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Egyszerűsített keretmegrendelés ÁFSZ 

 

Tisztelt Szállító!  

  

Az alábbi dokumentum tartalmazza a HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft egyszerűsített keretmegrendelés általános 
szerződéses feltételeit. Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatos üzeneteket (pl. megrendelés visszaigazolás, 
megrendelés módosítási igény stb.), továbbá minden jellegű kommunikációt a po@hclinear.hu e-mail címen fogad. 

 

I.  Általános feltételek  

1. A megrendeléssel kapcsolatos feltételeket jelen megrendelő lap tartalmazza. A dokumentum 
keretmegrendelés.  

2. A jelzett ütemezés szerint kívánjuk megrendelni az alkatrészeket. Az egyes szállítási ütemezések az első 
rendelés leadásától számítandók.  

3. Az árak az előzetesen megküldött árajánlat(ok) alapján kerültek összeállításra. Amennyiben a Szállító 
árakban eltérést tapasztal, azt a Szállító három munkanapon belül jogosult írásban jelezni a Megrendelő 
részére az ajánlat szerinti kialkudott ár megjelölésével. A jelzés elmaradása esetén a jelen 
Keretszerződésben rögzített árak érvényesek a felek jogviszonyára. Az árak a teljes keretszerződésben 
foglalt mennyiségre vonatkoznak.  

4. Az alkatrészek pontos specifikációja a megrendelésben fel van tüntetve. Amennyiben a technikai 
specifikációban Szállító eltérést tapasztal az ajánlatához képest az érvényes specifikáció megjelölésével.  

5. Ha a megrendelésre kettő munkanapon belül nem érkezik visszajelzés a Szállító részéről, a megrendelést 
Felek automatikusan elfogadottnak tekintik.  

 

II.  Alkatrészek specifikációja  

1. Megrendelő kizárólag a specifikációban megjelölt paraméterekkel, gyártóval és gyártói azonosítókkal 
megjelölt új és első osztályú minőségű alkatrészeket fogad el.  

2. Amennyiben a megjelölt alkatrészt nem tudja a Szállító szállítani a megadott specifikáció szerint, de 
alternatívát tud rá nyújtani, úgy előzetesen konzultálni szükséges a Megrendelővel a szállítást megelőzően 
20 munkanappal. A specifikációtól eltérő alkatrész szállításához a Megrendelő előzetes hozzájárulása 
szükséges.  
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3. Amennyiben a specifikációtól eltérő paraméterekkel rendelkező alkatrész kerül kiszállításra (amely 
előzetesen nem került engedélyeztetésre), az esetben a Szállító köteles gondoskodni a megfelelő, 
specifikáció szerinti termék pótlásáról saját költségén 5 munkanapon belül.  

4. A Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a megrendelni kívánt alkatrészek bármelyike kifutó széria, 
(és/vagy) hosszútávon elérhetőségük korlátozott, illetve nem megoldott. Továbbá ugyancsak informálnia 
köteles a Megrendelőt, ha az adott terméktípus nagyarányú meghibásodását tapasztalta a szállítási-, vagy 
azt megelőző időszakban. Megrendelő értesíti a Szállítót, amennyiben a már leszállított alkatrészek 
esetében típushibát, vagy sorozathibát tapasztal, azonban a termékhibából (típushiba, sorozathiba stb.) 
eredő valamennyi felelősség a Szállítót terheli.  

5. Amennyiben a megrendelt áru veszélyes anyagot tartalmaz, kérjük, a biztonsági adatlapot a termékkel 
együtt szíveskedjenek megküldeni!  

6. Tájékoztatjuk Önöket, hogy kizárólag CE-jelöléssel ellátott terméket veszünk át, ezzel biztosítva, hogy a 
termék megfelel az Európai Közösség irányelvei által támasztott követelményeknek, különös tekintettel a 
felhasználók és vásárlók egészségére és biztonságára, a környezet védelmére.  

 

III. A teljesítés ütemezése és feltételei  

1. A keret-megrendelésben megadott ütemezett határidők a megrendelő által megadott szállítási címre 
történő beérkezést jelölik. A Szállító felelőssége a szállítmányozás idejét befolyásoló tényezők 
figyelembevétele. Szállító úgy köteles megszervezni a tevékenységét, hogy biztosítsa a szállítás határidőben 
történő teljesítését.  

2. Amennyiben a Szállító az ütemezéstől eltérő időpontban tudja csak szállítani az adott megrendelést, azt 
legalább 20 munkanappal korábban köteles jelezni a Megrendelő részére. A késedelem Szállító általi 
bejelentése nem eredményez jogvesztést a Megrendelő oldalán a késedelmes teljesítés 
jogkövetkezményeinek érvényesítése vonatkozásában.  

3. Késedelmes szállítás vagy hibás teljesítés esetén a Megrendelő az adott ütemben lehívott alkatrészeket más 
Szállítótól is megrendelheti. Ezen tételekkel a keretszerződés arányosan csökkentendő. Hibás vagy 
késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a még nem teljesített szolgáltatások tekintetében a 
keretmegrendeléstől, vagy annak meghatározott részétől érdekmúlásra hivatkozással elállni. 

4. A Megrendelő előteljesítést kizárólag előzetes írásos egyeztetés és engedélyezés követően fogad el.  

5. A keretmegrendelésben írt beszállítási ütemeket a Megrendelő minden esetben 15 munkanappal a 
beérkezés határideje előtt írásban megerősíti a Szállító részére. A megerősítés elmaradása azonban nem 
menti fel a Szállítót a megrendelésben foglalt határidők betartása alól.  

6. Az ütemezés időpontjai és az egyes ütemekben előre jelzett megrendelési mennyiségek változtatási jogát 
a Megrendelő fenntartja.  

7. Megrendelő a módosításból eredő esetleges szállítói többletköltségekért felelősséget nem visel. 
Amennyiben a keretszerződés akár részleges teljesítésének a meghiúsulásáért a Szállító felelős, úgy a 
Szállító az ebből eredő valamennyi kárért felel.  
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8. Szállító szavatolja, hogy szolgáltatásai megfelelnek a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban, valamint 
a megrendelésben és elválaszthatatlan mellékleteiben megfogalmazott előírásoknak és minőségi 
követelményeknek.  

9. Szállító a szolgáltatása hibátlan teljesítésére teljes körű jótállást vállal. A jótállási idő az alkatrészek 
Megrendelő általi átvételétől számított 36 hónap. A jótállással kapcsolatos valamennyi költség - ideértve a 
hibás termékek szállítási költségét is - a Szállítót terheli.  

10. Megrendelő a hiba felfedezését követően tájékoztatja a Szállítót a termék vagy szolgáltatás hibájáról, 
egyúttal ésszerű határidőt tűz a hiba kijavítására. Jótállási kötelezettsége alapján a Szállító köteles a hibát 
a Megrendelő által tűzött ésszerű határidőn belül kijavítani. A hiba kijavítását úgy kell elvégezni, hogy az a 
Megrendelő számára a legkevesebb érdeksérelemmel járjon. A szolgáltatás kijavítással érintett része 
vonatkozásában a jótállási idő újból kezdődik. A bizonyítási teher a Szállítót terheli, azaz Szállítónak kell 
bizonyítania, ha megítélése szerint a felmerült hiba vagy a hiba javítása nem tartozik a jótállási 
kötelezettsége körébe.  

11. Amennyiben a Szállító olyan okból, amelyért felelős, a megrendelés alapján vállalt szállítási kötelezettségét 
késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles, a késedelembe esés napjától a tényleges 
teljesítés napjáig terjedő időtartamra. Szállító hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, 
amelyért felelős, hibásan teljesít, amennyiben Szállító a hibát annak kijavítására Megrendelő által 
meghatározott ésszerű, de legfeljebb 5 (öt) munkanapos póthatáridőben sem javítja ki. Felek hibás 
teljesítésnek minősítik - különösen, de nem kizárólagosan -, ha a Szállító teljesítése nem felel meg az előírt 
műszaki követelményeknek, szabályoknak, jogszabályoknak, vagy a megrendelésben, és a mellékletekben 
foglalt feltételeknek. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér alapja a késedelemmel és vagy a hibás 
teljesítéssel érintett termékek értékének összege. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér mértéke a 
kötbéralap 0,5%-a/késedelmes munkanap. Megrendelő jogosult a kötbér összegét a Szállító számlájába 
beszámítani. 

 

IV. Pénzügyi feltételek  

1. A Megrendelő a megrendelésben leírt díjakon kívül egyéb díjakat és költségeket nem térít. Megrendelő a 
Szállító áremelkedésre való hivatkozását nem fogadja el. Az árváltozás esetén a Megrendelő elállhat a 
szerződéstől.  

2. Pénzügyi tranzakciók vonatkozásában Kompenzációs ügyleteket a Megrendelő nem fogad be.  

 

V. Egyéb rendelkezések  

1. A mindkettő Fél által az írásos kommunikációban közölt információk az irányadók. A kereskedelmi ügyletek 
során megosztott bármely információt mindkettő Fél üzleti titokként kezeli, harmadik Fél részére kizárólag 
a másik Fél előzetes, írásos engedélye alapján kerülhet átadásra. A titoktartás megsértéséből eredő 
károkért a károkozó Fél felelősséggel tartozik.  

2. Felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel a másik Fél jogos gazdasági érdekét, jó hírnevét, vagy 
üzleti tisztességét sértenék.  
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3. A kereskedelmi ügyletek lebonyolítása során keletkezett személyes adatok kezelését és tárolását mindkettő 
Fél a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint végzik. Amennyiben az adott személyes adatok továbbításra 
kerülnek az Európai Unió határain kívülre, ehhez a másik Fél előzetes, írásos jóváhagyása szükséges, 
megjelölve azon garanciákat és intézkedéseket, amelyek a személyes adatok megfelelő védelmét 
biztosítani fogják.  

4. Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek szorosan együttműködni, melynek érdekében 
kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, 
körülményeket, amelyek a szerződés teljesítését zavarják, illetve kölcsönösen, és külön-külön is megteszik 
azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést elősegítik.  

5. Felek szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítés időpontjában a jelen szerződés megszűnik. Felek közös 
megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára 
visszamenő hatállyal felbonthatják. Felek a keretszerződést rendes felmondás útján nem jogosultak 
megszüntetni. Felek jogosultak a jelen keretszerződéstől – mérlegelésük szerint – részben vagy egészben, 
a másik Fél részére megküldött írásos egyoldalú nyilatkozattal elállni – amennyiben ennek jogszabályi 
lehetősége fennáll–, vagy választásuk szerint a jelen keretszerződést rendkívüli felmondással, a másik Fél 
részére megküldött írásos egyoldalú nyilatkozattal felmondani a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 
Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket egymás között, elsősorban békés úton, peren kívül 
rendezik. Felek a jelen jogviszonyukra Magyarország jogszabályait tekintik irányadónak.  

6. Megrendelésünkre a fentiekben hivatkozott egyszerűsített keretmegrendelés általános szerződéses 
feltételei az irányadóak, mely letölthető a weboldalunkról, illetve kérés esetén meg is küldünk. 

 

 

 

 

Dátum: 2019. december 1. 

 

Móricz László  
HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft   

Ügyvezető Igazgató 

 


