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ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI 

FELTÉTELEK 

Hexonic Sp. z o.o. 
 

I. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
 

1. ÁBF  az itt leírt általános beszerzési feltételek, 

lengyel Polgári Törvénykönyv 384. cikkének 1. és azt 
 

2. Hexonic  a 
 

-100), ul. Warszawska 50., bejegyezve a 
-  a Nemzeti 

Cégbíróság 7. Kereskedelmi Osztályán vezetett 
cégjegyzékbe 0000060528 cégjegyzékszámon (KRS 
szám), adószáma (NIP): 5840251681, nemzeti hivatalos 
vállalkozási nyilvántartási száma (REGON): 001311624, 

7.035.000 PLN. 
3. Beszállító  olyan eladó vagy ügyfél, amely árut szállít 

vagy szolgáltatásokat nyújt a Hexonic részére, a 
lengyel Polgári Törvénykönyv szerint vállalkozásnak 

alapján végez szolgáltatásokat a Hexonic részére. 
4. Megrendelés  a Hexonic által írásban vagy 

elektronikus úton a Beszállítónak adott megrendelés 
áruszállítására vagy szolgáltatásra. 

5.  vagy  áru vagy szolgáltatás 
megvásárlásáról szóló 
alapján a Hexonic árut vagy szolgáltatást vásárol a 
Beszállítótól. 

6. Felek  a Hexonic és a Beszállító együttes 
megnevezésére szolgáló kifejezés. 

 
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. Az itt megadott általános beszerzési feltételek 

vonatkoznak minden Megrendelésre, valamint a 
Hexonic és a Beszállítói közötti összes kereskedelmi 

tenni a Beszállítók számára a www.hexonic.com 
honlapon és/vagy amikor a Hexonic ajánlatot kér 

teljes egészében elfogadja a jelen ÁBF rendelkezéseit. 
2. 

elválaszthatatlan részét képezi. 
3. A jelen ÁBF módosítása, lecserélése vagy javítása 

léphet hatályba. 
mondatban megszabott módon lehetséges a jelen 
ÁBF alkalmazásának kizárása egy adott szerz
vagy Beszállítóra vonatkozóan. Ha a Beszállító olyan 
más 
ütköznek a jelen ÁBF rendelkezéseivel, vagy 
meghaladják azokat, azok nem alkalmazhatók a 

Beszállító által ha
a Hexonic nem fogadja el, kivéve, ha a Hexonic 

jóváhagyja azok érvényességét, és az ilyen jóváhagyás 
is kizárólag írásba fektetve léphet hatályba. Ilyen 
jóváhagyás hiányában a jelen ÁBF rendelkezései 
érvényesek a Felek közötti ügyletekre. Az 

szállítás vagy szolgáltatás elvégzése a Beszállító 

semmiképpen sem jelenti azt, hogy a Hexonic 
elfogadja a Beszállító saját 
feltételeinek bármely rendelkezését, vagy a jelen ÁBF 
Beszállító által javasolt bármely módosítását. 

4. Ha a Felek tartós üzleti kapcsolatot folytatnak, és a 
 elfogadja a 

jelen ÁBF rendelkezéseit, akkor az a Hexonic és a 

vonatkozó elfogadásnak is tekintend  
5. A Hexonic és a Beszállítók által megkötött 

elezik a 
Hexonic céget, ha azokat a Hexonic írásban elfogadta, 
máskülönben nem lépnek hatályba. 

6. 
nyilatkozatot, akkor egy 
teljesítésének 
bármely és összes megállapodást, valamint minden 

megszüntetést, a teljesítés felfüggesztését és a 

máskülönben az nem léphet hatályba. 
 

III.  
 

1. A Hexonic csak a jelen fejezetben kikötött 
es feltételekkel, tárgyalások útján köt 

 
2. A Hexonic a Beszállítónak adott ajánlatkéréséhez 

mellékelhet olyan iratokat, amelyek részletesebben 
ismertetik a megrendelés tárgyát, ideértve többek 

pontosan megszabják a megrendelés tárgyára 
az elvárt 

átadott dokumentáció alapján kell értékelni azt, hogy 
egy lehetséges Beszállító ajánlata megfelel-e a 
Hexonic követelményeinek. 

3. A 4. pontban leírtak szerint elektronikus úton vagy 
írásban adott megrendeléssel a Hexonic elfogadja a 
Beszállító ajánlatát és visszaigazolja annak 

 
4. A Hexonic Megrendelést adhat (elfogadhatja a 

Beszállító ajánlatát): 
a) elektronikus úton  amikor a Beszállító megkapja a 

Hexonic informatikai rendszerében elkészített és a 

(rendszeresített megrendel ); 
b) írásban  amikor a Beszállító megkapja a 

Megrendelést írásos formában, a Hexonic 
által 

aláírva. 
5. A Beszállító köteles haladéktalanul írásban 

visszaigazolni a Megrendelés elfogadását. Ha két 
napon belül nem érkezik ilyen visszaigazolás, a 

visszaigazolására. 
6. A Beszállító ajánlatának elfogadását korlátozzák a 

jelen ÁBF rendelkezései; a Hexonic céget kifejezett 
nem kötelezik az olyan rendelkezések, amelyek 
ütköznek a jelen ÁBF rendelkezéseivel, vagy 
meghaladják azokat, akkor sem, ha azokat a 
Beszállító belefoglalja a Hexonic részére küldött 
valamely nyilatkozatába, különösen a Megrendelésre 
adott válaszába, a Megrendelést elfogadó 
visszaigazolásába, vagy egy számlába. 

7. A jelen ÁBF bármely módosítása, beleértve bármelyik 
itt lefektetett rendelkezés esetleges kiegészítését 
vagy lecserélését, csak akkor léphet hatályba, ha a 

írásban jóváhagyta. 
8. A Beszállító köteles pontosan feltüntetni a 

Megrendelés számát a Hexonic céggel folytatott 
mindenfajta kommunikációban, ideértve többek 
között a Megrendelés visszaigazolását, a 
fuvarokmányokat és a kereskedelmi iratokat. 

ekért. 
9. A Hexonic minden olyan jogot fenntart, beleértve a 

 a 
Megrendeléshez kapcsolódóan a Beszállítónak 

rajzokat és számításokat is. 
 

IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
 

1. A Beszállító köteles a Megrendelésben megadott 

a szolgáltatást, és az azoktól való bármilyen 

 
2. A Beszállító köteles a Megrendelést a vonatkozó 

elvégezni, és a Hexonic fenntartja a jogot arra, hogy a 

kirakodását megtagadja. 
3. Egyéb 

ideértve többek között azt is, amikor a Beszállító 
teljesítésének helye nem szerepel a Megrendelésre 

teljesítésének helye, illetve az árukiadás helye a 
Hexonic által a Megrendelésben megadott hely. 

4. Egyéb 
ideértve többek között azt is, amikor nem szerepel 

Hexonic által adott Megrendelés kiadásától számított 
14 napon belül köteles azt teljesíteni. 

5. A Hexonic gyártási tervei azon a feltételezésen 
alapulnak, hogy a Beszállító a szolgáltatását 

 teljesíteni, annak okától függetlenül a 
Beszállító köteles haladéktalanul írásban értesíteni a 

 
6. Ha a Beszállító a Hexonic 5. pont szerinti írásos 

nyilatkozat formájában kifejezett jóváhagyása nélkül 

késedelmi kötbért számíthat fel, amelynek összege a 
Megrendelés bruttó értékének 2 %-a minden 
késedelmi nap után. Emellett továbbra is fennáll az a 

az általános 
kártérítési igényeket 

érvényesítsen a késedelmi kötbért meghaladó 
károkra. 

7. Ha a Beszállító teljesítési késedelme meghaladja az öt 
(5) napot, a Hexonic az 5. pont szerinti 

lesz arra, hogy 
bármiféle kártérítési kötelezettség ráhárulása nélkül 

, 
és a Megrendelés tárgyának leszállítására új 

ssön harmadik féllel a Beszállító 
költségén és kockázatán. 

8. Alapjában véve a részteljesítés nem megengedett, 
kivéve, ha abban a felek közötti írásos 
megállapodások részeként megegyeznek. Ilyen 
esetekben a Beszállító köteles írásos értesítést 
küldeni a Hexon

valamint írásban megállapodni a várható átadási 

között nincs o
megállapodtak arról, hogy a Beszállító a munkákat 
részletekben adja át, akkor mindez nem ró külön 

ideértve többek 
között azt is, ha a részteljesítések nem egyeznek meg 
a Beszállító teljesítésével. 

9. A Beszállító kizárólagosan felel a Megrendelés 
tárgyába tartozó áruk vagy szolgáltatások 
beszerzéséért más któl, valamint a 
harmadik felek felé fennálló egyéb 
kötelezettségekért. 

10. A Beszállító köteles a saját 
beszerezni minden olyan jóváhagyást, engedélyt, 
beleegyezést, mérést, tanúsítást és tanúsítványt, 

 
11. Ha a Megrendelés megadja azokat a szükséges 

tanúsításokat, tanúsítványokat vagy hasonló 
követelményeket, amelyeket a Megrendelés 
tárgyának teljesítenie kell, akkor azokat a Beszállító 
köteles beszerezni és kérésre bemutatni a Hexonic 
részére. 

12. 
Hexonic céget minden olyan közjo

teljesítését, vagy amelyet be kell tartani a Beszállító 
teljesítéséhez kapcsolódóan; ennek elmulasztása azt 
vonja maga után, hogy a Beszállító köteles lesz 
megtéríteni az abból adódó károkat, hogy a Hexonic 

 
13. A szállítandó árukat a Beszállító kockázatán és 

költségén kell leszállítani, illetve adott esetben 
visszaszállítani. 

14. d többek között a 
fuvarozónak vagy szállítmányozónak a szállítandó áru 
leszállítása vagy az árufelvétel 
késedelmeire is, ideértve azt is, amikor a Beszállító 

 
15. A Beszállító köteles a szállítandó árukat úgy 

becsomagolni, hogy az biztosítsa a biztonságos 
elszállításukat és kirakodásukat. Ugyanakkor a 
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16. A Beszállító köteles haladéktalanul értesíteni a 
Hexonic céget az áru elszállításáról, és megküldeni a 
Hexonic részére egy példányt a fuvarokmányból vagy 

 
17. A Beszállító felel a szállítandó áru gondos és 

, valamint 
a berakodásért az esetleges visszaszállításhoz. A 
szükséges tevékenységeket a Beszállító költségén 
kell elvégezni, akkor is, ha azokat a Felek valamelyike 
által megbízott harmadik fél vagy a Hexonic végzi. 

18. A Beszállító a kár okától függetlenül viseli a 
szállítandó áru kárkockázatát a szállítóeszközre 

helyen való kirakodásig. 
19. A Hexonic által a Megrendelés céljából aláírt 

árufelvételi vagy áruátadási igazolás csak azt igazolja, 
hogy a leszállítás és átadás megtörtént, de nem 
határozza meg, hogy a Hexonic elvégezte-e az áruk és 

való megfelelés, illetve bármilyen fizikai hiba megléte 
szempontjából, és nem jelent visszaigazolást a 

áru megfelel-e a Megrendelés tárgyára vonatkozó 
követelményeknek, ahogy azt a jelen ÁBF III.2. 
pontjában ism  

20. A Hexonic kérésére a Beszállító köteles saját 
költségén és saját kockázatára elvinni a szállítandó 
áru csomagolóanyagát, betartva az úgynevezett 
csomagolási hulladék elhelyezésére vonatkozó 
mindenkor érvényes EU-

 
21. A Beszállító teljesítése során be kell tartani a baleset-

ügyi és 
 

 
V.  

 
1. A Beszállító kizárólag a Megrendelésben megadott 

feltételekkel. A Beszállító kifejezetten köteles 
biztosítani és szavatolni, hogy az egyes 
Megrendelések tárgya teljes mértékben megfeleljen 
a jelen ÁBF III. 2. pontjában ismertetett 
dokumentációban megadott feltételeknek. A 

szolgáltatást szállítani, amely mindenfajta 
kellékhiánytól és jogi hiánytól mentes. A szállított 
árukhoz vagy a szolgáltatások nyújtása során csak új 
anyagokat szabad felhasználni, kivéve, ha a Hexonic 

 
2. n a Hexonic 

eredményeit egy tanúsítványban kell rögzíteni, amely 
csak a Hexonic aláírásával lép hatályba. A Hexonic 

 köteles 
a Hexonic megítélése szerint elvégezni vagy orvosolni 

esetben a Hexonic jogosult lesz arra, hogy azok 
elvégzésével harmadik felet bízzon meg a Beszállító 

l függetlenül, 
ha bármilyen eltérés van a Beszállító teljesítése és a 
Megrendelés között, a Hexonic jogosult 
árcsökkentést követelni; továbbá, ha letelik a 
Beszállító számára hibajavítás vagy hiánypótlás 

 a 

Hexonic 
 

elvégzetlen tárgyának 

visszatarthatja, amíg a hibákat meg nem szüntetik, 
illetve a hiányzó munkákat el nem végzik. 

3. A Hexonic megvizsgálja a Beszállító által elvégzett 

hiányosságok szempontjából. Az esetleges kifogások 

benyújtják az átvételi tanúsítvány Hexonic általi 
aláírásának napjától számított harminc munkanapon 
belül, illetve rejtett hibák esetében azok Hexonic általi 

 
4. 

benyújtásának elmulasztása vagy a leszállított áruk 
vagy szolgáltatások átvételi tanúsítványának 

fenntartások nélküli aláírása nem semmisíti meg a 
Hexonic azon jogát, hogy kifogást emeljen vagy 
kártérítést követeljen, sem pedig a hallgatólagos 

jogot. 
5. A Hexonic kijelenti és a Beszállító tudomásul veszi, 

hogy a Beszállítótól megvásárolt árukat vagy 
szolgáltatásokat a Hexonic felhasználja a saját olyan 

tanúsítása alá tartoznak. Ha a Hexonic gyártási 

a jelen ÁBF III.2. pontjában megadott 

a Felekre nézve, és a Hexonic jogosult lesz arra, hogy 
elálljon a Beszállítóval megkötött Szer
adott teljesítésre vonatkozóan. 

6. A Beszállító nem jogosult arra, hogy a Hexonic 
követeléseinek teljesítését feltételhez kösse, például 
a Hexonic cégnek a Beszállítóval szemben fennálló 
korábbi hátralékos tartozásainak kiegyenlítéséhez. 

7. Ha az áru kirakodása során mennyiségi hiányt és/vagy 
hibát észlelnek, a Hexonic jogosult arra, hogy a 
teljesítés tárgyát a Beszállító rendelkezésében 

rendelkezésében hagyott árukat az adott helyzet 
l számított 7 napon belül 

el kell vinni; az áru elvitelének elmulasztása esetén a 
Beszállítónak kiszámlázhatók a raktározási, valamint 
be- és kirakodási költségek. Az áru akkor adható ki, ha 
a fuvarozási és raktározási költségeket a Hexonic által 
kiállított áfás számla alapján kiegyenlítették. 

 
VI. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
1. A Hexonic által adott Megrendelésben jelzett ár 

megállapodás a Felek között, akkor egy
állandó ár, amely tartalmazza többek között a 
fuvarozási díjat, a csomagolást, a biztosítást és az 
esetleges közterheket, köztük az áfát és a vámokat, 
valamint minde
Beszállító csökkentheti az Árat, ha bármilyen 
engedményt vagy kedvezményt kap a saját 
szállítóitól, akkor is, ha ilyen engedményt más 

 
2. 

megállapodás, az Árat a Hexonic 30 napon belül 
köteles kifizetni attól a naptól számítva, amikor a 
szabályosan kiállított, a Hexonic eredeti 
rendelésszámát tartalmazó áfás számla beérkezik a 
Hexonic székhelyére. Az ár a Beszállító által kiállított 
áfás számla ellenében a fent meghatározott fizetési 

ig  ki, a 3. pont figyelembe vételével. 
A Beszállító viseli a 

elmulasztásából adódó következményekért. 
3. Ha a Felek között az Árral kapcsolatban vita alakul ki, 

a Hexonic fenntartja a jogot az Ár kifizetésének 
megtagadására az adott vitás kérdés végleges és 
megfellebbezhetetlen rendezéséig. 

4. 
k átvétele 

 
5. A Hexonic fenntartja a jogot arra, hogy ne vegyen át a 

Beszállítótól olyan szállítmányt, amely átvételkor 
 

6. Ha a Beszállító vagy a Beszállító által alkalmazott 

teszi, hogy valamilyen munkát az áru 
az áru 

átadása után végezzenek el, az ilyen munkákkal 
kapcsolatos költségeket bele kell venni az Árba, 

 
7. A Beszállító nem vonhatja le a Hexonic felé fennálló 

követeléseit. A Beszállító csak akkor alkalmazhatja a 

megfellebbezhetetlen bírósági döntés támasztja alá, 
vagy ha a Hexonic azt írásban kifejezetten elfogadta. 

8. désben megadott 
bankszámlájára fizeti ki az Árat. Külföldi fizetések 
esetén a fizetések költségeit a Beszállító viseli, és azok 

 
9. A 2. pontban 

onic 
bankszámláját megterhelik a Beszállítónak a 

banki átutalási megbízással. 
 

VII. 
 

 
1. 

Beszállítónak elküldött írásos nyilatkozattal bármikor 
módosítsa, különösen az alábbi módokon: 
a) 

 módosítása, feltéve, hogy a 
változtatás nem lényegi; 

b) a csomagolás módjára, a bevizsgálásra, az 
átadási helyekre és az átadási ütemtervekre 
vonatkozó változtatások.  

2. 
változást okoznak az árban vagy a teljesítési 

vonatkozó megállapodásokat. 
3. A Hexonic fenntartja a jogot arra, hogy elálljon a 

esetekben, valamint az alábbi esetek bármelyikében: 
a) 

és/vagy a jelen ÁBF rendelkezéseit; 
b) a Beszállító késik a Hexonic szavatosság és/vagy 

garancia jogcímén támasztott igényeinek 
kielégítésével; 

c) kétség merül fel a Beszállító 
; 

d) a Beszállító fizetésképtelensége, felszámolása 
esetén, ha a Beszállítót átruházzák 
valamint h
indul, feltéve, hogy az minden esetben a jelen 

; 

számított tizenkét (12) hónapon belül be kell 
nyújtani. 

4. Ha a jelen fejezet szerinti jogosultságokat 
gyakorolják, a Hexonic fenntartja a jogot arra, hogy 
követelje a Beszállítótól a Hexonic részére szánt áruk 
és/vagy szolgáltatások leszállítását, valamint minden 
anyagot, alkatrészt és félkész terméket a Beszállító 

 
5. 

termékeket, és egy 
ilyen helyzetben a Hexonic kifejezetten nem 

hasonló összegek kifizetésére. A Hexonic minden 
további kártérítési kötelezettsége ki van zárva, 
beleértve többek között a Beszállító elmaradt 
bevételét és/vagy hasznát, valamint a közvetett 
károkat. 

6. z olyan 
károkért és/vagy elmaradt hasznokért, amelyek a 
Beszállító vagy bármely más fél azzal kapcsolatos 
követeléseib nak, hogy a Hexonic megszegte a 

kötelezettsége teljesítését vagy szükségtelenül 
teljesítette azt. 

7. Függetlenül a Beszállító követelésének jogalapjától 

olyan károkért és/vagy veszteségekért, 

nettó értékét (áfa nélkül). Az ÁBF VII. fejezetének 6. és 
7. pontjában megadott rendelkezések nem 

gel tartozik 

függetlenül. 
 
 
 
 

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 
 

1. A Beszállító kijelenti, hogy megbízható módon és 

szolgáltatások nyújtását, és hatékonyan, 

elfogadott színvonalon teljesít. 
2. 

szolgáltatások hibáiért huszonnégy (24) hónap attól a 
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átveszi a 
 

3. A jelen fejezet rendelkezései szerinti igényeket az 

számított egy hónapon belül be kell jelenteni a 
Beszállító felé, és minden esetben a hallgatólagos 

s
számított egy hónapon belül jelezni kell, feltéve, hogy 

 
4. A Beszállító köteles az áruk és/vagy szolgáltatások 

hiányosságait és/vagy hibáit a bejelentés 

azok elhárítására a Hexonic által megszabott 
ha  a 
Hexonic megítélése szerint  köteles vagy 
megjavítani az áruk és/vagy szolgáltatások bármely 

belül észleltek, és/vagy kicserélni a hibás részeket új, 
hibam
termékekre, anélkül, hogy bármilyen további 
ellentételezésre lenne jogosult emiatt. 

5. Ha a Beszállító elmulasztja az áruk és/vagy 
szolgáltatások hibáinak megszüntetését a Hexonic 

exonic az ilyen 
hibák megszüntetésével, a Megrendelésnek nem 

ilyen hibák miatt okozott károk helyreállításával 
harmadik felet bíz meg a Beszállító költségén és 
kockázatára, külön bírói felhatalmazás és a 

(pótteljesítésre vonatkozó igény) elvesztése nélkül. 
Ilyen esetben a Beszállító köteles a Hexonic minden 

jesítés 
igénybevétele miatt felmerül, megtéríteni a Hexonic 
vonatkozó fizetési igényének és/vagy számlájának 

 
6. A Beszállító jótállást 

keretében leszállított árukért és szolgáltatásokért. A 

tárgyát. 
7. 

kiterjed, amely rontja az áruk és/vagy szolgáltatások 
A Beszállító 

és szolgáltatások a legszigorúbb követelményeket is 
teljesítik a gyártástechnológia tekintetében, és 
megfelelnek a tanúsítványoknak, valamint a 
Lengyelországban és az Európai Unióban érvényes 

hivatkozott jótállási kötelezettségek részeként a 
Beszállító garantá
leszállított áruk és szolgáltatások mentesek az anyag-
, tervezési- és megmunkálási hibáktól, megfelelnek a 

megbízhatóak. 
8. A fenti 3-5. pont rendelkezései vonatkoznak a Hexonic 

garanciális követeléseire. 
9. A Hexonic a szavatossági jogaitól függetlenül 

érvényesítheti a garanciális jogait. 
 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. 
foglalni, máskülönben azok semmisek és 
érvénytelenek. 

2. A felek vállalják, hogy békés úton rendezi
összes vitás kérdést. Ha egy 

vitát nem sikerül 30 napon belül békés úton rendezni, 
az ügy megítélésére illetékes bíróság a Hexonic 
bejegyzett székhelyén területileg illetékes lengyel 
bíróság. 

3. A Bécsi Egyezmény (1980. április 11-i ENSZ egyezmény 

alkalmazását a Felek ezennel kizárják. 
4. Ha a jelen ÁBF és/vagy a Megrendelés bármely 

rendelkezése érvénytelen, a megmaradó 
rendelkezések továbbra is változtatás nélkül kötelezik 
a Feleket. 

5. A Beszállító nem jogosult arra, hogy a jelen 
adó követeléseit átruházza és/vagy 

jóváhagyása nélkül. Az ÁBF rendelkezései a Felek 
jogutódai közötti ügyletekre is vonatkoznak. 

6. A jelen ÁBF, illetve a Megrendelés által nem 
szabályozott kérdésekre a lengyel törvények 
általánosan alkalmazható rendelkezései az irányadók, 
és a rendelkezéseket a lengyel jogrendszer szerint 
kell értelmezni. 

 


