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1. § Hatály 
(1) Beszerzési feltételeink kizárólagos érvényűek; a szállító beszerzési feltételeinkkel 

ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha az 
érvényességüket írásban kifejezetten jóváhagytuk. Beszerzési feltételeink akkor is 
érvényesek, ha a szállító beszerzési feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő 
feltételeinek ismeretében a szállító általi szállítást fenntartás nélkül elfogadjuk. 

(2) Beszerzési feltételeink csak a [német] PTK 310. § 1. bek. szerinti vállalatokkal szemben 
érvényesek. 

(3) A köztünk és a szállító között a szerződés végrehajtása céljából történt minden 
megállapodás hatályosságához írásos visszaigazolásunk szükséges. 

(4) Beszerzési feltételeink a szállítóval létrejövő jövőbeni ügyletekre is érvényesek. 
2. § Szállítások 
(1) A megrendelésben megadott szállítási határidő (beérkezési dátum) kötelező érvényű. 

A szállító köteles bennünket haladéktalanul írásban értesíteni, ha olyan körülmények 
lépnek fel, vagy válnak számára ismertté, amelyekből kifolyólag a kikötött szállítási 
határidő nem tartható be. 

(2) A megállapodás szerintinél korábban történő leszállítás esetére fenntartjuk a 
vállalkozó költségére történő visszaküldés jogát. Amennyiben idő előtti szállítás 
esetén nem történik visszaküldés, a szállítás tárgyát a megállapodás szerinti szállítási 
határidőig a szállító költségére és kárveszélye mellett tároljuk. Idő előtti szállítás 
esetére fenntartjuk a csak a megállapodás szerinti esedékességi napon történő 
fizetés jogát. Részszállításokat csak kifejezett megállapodást követően fogadunk el. 

(3) Szállítási késedelem esetén cégünket megilletik a törvényes jogok. Így különösen 
jogunkban áll a megfelelő határidő eredménytelen lejárta után a teljesítés helyett 
kártérítést és elállást követelni. 

(4) Eltérő megállapodás hiányában minden szállításnak választásunk szerint 
„ingyenes házhoz szállítással” („Incoterms 2000” szerinti DDP importügyleteknél) a 
tittmoningi üzembe, vagy – harmadik fél általi teljesítésnél – közvetlenül a 
rendeltetési helyre kell történnie. 

3. § Árak és fizetési feltételek 
(1) A megrendelésben megadott ár kötelező érvényű, és belföldi szállításoknál nem 

tartalmazza a törvény szerinti általános forgalmi adót. Eltérő megállapodás hiányában 
az „ingyenes házhoz szállítás” („Incoterms 2000” szerinti DDP importügyleteknél) a 
tittmoningi gyártólétesítménybe, vagy – harmadik fél általi teljesítésnél – közvetlenül 
a rendeltetési helyre történő szállítás díja magában foglalja a csomagolást, a 
szállítmányozást és a biztosítást. 

(2) További szállításokon és/vagy szolgáltatásokon alapuló igények csak előzetes írásos 
megállapodást és a további szállítások és/vagy szolgáltatások megbízásba adását 
követően érvényesíthetők a szerződő felek között. Egyéb esetben a megállapodás 
szerinti árat meghaladó pótkövetelések kizártak. 

(3) A szállító köteles minden megrendelésről a megrendelt áru szállítását követő 5 napon 
belül számlát kiállítani. A számlákat csak akkor tudjuk feldolgozni, ha – a 
megrendelésben foglalt előírásainknak megfelelően – szerepel rajtuk az ott megadott 
megrendelési szám, és a helyes számlafogadó részére vannak kiállítva; ezen 
kötelezettség elmulasztásával járó minden következményért a szállító felelős, 
amennyiben nem igazolja, hogy az nem neki róható fel. 

(4) A számla kiegyenlítése nem jelenti a szállított árukkal kapcsolatos kellékszavatossági 
igényekről való lemondást, és a későbbi reklamációt sem zárja ki. 

(5) Eltérő megállapodás hiányában a számlákat vagy a szállítástól és a számla 
beérkezésétől számított 14 napon belül 3%-os fizetési határidőhöz kötött 
engedménnyel, vagy a számla beérkezését követő 30 napon belül levonás nélkül 
fizetjük ki. 

4. § Kellékszavatossági igények 
(1) A szállító garantálja azt, hogy a szállított áruk megfelelnek a megállapodás szerinti 

műszaki előírásoknak és termékadatlapoknak, ill. a megrendelésben közölt 
adatoknak, a megállapodás szerinti anyagból készülnek, a mindenkori aktuális 
műszaki megoldásoknak megfelelően mentesek az anyag-, gyártási és/vagy 
konstrukciós hibáktól, amelyek akadályoznák vagy csökkentenék a szokásos, vagy a 
szerződéses megállapodás szerinti használatra való alkalmasságot, vagy a szállított 
áruk értékvesztéséhez vagy értékcsökkenéséhez vezetnének, valamint megfelelnek a 
Németországban érvényes minden törvényi előírásnak. A szállító köteles a 
termékadatokat érintő módosításokat a kiszállítás előtt egyeztetni a KRAIBURG-gal. 

(2) Eltérő megállapodás hiányában vállaljuk, hogy az áru esetleges minőségi vagy 
mennyiségi eltéréseit a megfelelő határidőn belül kivizsgáljuk. A külsőleg 
felismerhető hiányosságokat az árubeérkezést követő 7 munkanapon belül – gépek 
és gépalkatrészek esetén 14 munkanapon belül –, a rejtett hiányosságokat pedig a 
felfedezésük után haladéktalanul kötelesek vagyunk a szállító felé jelenteni. 

(3) A törvényes szavatossági igények korlátozások nélkül megilletnek bennünket; minden 
esetben jogunkban áll a szállítótól kívánságunk szerint a hiányosságok kiküszöbölését 
vagy új dolgot követelni. Ez esetben a szállító köteles viselni a hiányosságok 
kiküszöbölésének céljából vagy a pótszállításhoz szükséges minden ráfordítást. A 
kártérítéshez való jogot, különösen a teljesítés helyetti kártérítéshez való jogot 
kifejezetten fenntartjuk. 

(4) Ha késedelem veszélye áll fenn, illetve sürgős szükség esetén jogunkban áll a 
hiányosság elhárítását saját hatáskörben, a szállító költségére elvégeztetni. 

(5) A – bármilyen jogalapból fennálló – kellékszavatossági igények a szállítás teljesítését 
követő 36 hónapon belül elévülnek. Ez nem érinti a törvény szerinti, hosszabb 
elévülési időket. 

(6) Kellékhiány bejelentése esetén az elévülési idő meghosszabbodik a hiányosság 
elhárításához szükséges idővel. 

5. § Termékszavatosság 
(1) Amennyiben a szállító felelős a termékben keletkező kárért, úgy köteles első 

felszólításra mentesíteni bennünket a harmadik fél által támasztott kártérítési 
igénytől, amennyiben az ok az irányítása és szervezése alá tartozó területen áll fenn, 
és külső jogviszonyokban saját maga viseli a felelősséget. 

(2) A szállító az 1. pont szerinti káresetekben rá háruló felelősség keretében köteles 
megtéríteni az általunk végrehajtott visszahívási akcióval összefüggésben esetlegesen 
felmerülő ráfordításokat is. A végrehajtandó visszahívási intézkedések tartalmáról és 
köréről – lehetőség és elvárhatóság szerint – tájékoztatjuk a szállítót, és alkalmat 
adunk neki az állásfoglalásra. 
A fentiek nem érintik a törvényben biztosított egyéb igényeket. 
 
 

(3) A szállító vállalja személyi/anyagi káreseményeként 10 millió euró fedezeti 
átalányösszegű termékfelelősségi biztosítás fenntartását; ez nem csorbítja a 
bennünket esetlegesen megillető, ezt meghaladó kártérítési igényt. 

6. § Oltalmi jogok/titoktartás 
(1) A szállító vállalja, hogy minden kapott ábrát, rajzot, számítást és egyéb 

dokumentumot és információt szigorúan titokban tart.  Ezek harmadik fél előtt csak 
kifejezett hozzájárulásunkkal fedhetők fel. A titoktartási kötelezettség a személyes 
adatokra is kiterjed.  A titoktartási kötelezettség a szerződés lebonyolítása vagy 
meghiúsulása után is érvényes; akkor szűnik meg, ha és amennyiben az átengedett 
ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentumok által tartalmazott gyártási 
ismeretek általánosan ismertté válnak. Az előszállítókat is megfelelő titoktartásra kell 
kötelezni. 

(2) A szállító felelősséget vállal azért, hogy szállításaival összefüggésben nem sért meg 
harmadik feleket megillető márka-, szabadalmi, szerzői vagy egyéb ipari oltalmi 
jogokat. 

(3) Amennyiben harmadik fél ipari oltalmi jogok megsértése miatt igényt érvényesít 
velünk szemben, úgy a szállító köteles bennünket ezektől az igényektől első írásbeli 
felszólításra mentesíteni. 

(4) A szállító mentesítési kötelezettsége minden olyan ráfordításra vonatkozik, amely 
részünkről a harmadik fél általi igénybevétellel összefüggésben, szükségképpen 
felmerül. 

7. § A szállító tulajdonjog-fenntartása 
(1) Nem ismerünk el kibővített vagy meghosszabbított tulajdonjog-fenntartást. A 

közönséges tulajdonjog-fenntartást csak annyiban ismerjük el, amennyiben 
lehetőséget biztosít számunkra a szállított áru rendes üzleti tevékenység keretében 
történő értékesítésére, feldolgozására és más termékekkel történő vegyítésére. 

8. § Modellek, rajzok, formák, vevő által biztosított alkatrészek stb. 
(1) Az általunk rendelkezésre bocsátott modellek, rajzok, szabványlapok, 

nyomtatványok, nyomófóliák, szerszámok, idomszerek, profilok, formák stb. a 
tulajdonunkban maradnak. A szállító köteles ezeket gondosan megőrizni, 
díjmentesen karbantartani, szükség esetén felújítani, és használat után használható 
állapotban részünkre visszaküldeni. A felsoroltakat, csakúgy mint az alapul vételükkel 
vagy használatukkal előállított árukat, tilos írásos hozzájárulásunk nélkül harmadik 
félnek továbbadni, vagy a szállító saját céljaira használni. Ez a kötelezettség a 
szerződés lebonyolítása után is érvényes. Akkor szűnik meg, ha és amennyiben a 
részünkre átengedett dokumentumokban tartalmazott gyártási ismeretek 
általánosan ismertté válnak. Jogsértés esetén a szállító kártérítésre kötelezett. 

(2) A szállító köteles az általunk rendelkezésre bocsátott vagy a részünkre gyártott 
szerszámokat kizárólag az általunk megrendelt szállítások és szolgáltatások 
előállítására használni. Köteles továbbá a tulajdonunkat képező szerszámok új 
értékére saját költségén tűz-, víz-, lopás- és (pl. munkatársak által okozott) egyéb 
károk ellen biztosítást kötni. 

(3) A szállító gyártási nehézségei esetén, így különösen ha szállító nem teljesíti a 
szerződéses kötelezettségeit, vagy beszünteti a gyártást, jogunkban áll az általa 
teljesen vagy részben kifizetett formák stb. helyénvaló díj ellenében történő 
átengedését követelni. A már nem szükséges formák megsemmisítése csak írásos 
hozzájárulásunkkal megengedett. 

(4) Amennyiben alkatrészeket bocsátunk a szállító rendelkezésére, úgy fenntartjuk azok 
felett a tulajdonjogot. A szállító részünkre hajtja végre a feldolgozást vagy átalakítást. 
Amennyiben a jogfenntartással szállított árut egyéb, nem a mi tulajdonunkat képező 
tárgyakkal együtt dolgozzák fel, úgy az újonnan létrejövő dolog felett olyan 
mértékben szerzünk tulajdonrészt, amely megfelel a dolog és az egyéb feldolgozott 
tárgyak értéke közötti aránynak a feldolgozás időpontjában. 

(5) Amennyiben az általunk rendelkezésre bocsátott dolgot elválaszthatatlanul vegyítik 
más, nem a mi tulajdonunkat képező tárgyakkal, úgy az újonnan létrejövő dolog felett 
olyan mértékben szerzünk tulajdonrészt, amely megfelel a jogfenntartással szállított 
dolog és az egyéb, vele vegyített tárgyak értéke közötti aránynak a feldolgozás 
időpontjában. Ha a vegyítés olyan módon történik, hogy a szállító tulajdonát képező 
dolog minősül fő dolognak, úgy a megállapodás szerint a szállító arányos résztulajdont 
ruház át ránk, a szállító kizárólagos vagy résztulajdont tart fenn a részünkre. 

(6) Amennyiben a 3. és 4. pont szerint bennünket megillető biztosítéki jogok több mint 
10%-kal meghaladják a tulajdonunkat képező, még ki nem fizetett, jogfenntartással 
szállított áruk beszerzési árát, úgy a szállító kérésére saját választásunk szerint 
kötelesek vagyunk felszabadítani a biztosítéki jogokat. 

(7) A szállító köteles az átengedett szerszámokat első felszólításra, de legkésőbb az üzleti 
kapcsolat megszűnésekor visszaadni. 

9. § Egyebek 
(1) A felek szerződéses jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át előzetes hozzájárulás 

nélkül. 
(2) A szállító csak nem vitatott, vagy jogerősen megállapított követelések esetén élhet 

beszámítási vagy visszatartási joggal. 
10. § Illetékes bíróság. A teljesítés helye, alkalmazandó jog 
(1) A jelen szerződéses jogviszonyból vagy vele összefüggésben keletkező minden jogvita 

esetén kizárólag az üzleti székhelyünkön működő bíróság illetékes. Tekintet nélkül a 
jelen, bírósági illetékességre vonatkozó megállapodásra, a szállítóval szemben 
fennálló jogainkat minden más, az alkalmazandó jog szerint hatáskörrel bíró bíróság 
előtt érvényesíthetjük. 

(2) Amennyiben a megrendelésben nem szerepel másként, a teljesítés helye az üzleti 
székhelyünk. 

(3) Kizárólag a német jog érvényes a kollíziós jog és az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi 
adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával. 

(4) Ha a jelen szerződéses feltételek vagy szerződéses záradékok egy vagy több 
rendelkezése részben vagy egészében érvénytelen vagy azzá válik, vagy a 
szerződésben hiányosságok állnak fenn, az nem érinti a további rendelkezések és 
záradékok érvényességét. A felek vállalják, hogy az érvénytelen záradékot olyan 
érvényes rendelkezéssel váltják fel, amely a leginkább megközelíti az érvénytelen 
vagy hiányzó szabályozás gazdasági célját. 

 
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG 
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