékot, amelynek sikertelen leteltét követően a Mironox Kft. jogosult
a szerződéstől elállni. Ebben az esetben érvényesíthetjük a nemteljesítés következményeit.
Ezenkívül a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Mironox Kft. elkötelezte magát a saját
megbízójával szemben az összes elfogadott határidő szigorú betartására, és saját részéről vállalja
az ezzel kapcsolatos kötbérfizetési kötelezettségeket, amelyeket – az elfogadott kötbér–
megállapodásra, illetve a fenti kötbérszabályokra való tekintet nélkül – jogosult a Vállalkozóra
áthárítani (a kötbér érvényesítése). Kérésre a Vállalkozó tájékoztatást kap a Mironox Kft. által
saját megbízójával egyeztetett kötbérfizetési rendelkezésekről. Mindenesetre a Vállalkozó már
most lemond az ilyen késedelmes károk kiszámíthatóságának hiányával kapcsolatos kifogások
emeléséről. Amennyiben a Vállalkozó késedelme miatt átütemezésre kerül sor, ez nem érinti
az eredeti határidő elmaradása miatti kötbér alkalmazását.
Ha a megállapodott szállítási/szolgáltatási határidők a Vállalkozó körén kívül eső okokból
változnak, a Vállalkozó vállalja az áru saját költségére és kockázatára, megfelelő körülmények
között történő, legfeljebb két hónapig tartó tárolását.

Amennyiben a bemeneti minőségellenőrzés során felmerült kifogások miatt az áru átvételét
megtagadtuk, úgy a Szállító köteles a szállítmányt a szabályszerű bejelentéstől számított 5
munkanapon belül díjmentesen elszállítani.
Az általunk kijelölt harmadik felek számára történő szállítás esetén az árut csak az általunk
kiállított szállítólevél kíséri. Minden árutétel feladásakor a Szállító köteles minket erről írásban
értesíteni, és az értesítéshez szükség esetén egy vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint egy gyártási
jelentést mellékelni.
Rész-, alul- vagy túlszállítás csak akkor engedélyezett, ha a megrendelés folyamán a felek erre
vonatkozóan külön írásbeli megállapodást kötöttek.
A szállítási súly meghatározásához a gyári mérlegünkön lemért bemeneti súlyadatokat kell
alkalmazni. Amennyiben a mérlegelés nálunk nem lehetséges, úgy vasúti szállítás esetén
a szállítólevélben a vasutak által igazolt hivatalos súlyadat, közúti szállítás esetén pedig egy
közmérlegen mért súlyadat az irányadó.
5. Szállítás és vámkezelés
A megbízáshoz tartozó aktuális szállítási feltételeket és szállítási utasításokat a megrendelés
tartalmazza. Bizonytalanság esetén közvetlenül a Megrendelőhöz kell fordulni a szállítási
feltételek között feltüntetett elérhetőségek – telefon, e-mail vagy fax – igénybevételével.
Ezenkívül külföldi szállítások esetén a fuvarokmányhoz mellékelni kell a kereskedelmi számlát
(két példányban), valamint egy érvényes preferenciaigazoló tanúsítványt (például, a szállítási
igazolványt, a származási bizonyítványt stb.).
A teljes megrendelési sorszámot és megbízási azonosítót, valamint a bejelentett kirakodási hely
megnevezését a szállítólevélben, valamint a szállítmány címzettjének szánt fuvarokmányon és
magán a rakományon is egyértelműen és láthatóan fel kell tüntetni (feliratozással vagy öntapadó
címkék segítségével).
Minden fuvarokmánynak, számlának és más szállítmánykísérő iratnak tartalmaznia kell
a rakomány teljes (nettó és bruttó) súlyát. A megrendelésben szereplő szerződéses cikkszámot
minden más iraton és valamennyi fuvarokmányon is fel kell tüntetni.
Bizonyos bejelentett áruk szállítása esetén szükséges és kötelező a gyűjtő vámáru-nyilatkozat
beszerzése. Ugyancsak szükséges és kötelező „az áru a címzettnél vámkezelés céljából
az illetékes vámhatóság által végzett ellenőrzése”.
A felek a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó megállapodásaiban vagy az INCOTERMS-2010
szabályzatban nem említett költségek a Vállalkozót terhelik.
Egyébként, a konkrét ügylet kapcsán alkalmazandó szállítási és csomagolási irányelvek és
előírások, valamint vámolásra vonatkozó követelmények a Vásárlási Feltétek szerves részét
képezik.
Az általunk megfogalmazott szállítási, csomagolási, vámkezelési vagy dokumentálási előírások be
nem tartása esetén az összes ezzel járó kockázat, kártérítési kötelezettség és költség
a Vállalkozót terheli, az általa kiállított számlák esedékessége pedig az előírások maradéktalan
teljesítéséig, illetve a hiányzó dokumentáció pótlásáig elhalasztásra kerül.
A Szállító köteles szállítási biztosítást kötni.
6. Csomagolás
A Vállalkozó vállalja, hogy a megbízás keretében építéshez és gyártáshoz szállított termékeknél
környezetbarát, a lehető legolcsóbb csomagolást használja fel. A veszélyes hulladékhoz sorolt
csomagolás utánvéttel visszaküldésre kerül, míg ártalmatlanításával kapcsolatos költségeket
a Vállalkozó viseli. A csomagolási költségek a Vállalkozót terhelik, és az összköltségben benne

foglaltatik. Külön megállapodások ebben a témakörben nem alkalmazhatók.

Különleges előírások hiányában az árut a kereskedelemben megszokott módon, a célnak
megfelelően, gondosan kell becsomagolni. A rakodáshoz felhasznált eszközök és
csomagolóanyagok a Mironox tulajdonába kerülnek. Azok esetleges visszaküldése a Vállalkozó
kockázatára és költségére történhet.
7. Az áru minősége, termékminta
Az áruk megállapodott minőségét az ajánlatkérésekben, termékspecifikációkban,
megrendelésekben, megrendelések visszaigazolásában, illetve más levelezésben meghatározott
jellemzők és tulajdonságok összessége képezi. Ugyanez teljes mértékben az árunak
a termékcsomagoláson feltüntetett, illetve a szállítói vagy gyártói reklámanyagokban említett
tulajdonságaira és jellemzőire is vonatkozik. Ezenkívül az árunak meg kell felelnie a – szükség
esetén a részünkre átadott, és az általunk elfogadott – termékminta tulajdonságainak és
jellemzőinek. A benyújtott első minta (vagy mesterminta) továbbra is a szerződés alapját képezi
akkor is, ha a Szállító ezt követően reprezentatív mintákat küld egyéni vagy részszállításokhoz
a mindenkori termelés minőségének dokumentálása érdekében. Ha egy reprezentatív minta
jelentős javulást mutat az eredeti mestermintához képest, akkor külön írásos megállapodásban
a felek azt kölcsönösen új mestermintaként fogadhatják el, amelyet minden jövőbeni szállításhoz
kötelezően kell használni.
A Szállító garantálja, hogy az általa szállított áruk nem sértik harmadik felek jogait abban
az országban, amelyet mi célországként neveztünk meg a Szállító részére.
8. Jótállás/garancia, felelősség és kártérítés
A kockázat-átszállás tekintetében a Vállalkozó által végzett szállítás/szolgáltatás teljesítettnek
minősül a rendeltetési helyen történő kirakodás befejezésével. A jótállás és garancia
tekintetében a Vállalkozó által végzett szállítás/szolgáltatás teljesítettnek minősül a teljes üzem
Megbízó (Építtető) általi hibamentes állapotban történő átvételével.
A kifejezetten megjelölt, vagy más módon ígért, vagy általában vélelmezett tulajdonságok
mellett a Vállalkozó garantálja az általa szállított áru / nyújtott szolgáltatás teljességét és adott
célra való alkalmasságát, különösen az áru/ szolgáltatás alkalmasságát a telephelyen uralkodó
viszonyok mellett történő felhasználásra komplett berendezés részeként (ezáltal pedig
kompatibilitását a rendszer más komponenseivel), továbbá szavatol a vonatkozó szabványok és
hatósági előírások betartásáért (különösen a biztonság és a környezetvédelem tekintetében), az
áru zavartalan rendelkezésre állásáért a megállapodott teljesítmény- és fogyasztási értékek
mellett, valamint az egyszerű telepítésért, karbantartásért és javításért. A Vállalkozó kötelezi
magát, hogy tájékoztatást nyújt a mindenkori legújabb gyártási módszerekről.
A Vállalkozó garanciát vállal az általa szállított áruk/nyújtott szolgáltatások hibamentességére
a teljes rendszer Megbízó általi átvételét követő 12 hónapon belül. Hibák esetén a jótállási idő
számítása a hiba (különösen csere vagy javítás útján történő) elhárítását követően újrakezdődik.
A felek által kölcsönösen elfogadott jótállási idő a szállítás/szolgáltatás átvételének napjától
számított 36 hónap (lásd e rész első bekezdését). A Mironox Kft. mentesül a reklamáció
bejelentésére vonatkozó kötelezettség alól. Rejtett hibák esetén a jótállási idő csak a hiba
észlelésének időpontjában kezdődik. A jótállás hatálya alá tartozó hibák esetén a jótállási idő
számítása a hiba kijavítását követően újrakezdődik.

Ha garanciális vagy jótállási hiba lép fel a jótállás vagy a garancia ideje alatt, a Mironox Kft. saját
belátása szerint felszólíthatja a Vállalkozót a hibát kijavítására, vagy a hibát önállóan,
a Vállalkozó költségére orvosolja, illetve egy harmadik felet kérhet fel a hiba megszüntetésére
(helyettesítő intézkedés). Ebben az esetben a hiba elhárításához szükséges, illetve járulékos –
szállítással, vámkezeléssel, szétszereléssel stb. kapcsolatos – költséget a Vállalkozó fedezi.
A Vállalkozó garantálja, hogy a felek által kölcsönösen elfogadott, pót- és gyorsan kopó
alkatrészből álló készlet az üzembe helyezéstől számított két évig biztosítja a berendezés
folyamatos, zökkenőmentes működését. Ellenkező esetben a szükséges pótszállításokat
a Vállalkozó ingyenesen teljesíti (az INCOTERMS szerinti „DDP” paritáson) a Mironox Kft. által
megjelölt rendeltetési helyre. A Vállalkozó a garanciaidő lejártát követő 5 éven belül garantálja
a szállított termékek működtetéséhez szükséges pót- és gyorsan kopó alkatrészek rendelkezésre
állását.
Hiányos vállalkozói szállítás/szolgáltatás esetén a törvényben meghatározott mértékben fennáll
a visszatartási jog érvényesítésének lehetősége. A megfelelő szolgáltatásnyújtás igazolásának,
valamint a szolgáltatás nem megfelelő teljesítése esetén a vétkességhiány bizonyításának
a terhét a Vállalkozó viseli. Ezen bizonyítási teher kiterjed a jótállás és a jótállási idő leteltét
követő időszakra is. A pénzvisszatartási biztosítékról szóló megállapodás nem befolyásolja
a Mironox Kft. visszatartási jogát.
Hiányos vállalkozói szállítás/szolgáltatás esetén a Vállalkozónak fizetnie kell a hiba
azonosítása/meghatározása miatt (például, más vállalkozók szolgáltatásaink igénybevétele,
tervmódosítások, kiegészítő felügyelet, szakértői vélemények elkészítése stb. kapcsán) felmerült
költségeket is.
Az észlelt hiba haladéktalan bejelentésével a Mironox Kft. teljesíti a nyilvánvaló vagy rejtett
hibákra vonatkozó panaszok benyújtására kitűzött határidőt. Ha az árut bontatlan
csomagolásban rendeltetésszerűen továbbértékesítjük, akkor a panasz benyújtásának és
elbírálásának határideje az ügyfelünk részére történő átadáskor kezdődik. A bejövő ellenőrzés
csak a kívülről látható károkra, valamint a megrendelt termékek mennyiségének és
azonosságának ellenőrzésére korlátozódik a fuvarokmányok alapján. Ha legalább két hibás
szállítás fokozott bemeneti áruellenőrzést tett szükségessé, amely meghaladja a szokásos
ellenőrzések szintjét, az ezzel járó többletköltségek a Szállítót terheli.
Ha az utólagos teljesítés a Szállító részéről késedelembe ütközik, vagy az eset nem tűr halasztást,
jogosultak vagyunk az utólagos teljesítést a Szállító költségére magunkra vállalni, vagy egy
harmadik féllel végeztetni. Javítás vagy alkatrészcsere után az elévülési időszak újraindul.
A Mironox Kft. hozzájárulási jogától függetlenül, abban az esetben, ha a Vállalkozó
alvállalkozókat alkalmaz, a Vállalkozó felel a beszállítóinak és alvállalkozóinak cselekményeiért
vagy mulasztásáért, valamint a saját cselekményeiért vagy mulasztásaiért. A Vállalkozó
különösen nem hivatkozhat a joggyakorlatban ismert, korlátozott forgalmazói felelősségre.
A Mironox Kft. hatályos biztonsági előírások, illetve hazai vagy külföldi termékfelelősségi
szabályok megsértése miatt történő felelősségre vonása esetén, amennyiben a neki felróható
vétség a Vállalkozó által szállított termékekre vezethető vissza, a Vállalkozó köteles a Mironox
Kft.-t kompenzálni minden okozott kárért, és teljes per- és kármentességet biztosítani a Mironox
Kft. számára. A Vállalkozó megerősíti, hogy saját nevében egy megfelelő üzemi
felelősségbiztosítást kötött meg, amely a számára különösen a termékfelelősség körében
felmerülő kockázatokkal szemben elegendő szintű fedezetet nyújt. A Vállalkozó kötelezi magát
arra, hogy e biztosítást legalább a jótállási időszak végéig fenntartja, és a Mironox Kft. kérésére
átadja a részére a biztosítási kötvény eredeti példányát vagy másolatát. Amennyiben a Mironox
Kft. követeléseket támaszt a Vállalkozóval szemben, az utóbbi csak akkor lehet jogosult
a beszámításra, ha ellenköveteléseit a Mironox Kft. mind az indokolás, mind az összeg
szempontjából elismeri.

9. Elszámolások
A számlákat (2 példányban) a szállítási értesítés vagy a szállítólevél, valamint a tanúsítványok
másolatával együtt nem szállítmánykísérő okmányként, hanem külön, a feladás után azonnal kell
a részünkre megküldeni. A számlán egyértelműen fel kell tüntetni a megrendelésünk sorszámát,
a tételszámo(ka)t és a megbízási azonosítót, továbbá mellékelni kell a teljesítményelszámolásokat a teljesítés-igazolásokkal együtt.
Az építési helyszínre történő szállítás esetén a számlához mindig csatolni kell a Mironox Kft.
meghatalmazott alkalmazottja által aláírt szállítólevél-másolatot.
Belföldi szállítások esetében a számlán világosan fel kell tüntetni – mind százalékosan, mind
pedig összegszerűen – az ÁFA tartalmát, a 100 EUR-nál kisebb értékű számlákon is. A számlát
a Megbízónak kell címezni. Eltérő címzés esetén a számla csak azután tekinthető elfogadottnak,
ha azt a Megbízónak kézbesítették.
10. Fizetési feltételek
A szabályosan kiállított számla kézhezvételét követően, a szállítás/szolgáltatás megfelelő
teljesítése után a Mironox Kft. – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten másképp állapodtak meg
– a számlát 30 napon belül fizeti ki engedmények levonása nélkül, az általa kiválasztott
devizában. A számla kifizetése nem jelent egyet a szállítás/szolgáltatás szabályszerűségének
elismerésével vagy a jogainkról való lemondással. Az esedékesség napjának meghatározásához
a számla általunk történő kézhezvételének napját kell alkalmazni. A fizetési és diszkontálási
határidők számítása csak azután kezdődnek, miután a Szállító maradéktalanul teljesítette
a szállítási/szolgáltatási kötelezettségeit. Ez magában foglalja – korlátozás nélkül – valamennyi
árukísérő okmány, illetve egyéb szükséges iratok (gyártói tanúsítványokat, származási
bizonyítványokat, vizsgálati jelentéseket stb.) rendelkezésre bocsátását. Az általunk
megnevezett harmadik fél részére történő szállítás esetén csatolni kell az átvételi elismervényt
is. A számlák csak a fenti okmányok kézhezvételét követően kerülnek kifizetésre. Helytelen vagy
hiányos fizetési adatok esetén a 9. bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kifizetés nem
teljesíthető.
A Vállalkozó vállalja a Mironox Kft. követeléseinek beszámítását, különösen jótállás, garancia és
kártérítés jogcímén, a Vállalkozó esetleges követeléseivel szemben. E kompenzációs jog azon
társaságok követeléseire és kötelezettségeire is érvényes, amelyekben a Mironox Kft.
részesedéssel rendelkezik. A Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés szerinti követelések
a Mironox Kft. beleegyezése nélkül harmadik felekre átruházni vagy engedményezni.
Átruházásba vagy engedményezésbe történő beleegyezése esetén a Mironox Kft.-t megilleti a
feldolgozási díj, amelynek mértéke az átruházott vagy engedményezett összeg 2% -a, és a számla
kifizetésekor a száma összegéből vonható le. Utánvétes szállítmányokat nem fogadunk el
(kivéve, ha erről a felek külön, írásban megállapodtak).
A szállítói fizetési igények elévülési ideje egy év. Ez az elévülési idő a Szállítói más követeléseire
is érvényes.
11. Vis maior
A Vállalkozó teljes vagy részleges mentességet élvez a szerződés tervszerű végrehajtása alól, ha
azt vis maior események megakadályozták. Vis maior események alatt kizárólag természeti
katasztrófák és háborúk értendők. Saját részünkről megtagadhatjuk a szállítmány elfogadását,
ha egy vis maior esemény vagy más, hatáskörünkön kívül álló körülmény, beleértve az ipari
bérvitát, lehetetlenné vagy ésszerűtlenné teszi a szállítmány átvételét. Ebben az esetben a
Szállító köteles a leszállított tételt saját költségén és kockázatán tárolni.

12. A szerződéstől való elállás
Szerződésszegés: Amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követett el, egy ésszerű
türelmi idő (általában 14 nap) elteltével a Mironox Kft. jogosult a szerződéstől részben vagy
teljes egészében elállni. Nem szükséges hivatalosan türelmi időt megállapítani, ha a Vállalkozó
a Mironox Kft. figyelmeztetését követően egyébként is ésszerű türelmi időt kap vagy kapott, vagy
ha a Mironox Kft.-nek elegendő oka van feltételezni, hogy a Vállalkozónak nem áll módjában
lényeges szerződéses kötelezettségeit tervszerűen teljesíteni.
Súlyos szerződésszegésnek számít – többek között – a köztes és a végleges határidők késedelmes
teljesítése, valamint a Mironox Kft. saját szerződéses partnere felé történő tervszerű teljesítését
veszélyeztető hibák. A Vállalkozó köteles visszatéríteni a Mironox Kft. által befejezetlen
szállításokra/nem teljesített szolgáltatásokra már kifizetett összegeket, valamint az ehhez
kapcsolódó finanszírozási kiadásokat. Ha egymást követő vagy keretszerződések teljesítése
során legalább két hibás (rész)szállításra került sor, jogunk van a szerződés azonnali felbontására.
Vétkes magatartás esetén a Szállító köteles a Mironox Kft.-t kártalanítani a szerződésfelbontás
által okozott károkért.
A Mironox Kft. további követeléseit, különösen a kötbérre és a kártérítésekre vonatkozóan,
a szerződéstől való bejelentett elállás nem érinti.
A Vállalkozó fizetésképessége: A Mironox Kft.-nek jogában áll a szerződéstől részben vagy teljes
egészében elállni, ha a Vállalkozó vagyonával szemben csőd- vagy csődegyezségi eljárás indul,
vagy a fizetésképtelenségi eljárás megindítását a költségfedezeti vagyon hiánya miatt
elutasítják.
Visszavonás: A fentieken kívül a Mironox Kft. abban az esetben is jogosult a szerződéstől elállni,
ha a Megbízójával kötött szerződése – bármilyen oknál fogva – meghiúsult, vagy egyéb okokból
a Vállalkozóval megállapodott szállítások/szolgáltatások szükségtelenné váltak. Ilyen esetekben
a Vállalkozó kártérítése igénye csak a már elvégzett szállításokra/teljesített szolgáltatásokra
terjedhet ki.
13. Ajánlatkérések, rendelési dokumentáció, titoktartás
Minden anyag, amely ajánlatkéréseink vagy megrendeléseink mellékletét képezi (ideértve
rajzdokumentációt, termék- vagy anyagmintákat, modelleket stb.), a mi tulajdonunkban marad,
írásos beleegyezésünk nélkül máshol nem használható, és az ajánlattal együtt, vagy
a megrendelés teljesítését követően külön emlékeztetés nélkül a számunkra visszaküldendő. A
megrendelés promóciós célokra történő felhasználása nem engedélyezett. A megrendelés és a
hozzá kapcsolódó adatok, iratok stb. kereskedelmi titkot képeznek, és bizalmas kezelést
igényelnek. Felkeresésünk alapján kidolgozásra kerülő ajánlatok, tervek, illetve egyéb anyagok
után jutalmazás nem igényelhető. Az ajánlat küldése egyet jelent a Vállalkozó beleegyezésével
arra vonatkozóan, hogy műszaki ajánlati dokumentációját szakmai felülvizsgálat céljából
mérnöki stb. partnerünk rendelkezésére bocsássuk, titoktartási kötelezettség, illetve átruházás
elleni garancia mellett, bármilyen jellegű későbbi kifogások kizárásával. Az ajánlati
dokumentációt nem küldjük vissza a Vállalkozó részére.
14. Ajánlatok
A szállítói ajánlatok számunkra költségtől és kötelezettségtől mentesek. Az ajánlatokat szöveges
formában kell megtenni, egyedi ajánlatazonosítóval ellátva.

15. Tulajdonjog-fenntartás, a kockázat átszállása
Megrendelésünk befogadásával a Vállalkozó lemond a szállítandó tételek tekintetében
bármilyen jellegű tulajdonjog-fenntartás érvényesítéséről. A tulajdonjog átruházása Mironox
Kft.-re a kockázat átszállásával egy időben történik („DDP” szállítási paritás alapján az
INCOTERMS-2010 szerint). Az áru véletlenszerű megsemmisülésének vagy véletlen
károsodásának kockázata csak az általunk megnevezet földrajzi helyen száll át ránk.
A Szállító tulajdonjog-fenntartását nem ismerjük el.
16. A teljesítés helye
A teljesítés helye a Mironox Kft. által megadott szállítási cím (rendeltetési hely).
17. Egyéb
a) A Megbízó fenntartja saját maga, a végfelhasználó és/vagy az ellenőrző szervezetek számára
a jogot arra, hogy a Vállalkozó és annak alvállalkozóinak irodáiban, gyártóüzemeiben és
raktárhelyiségeiben a tervezés, ütemezés, gyártás és szállítás-előkészítés során a határidők
betartását ellenőrizze, közbenső és végső műszaki ellenőrzéseket (csomagolás ellenőrzését)
tartson, és a hibásnak ítélt dokumentációt vagy anyagot elutasítsa. Ezek az ellenőrzések és
vizsgálatok azonban nem mentesítik a Vállalkozót a felelőssége elől.
b) A Vállalkozó biztosítja, hogy az általa szállított áruk/nyújtott szolgáltatások mentesek harmadik
személyek (szellemi tulajdonhoz fűződő) jogaitól (különösen mintaoltalmak, szabadalmi jogok
stb. tekintetében), és nem sértik a hatályos bojkott-intézkedéseket, feketelistákat és egyéb
korlátozásokat. Fentiekkel kapcsolatban a Vállalkozó teljes per- és kármentességet biztosít
a Mironox Kft. számára.
c) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy fedezi a termék felelősségbiztosítását, és bemutatja
a részünkre a megfelelő biztosítás megkötését, illetve fenntartását igazoló bizonyítékokat.
Káresemény esetén a Szállító a biztosítóval szembeni kártérítési igényeit ránk engedményezi. Az
engedményezést ezennel elfogadjuk.
d)

Nem fogadunk el olyan termékeket, amelyek a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló
„Dodd–Frank-törvény” (Wall Street Reform and Consumer Act) 1502. szakasza szerinti,
úgynevezett „konfliktusövezetekből származó ásványkincseket” tartalmazzák. Ezek a Kongói
Demokratikus Köztársaságból és a szomszédos országokból – Angolából, Burundiból, Középafrikai Köztársaságból, Kongói Köztársaságból, Ruandából, Dél-Szudánból, Tanzániából,
Ugandából vagy Zambiából – származó ARANY, TANTALUM, ÓN és VOLFRÁM („3TG ásványok”).
A Szállító köteles ellenőrizni és igazolni, hogy a számunkra szállított termékek mentesek a 3TG
ásványoktól.

18. Bírói illetékesség / Alkalmazandó jog
A szerződéses jogviszonyból eredő, közvetlen vagy közvetett jogvitákban a HU–2900 Komárom
székhelyű, kereskedelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság illetékessége áll fenn. A
szerződésre magyar jog alkalmazandó, az adásvételi szerződésekről szóló ENSZ-Egyezmény
kizárásával. Jogunk van arra, hogy követeléseinknek a Vevő székhelye szerinti illetékes bíróságon
is érvényt szerezzünk. A határokon átnyúló szállítások esetében a szerződéses jogviszonyból
eredő jogviták vonatkozásában a magyarországi Komárom székhelyű bíróság kizárólagos
illetékességét fogadjuk el. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az 1968. szeptember 27-i Brüsszeli
Egyezmény, illetve a Tanács 44/2001/EK rendelete alapján joghatósággal rendelkező bármely
más bírósághoz fordulhassunk.

19. Záró rendelkezések
A Vállalkozó részére az iratok e szerződésben feltüntetett címre kerülnek továbbításra.
A küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Vállalkozó elköltözött, és a Megbízónak
nem áll módjában őt hitelt érdemlően, írásban kiértesíteni.
Az ezen Általános Vásárlási Feltételek egy vagy több rendelkezésének esetleges érvénytelensége
nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést ki kell
cserélni a gazdasági szempontból hozzá legközelebb eső, a jogszabályoknak megfelelő
rendelkezésre.
A Mironox Kft.-vel való levelezésben mindig fel kell tüntetni a megrendelés teljes azonosítóját, a
szerződés számát, valamint az előző levelezés iktatási számát és keltét.
20. Adatvédelem
1.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során automatikus feldolgozás (számlázás,
könyvelés) céljából az ő személyét érintő adatokat tároljuk. Az e szerződésben foglalt adatain
kívül más személyes adatok tárolására nem kerül sor.
1.2. A tárolt adatok (név, telefonszám, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, banki adatok stb.)
a tulajdonos kifejezett, önkéntes beleegyezése nélkül más célra (pl. promóciós
anyagok/hírlevelek küldésére) nem használhatók, és nem kerülnek továbbításra harmadik felek
számára.
1.3. A Vevő kérheti ezen adatok végleges törlését. Az erre vonatkozó igényét írásban
(rendszeresített formanyomtatvány nélkül) vagy szóban velünk kell közölni.
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