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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI ÉS
BESZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Beszerzési és Beszállítási Feltételek (a továbbiakban:
ÁBBF) az irányadóak a Megrendelő és a Beszállító közötti összes
kereskedelmi ügyletére és szerződésére, kivéve, ha a Felek az egymás
közötti szerződésükben ettől eltérően rendelkeznek.
Jelen feltételek a Sonepar Magyarország Kft. (a továbbiakban:
Megrendelő) és a Beszállító által megkötött Együttműködési
Keretszerződés 1. számú mellékletét képezi.
Jelen megállapodás a Beszállító és a Megrendelő között megkötött
Együttműködési Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi,
melynek áttanulmányozását és tudomásul vételét a Beszállító
aláírásával elismeri és egy példányát az Együttműködési
Keretszerződéssel együtt átveszi.
1. BESZERZÉST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK
a. Elérhetőség: A Beszállító biztosítja a Megrendelő részére az összes olyan
elérhetőséget (e-mail, fax, telefon stb.), ami a napi ügymenet (ajánlatadás,
rendelés, pénzügyi egyeztetés stb.) folyamatos és zavartalan működéséhez
szükséges.
b. Beszerzést segítő tárgyi eszközök: A Beszállító a termékek
bevezetéséhez, alkalmazásához szükséges információkkal, akciókkal
anyagokkal, (katalógusok, prospektusok, árlisták, minőségi tanúsítványok,
bevezetést, beépítést támogató szoftverek, bemutató táblák, termékminták)
támogatja a Megrendelőt.
2. BESZERZÉS
a. Árak/Árváltozás bejelentés/árlisták/reklamációkezelés: Megrendelő
csak a megfelelő időben és formában rendelkezésre álló információk
birtokában tudja biztosítani, hogy azok érvényre jussanak teljes értékesítési
rendszerében, és továbbadhatók legyenek összes értékesítési végpontjain.
Ennek érdekében Beszállító elfogadja, hogy Megrendelő az ár-, és
termékváltozások esetében az alábbi értesítési határidőket és tartalmi
elvárásokat köti ki:
a.1 Árváltozás, illetve új árlisták esetén: Az árváltozás érvénybe
lépésének napja előtt lehetőleg 30, de minimum 15 naptári nappal,
Beszállító köteles előzetesen jelezni:
• az árváltozással érintett termékek körét
• az árváltozás várható %-os értékét
• Az árváltozás érvénybe lépésének napja előtt minimum 15 naptári nappal,
Beszállító köteles az új árlistát átadni Megrendelő részére elektronikus
formában, Excel táblázatban.
Az árlista minimális tartalma:
• gyártói cikkszám
• gyártói típuskód
• megnevezés (magyar)
• mennyiségi egység
• ár
• egységár
• hulladékkezelési díj (ha van és nincs beépítve az egységárba)
• csomagolási egység
• Ha van minimális vagy maximális rendelési mennyiség, akkor külön
oszlopban, azt is meg kell adni.
• Ha egy listán belül eltérő kedvezményű termékek vannak, azokat
egyértelműen kell jelölni.
• Tömeg (bruttó vagy a csomagolás súlya)
• Tömeg (nettó) mire vonatkozik a mértékegység
• Vámtarifaszám
• EAN-kód
• Energiahatékonysági besorolás
• Fordított ÁFA-s termékek megjelölése
Fentieknek maradéktalanul teljesülnie kell ahhoz, hogy az új árakat
Megrendelő saját rendszerében át tudja vezetni, Beszállító által megadott
érvénybelépés időpontjára. Megrendelő az előzetes jelzést és az árlista
átadását azon a napon tekinti teljesültnek, amikor a fenti formában és
tartalommal átadás-átvételük dokumentáltan megtörtént; az új árakat pedig
legkorábban is csak a fenti időintervallumok lejárta után leadott
megrendeléseiben tudja figyelembe venni. Megrendelő Beszállítótól
beérkező számlákat a fentiek alapján tételesen ellenőrzi, és eltérő árak esetén
reklamációt küld Beszállító részére, az áreltérések utólagos rendezése
céljából.
a.2 Reklamációs tételek rendezése áremelés esetén:
Beszállító által számlázott magasabb érték és Megrendelő rendelésén
szereplő érték közötti különbözetet Beszállító jóváírja Megrendelő részére.
(Ár nélküli rendelési bizonylat esetén a rendelés értékét, a Megrendelő
rendelkezésére álló, az új árlista átadás-átvételét megelőző legutolsó árlista
alapján kell számolni.) Jóváírás az új árlista Beszállítónál történt
érvénybelépése és Megrendelő rendszerében történt érvénybelépése közötti
időszakban leadott rendelésekre számolható el.
a.3 Készletérték vesztés rendezése listaárcsökkentés esetén:
Amennyiben Beszállító a fenti időintervallumok előtt elmulasztja előzetesen
jelezni Megrendelő részére árainak csökkentési szándékát, illetve elmulasztja
átadni részére a csökkentett árakat tartalmazó új árlistát, úgy Megrendelőnek
ebből adódó piaci hátrányát Beszállító utólagos jóváírással kompenzálja vagy
eseti megállapodás keretében rendezik a Felek. A jóváírás értéke ebben az
esetben a Megrendelő rendelésén szereplő magasabb érték és Beszállító
árlistájában szereplő érték közötti különbség. Jóváírás ebben az esetben, az
alábbi időszakokban leadott rendelésekre számolható el:
• Az új árlista Beszállítónál történt érvénybelépését megelőző 30 naptári
nap és Megrendelő részére történt előzetes jelzés közötti időszakban
leadott rendelésekre.
• Az új árlista Beszállítónál történt érvénybelépése és Megrendelő
rendszerében történt érvénybelépése közötti időszakban leadott
rendelésekre.
a.4 Új termékek bevezetése esetén: Az új termékek piacon történő
megjelenése előtt legalább 30 naptári nappal, Beszállító átadja az alábbi
információkat Megrendelő részére:
• az új termékek tájékoztató felsorolását
• az új termékek műszaki tájékoztatóját
• az új termékekkel esetlegesen kiváltott, megszűnő termékek felsorolását
Az új termékek piacon történő megjelenése előtt legalább 15 naptári
nappal, Beszállító átadja az alábbi információkat Megrendelő részére:
• az új termékek katalógusát vagy részletes műszaki tájékoztatóját
• az új termékek és az esetlegesen kiváltott, megszűnő termékek
keresztreferenciáját, elektronikus formában, Excel táblázatban

• az új termékek tételes árlistáját elektronikus formában, Excel táblázatban.
A táblázat minimális tartalma az a.1 pontban meghatározottak szerint kell
hogy teljesüljön.
Fentieknél későbbi időpontokban történő információ átadás esetén,
Megrendelő nem tudja garantálni az új termékek rendszerbe való felvételét a
megjelenésük időpontjára, így azok piaci bevezetése esetleg késedelmet
szenvedhet.
Beszállító a 2/a fejezetben meghatározott adatokat és információkat az
Együttműködési Keretszerződésben megjelölt közvetlen kapcsolattartó
részére küldi át.
b. Árajánlat: A Beszállító által kiadott árajánlatban szereplő ár az ajánlatban
megadott időintervallumban érvényes (ajánlati kötöttség). Amennyiben
Beszállító az ajánlati kötöttségét megszegi, az okozott kár megtérítésére
köteles.
c. Megrendelés: A Megrendelő interneten, telefaxon, ajánlott levélben vagy
e-mail-en küldheti megrendeléseit. Egy-egy termékből a legkisebb
megrendelhető mennyiség megegyezik a legkisebb mennyiségi egységgel
(Pl. m, db, csomag). A megrendelés minden esetben tartalmazza a pontos
műszaki specifikációnak megfelelő katalógusszámot, és az igényelt szállítási
határidőt. A Beszállító köteles minden esetben 24 órán belül visszaigazolást
küldeni, melyben a következő adatok találhatók:
• megrendelés hivatkozási száma (Megrendelő)
• gyártói cikkszám
• típuskód
• megnevezés
• mennyiségi egység
• egységár
• projekt szám (ha van)
• nettó egységár (számlázási alap)
• nettó összérték
• bruttó összérték
• pontos szállítási határidő
• áruátvétel pontos helye (alapértelmezett: 2330 Dunaharaszti, Mechwart
András u.4.)
d. Megrendelés lemondása: Amennyiben Megrendelő a megrendelését
Beszállító visszaigazolásának megküldését követő 1 munkanapon belül
mondja le, azt díjmentesen megteheti, ezen túl eseti egyeztetés szükséges.
e. Termékkiváltás/kifutó termékek: Beszállító vállalja, hogy az esetlegesen
felmerülő termékkiváltásról Megrendelőt írásba értesíti a megrendelést
követő 1 munkanapon belül. Kifutó, megszűnt termékek esetében az ÁBBF
2/a pontja szerint jár el, csatolva az új árlistát és kiváltó táblázatot. Új kiváltó
vagy kifutó termékcsalád esetében egyedi megállapodás szerint a régit
visszaveszi beszerzési áron ill. támogatja azok selejtezését, leértékelt áron
történő értékesítését egyedi megállapodás szerint.
f. Szállítási határidő: A szállítási határidő az a Beszállító által visszaigazolt
rész-, vagy egyszeri szállításra vonatkozó időpont, amikor Beszállító az árut
a teljesítés helyén Megrendelőnek átvételre felajánlja. A szállítási határidők
mindenkor Beszállító ajánlatainak és visszaigazolásának megfelelőek.
Beszállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult a kötbér és
kárigényét érvényesíteni. A késedelmi kötbér napi mértéke: a késedelemmel
érintett megrendelés bruttó értékének 5%-a. A késedelmi kötbér Beszállító
általi megfizetése nem mentesít a megrendelés teljesítése alól. Megrendelő a
késedelmi kötbér összegét beszámíthatja az érintett Beszállítói számla
összegébe.
g. Megrendelés teljesítése: Beszállító a megrendelést a visszaigazolásban a
megadott módon egyszeri alkalommal vagy többszöri részszállítással is
teljesítheti
h. Szállítólevél és számla: Beszállító köteles feltűntetni Megrendelő
rendelésszámát az általa kiadott szállítólevélen ill. számlán. Ennek
elmulasztása esetén Megrendelő visszaküldheti a terméket a kísérő
dokumentumokkal együtt. Beszállító vállalja, hogy az általa kiadott
szállítólevélen feltünteti a termékek nettó egységárait, és ettől csak a
Megrendelő külön írásos kérése alapján tér el. A Szállítólevélen szereplő árak
a számlázás alapját képezik és azok megegyeznek a számlán szereplő árakkal.
A számlázás mindig Beszállító mindenkori árlistája és az Együttműködési
Keretszerződésben foglaltak szerinti kedvezmények alapján történik.
Kivételt képeznek ez alól a projektek és egyedi megállapodások (feltöltő
rendelése stb.), ahol az előzetesen egyeztetett (írásban v. szóban, árajánlat
alapján) árak kerülnek számlázásra. Ha a számla értéke eltér az adott
rendeléshez tartozó visszaigazolástól, Megrendelő jogosult reklamációra ill.
kárigény benyújtására és Beszállító köteles utólagosan korrigálni az árakat.
i. Csomagolás: Beszállító az árut sértetlen csomagolásban, megfelelő
göngyöleg kíséretében, az általános raktározási és munkabiztonsági feltételek
figyelembevételével adja át Megrendelő 2330 Dunaharaszti Mechwart
András utca 4. sz. alatti Központi Raktárban.
j. Fuvarozás: A fuvarozást Beszállító díjmentesen végzi. A várható szállítási
időpontot Beszállító előzetesen jelzi Megrendelő felé ill. Megrendelővel
egyeztetve adott szállítási napokon és időpontban hozza az árut.
k. Áruátadás/áruátvétel: Az áru minőségi átvétele az áruátadás helyén
(2330 Dunaharaszti Mechwart A. u.4.) történik. Mennyiségi átvétel ezután
történik még az áruátvétel napján (kivétel 13:00 után beszállított termékek –
ezeket a kézhezvételt követő munkanapon veszik át mennyiségileg).
Mennyiségi reklamáció esetén a Beszállító köteles kezelni ezeket és további
egyeztetés után pótolni ill. számlázni vagy jóváírni. Vitás kérdésekben a PTK
ide vonatkozó paragrafusa a mérvadó
l. Áruvisszavétel/Készletoptimalizálás: Beszállító évente két alkalommal
lehetőséget biztosít Megrendelőnek készletoptimalizálásra, amikor
Megrendelő raktárában a 6 hónapon túl nem forgó aktív cikkeket közösen
kiválasztott forgó cikkekre cseréli. ebben az esetben ügyviteli díj nem kerül
elszámolásra.
Beszállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő forgáskód szerinti termék
besorolási rendszert alkalmaz. Ennek alapján az úgynevezett „W” forgáskódú
„nem készletezett” termékek esetében Beszállító elfogadja, hogy Megrendelő
megrendelései nem csomagolási egységre szólnak vagy vállalja, hogy a
csomagolási egységben történő szállításból fakadó „túlkészletet” egy éven
belül árcsökkentés nélkül visszavásárolja.

egyeztetve, közösen állapították meg, szállítónak ezen fizetési határidőhosszabbítás súlyos hátrányt nem jelent, érdekeit nem sérti
d. Hitelkeret: Beszállító a Megrendelőnek az Együttműködési
Keretszerződésben rögzített állandó hitelkeretet biztosít, amelyet szükség
esetén külön megállapodás alapján Megrendelő részére kezesség vállalása
nélkül megemelhet.
e. Késedelmes fizetés: Fizetési késedelem esetén Beszállító a jegybanki
alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel, de vállalja, hogy a
fizetési határidő lejártától számított 15 napos türelmi időt biztosít Megrendelő
számára. Fizetési késedelem nem befolyásoló tényezője az Együttműködési
Keretszerződésben és VKL-ben rögzített bónusz kifizetéseknek.
4. ÉRTÉKESÍTÉST KÖVETŐ FOLYAMATOK
a. Szavatosság: Beszállító szavatol azért, hogy az általa szállított áruk
minősége a szállításkor megfelel a minőségre vonatkozó mindenkori hatályos
jogszabályok által előírt minőségnek. A Beszállító garanciát vállal a
nyomtatott anyagaiban leírt hibás műszaki információkból (ide értve a
fordítási és nyomdai hibát is) bekövetkezett meghibásodásokért. Beszállító
szavatosság vállalása nem vonatkozik a termékek természetes
elhasználódásából, nem rendeltetésszerű használatából, illetve nem szakszerű
beépítéséből származó meghibásodásokra. A jótállásra a 151/2003 Korm.r.
és a Ptk. az irányadó.
b. Reklamáció: Bármilyen kifogást Megrendelő köteles Beszállítónak a
termék átvételét vagy a vevői reklamációt követő 5 napon belül írásban
közölni. Minőségi kifogás esetén Beszállító köteles elvitetni bevizsgálásra a
terméket ill. jogos igény esetén azonnal cserélni vagy jóváírni.
Bizonyíthatóan Beszállítónak felróható mennyiségi vagy minőségi hibás
szállítás esetében Beszállító a hiányosságot a vonatkozó jogszabályi előírás
szerint 15 napon belül kiküszöböli. Ha Beszállító ezt 15 napon túl
elmulasztja, akkor Megrendelőnek jogában áll, az áru ellenértékét
visszakövetelni
c. Késedelmes teljesítés/kötbér: Beszállító vállalja Megrendelő vevője által
Megrendelőre a Beszállító késedelmes teljesítés miatt jogerősen hárított
kötbér megfizetését.
5. EGYEBEK
a. Titoktartás: Beszállító vállalja, hogy jelen feltételek alapján létrejövő és
egyéb- ügyletek – kapcsán a másik félről tudomásukra jutott bármilyen
információt bizalmasan kezelik, nyilvánosságra csak a másik fél írásbeli
engedélyével hozhatják, azt harmadik személynek ki nem szolgáltatják, és a
szükséges gondossággal járnak el, hogy fentieket a velük kapcsolatban lévő
harmadik személy is betartsa.
b. ÁBBF módosítása: E feltételekben foglaltak változtatásának jogát
Megrendelő fenntartja. Amennyiben Megrendelő ezen Általános Beszerzési
és Beszállítási Feltételeket módosítja, köteles a módosításokat annak hatályba
lépése előtt 10 nappal Beszállítóval közölni. Bármely, Beszállító és
Megrendelő között kötött egyéb megállapodás vagy annak módosítása,
megszüntetése csak írásban, Megrendelő vezérigazgatója, vagy kereskedelmi
igazgatójának, illetve Beszállító cégképviselőjének cégszerű aláírásával
érvényes. Az Együttműködési Keretszerződés ügyében csak a fent nevezett
személyek, vagy az általuk megjelölt kapcsolattartók tárgyalhatnak.
A jelen ÁBBF-et a Felek csak írásban közös megegyezéssel módosíthatják.
c. Megrendelő és Beszállító a köztük létrejött szerződést 30 napos
felmondással indokolás nélkül, súlyos szerződésszegés esetén azonnali
hatállyal megszüntethetik. – ha a köztük lévő Együttműködési
Keretszerződés másként nem rendelkezik.
f. Alkalmazandó jog: Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.
vonatkozó rendelkezései, illetve a mindenkori hatályos magyar jogszabályok,
valamint a felek közti Együttműködési Keretszerződésben és Eseti
Megállapodásában foglalt kikötések az irányadók.
A Felek közti jogviszonyban jelen ÁBBF az irányadó kivéve, ha a Felek
szerződése ettől eltérő rendelkezést tartalmaz.
h. Beszállító Általános Üzleti Feltételei kizárólag akkor válhatnak a Felek
szerződéseinek részévé, ha annak rendelkezéseit Megrendelő igazoltan
aláírásra jogosult képviselője írásban előzetesen elfogadta.
i. A jelen ÁBBF bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi
rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a szerződést az
érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
c. Beszállítói Magatartási Kódex: Beszállító elolvasta a Sonepar Beszállítói
Magatartási Kódex-ben foglaltakat és azokat betartja.
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3. FIZETÉS/HITELKERET
b. Fizetési feltételek: Az árjegyzék szerinti árakból Beszállító külön
feltételek szerint árengedményt biztosíthat. Az Együttműködési
Keretszerződésben rögzített számlakedvezmények összeadódnak, és a
Beszállító mindenkor érvényes listaárából levonódva a számlán azonnal
megjelennek. Az időszakos visszatérítések az értékelt időszak teljesülése
alapján a számlakedvezmények levonása után képződött átadási árból
számítandók. A fizetési határidőt a felek külön megállapodásban rögzítik. A
fizetési határidő egyedi termékek esetén is meg kell egyezzen az ebben a
megállapodásban rögzített határidővel (Proforma számla kifizetése nem
várható el Megrendelőtől). A fizetési határidőben csak külön projekt
megállapodás keretében rögzített feltételek szerint lehet eltérni. A
Megrendelő részére biztosított fizetési határidőt felek kölcsönösen

Sonepar Magyarország Kft. Általános Beszerzési és Beszállítási feltételek

……………………………………….……………………………………..
Sonepar Magyarország Kft. – Megrendelő

