VT METAL KFT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI ÉS BESZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
Megrendelések:
A VT Metal Kft. a megrendelésein a BESZÁLLÍTÓ felé megadja a pontos termékspecifikációkat és a
rendelt mennyiségeket, valamint a szállítási határidőket. A beszállítónak el kell küldenie egy írásos
visszaigazolást a rendelés kézhezvételétől számított 3 napon belül. Ha a BESZÁLLÍTÓ nem küld írásos
visszaigazolást, vagy nem utasítja el írásban a megrendelést, a VT Metal Kft. úgy tekinti a megrendelést,
hogy azt a BESZÁLLÍTÓ elfogadta.
A VT Metal Kft. köteles a megrendelt árut megvásárolni a BESZÁLLÍTÓ ajánlatában megadott értéken,
valamint az esetleges szállítási, finanszírozási, kezelési és tárolási költségeket - amelyekről a feleknek
kölcsönösen meg kell állapodniuk - kifizetni.

Beszállítási feltételek:
A beszállítási kötelezettségek teljesítési helye a VT Metal kft. bejegyzett telephelye, feltéve, ha a felek
ettől eltérő beszállítási feltételekben nem állapodtak meg. Abban az esetben, ha a BESZÁLLÍTÓ
közvetlenül a VT Metal Kft. által megadott címzetthez szállítja a TERMÉKET, akkor a teljesítés helye a
Címzett jelzett telephelye kell, hogy legyen, a Termékek esetleges károsodásának, vagy
megsemmisülésének kockázata a BESZÁLLÍTÓ helyett a Címzettet terheli, feltéve, ha az utóbbihoz
történt a szállítás.
A leszállított termékek átvételre kerülnek, ha azokon nincs sérülés, vagy szennyeződés és megfelelnek
a rendelésen megadott a műszaki, minőségi elvárásoknak vagy vonatkozó szabványoknak.
Résszállításokat, vagy a kért szállítási időpontnál korábbi beszállításokat csak a VT Metal Kft.
előzetes írásos belegyezésével lehet végezni.
A BESZÁLLÍTÓ tudatában van annak, hogy a TERMÉKEK további beszállítási szerződések
teljesítéséhez szükségesek, a VT Metal Kft. vevőinél.
Ez okból, feltüntetett szállítási határidőket (naptári heteket) a VT Metal Kft. rendelésein, kötelezően
betartandó határidőknek kell érteni.
VT Metal Kft, jogosult a következő büntetési díjak követelésével fellépni a BESZÁLLÍTÓVAL szemben a
késedelmes szállítások miatt:
A késedelmi hetek

Az érintett szállítmány számláján szereplő nettó érték %-a

2. hét
3. hét
4. hét, vagy ennél több

3%
6%
- max.10%

Abban az esetben, ha a BESZÁLLÍTÓ késése a VT Metal Kft. számára ennél nagyobb pénzügyi
veszteségeket okoz (akár termelési leállást, akár, a VT Metal Kft.-t a BESZÁLLÍTÓ késedelme
miatt vevői bármilyen extra költség kifizetésére kötelezik) a BESZÁLLÍTÓ köteles a VT Metal Kft.
teljes költségét megtéríteni.
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Azon a jogon felül, hogy büntetési díj kifizetésének igényével lép fel, a VT Metal Kft-nek joga van,
hogy törölje az érintett késedelmes szállítmányra kiadott megrendelését, akkor, ha a késedelem
időtartama eléri a 2 naptári hetet.

Fizetési feltételek
A kifizetések a VT Metal Kft. részéről banki átutalással történnek. Az általánosan alkalmazott
kifizetési határidő 60 nap a számla átvételétől számítva. A kifizetéseket teljesíteni kell a
megállapodott napok számának, leteltén belül, feltéve, hogy a tárgyi számla, valamint mellékletei
(fuvarlevél, szállítási kísérőjegyek, Minőségi Tanúsítvány, amelyek igazolják a TERMÉK
leszállítását a címzetthez) megérkeztek VT Metal Kft –hez.
A kifizetéseket a FELEK által megállapodott pénznemben kell végrehajtani.
Gyártás, műszaki támogatás (A VT Metal kft. vagy a vevői által tervezett alkatrészek gyártása
esetén)
A TERMÉKEKET kizárólag csak a VT Metal kft. által megjelölt, az érintett TERMÉKRE vonatkozó
tervek és specifikációk szerint szabad legyártani, csak a VT Metal Kft. által jóváhagyott gyártási
módszerek szerint, a minőségbiztosítási előírásokat figyelembe véve. A VT Metal Kft. marad
felelős a BESZÁLLÍTÓNAK átadott közvetlen műszaki specifikációkért.
Továbbá, a VT Metal Kft. garantálja azt, hogy a legjobb tudása szerint az átadott technológiai
„know-how” és gyártási eljárások a TERMÉK legyártását lehetővé teszik oly módon, hogy az
megfeleljen a TERMÉK előírt specifikációinak, valamint a VT Metal Kft. által átadott ellenőrzési
eljárások alkalmasak arra, hogy felfedjék a TERMÉK esetleges nem-megfelelőségeit.
A VT Metal Kft. műszaki támogatást biztosít a BESZÁLLÍTÓ felé. Amennyire csak szükséges a
TERMÉKEK gyártását a megállapodásban rögzített minőség elérése céljából elősegíteni, a VT
Metal Kft. biztosítja a BESZÁLLÍTÓNAK a szükséges „know-how”-t (a gyártáshoz kapcsolódó
műszaki tudást és tapasztalatot, a TERMÉK minőségbiztosítását és minőségét, minőségbiztosítási
eljárásokat az alapanyagra vonatkozóan) feltéve, ha ezekkel a VT Metal Kft. rendelkezik. A VT
Metal Kft. a TERMÉKEKHEZ és a minőségirányítási rendszerhez a műszaki támogatást
díjmentesen biztosítja.
A minőségirányítási irányelvek betartásának ellenőrzése céljából a TERMÉKEK gyártásának
időtartama alatt a VT Metal Kft. és vevőinek képviselői fel vannak hatalmazva arra, hogy
megvizsgálják a gyártás folyamatait és - ha szükséges- javaslatokat tegyenek, vagy utasításokat
adjanak a BESZÁLLÍTÓ telephelyén. Azonban, a VT Metal Kft. nem kötelezhető arra, hogy ezeket
a vizsgálatokat végrehajtsa és nem tehető felelőssé azért, hogy ugyanezeket elmulasztotta. Az
ilyen jellegű vizsgálatokhoz kapcsolódó költségeket a VT Metal Kft. viselni, kivéve a BESZÁLLÍTÓ
működési költségeit. Az ilyen vizsgálatok és átvilágítások nem mentesítik a BESZÁLLÍTÓT a vevők
felé irányuló kötelezettségei alól, mindazonáltal, a VT Metal Kft. felelősége a TERMÉK dizájn, a
technológiai “know-how”, és a közvetlen műszaki utasítások, amelyeket a BESZÁLLÍTÓNAK
átadott.
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Gyártási szerszámok és berendezések:
A VT Metal Kft. által biztosított, vagy kifizetett SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK a VT Metal Kft.
kizárólagos tulajdonában maradnak. Ennek értelmében a BESZÁLLÍTÓNAK kell biztosítania azt,
hogy az összes SZERSZÁMOT megfelelően és biztonságosan tárolja és beazonosítsa a VT Metal
Kft. tulajdontárgyaként, tulajdonjogát ne ossza meg, vagy tegye hozzáférhetővé semmilyen
harmadikfél számára.
A VT Metal Kft. műszaki segítséget nyújt a SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK üzembe
helyezésekor és elindításakor, ezenkívül, mindennemű folyamathoz kapcsolódó változtatásban és
azon SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK darabjainak üzembe helyezésében, amelyek egyediek
és melyeket kizárólagosan csak a VT METAL Kft tudna használni.
A BESZÁLLÍTÓNAK azonnal írásos formában tájékoztatást kell adnia a VT Metal Kft. felé, ha a
SZERSZÁMOKAT és BERENDEZÉSEKET bármilyen károsodás éri.
A BESZÁLLÍTÓNAK havonta írásos jelentést kell küldenie a SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK
használatáról az adott hónapban.
A BESZÁLLÍTÓNAK nem lehet, és nem is szerezhet semmilyen jogot, vagy jogcímet a
SZERSZÁMOKRA és BERENDEZÉSEKRE, kivéve annak a jogát, hogy használja a
SZERSZÁMOKAT és BERENDEZÉSEKET a VT Metal Kft. engedélye alapján. A BESZÁLLÍTÓ
vállalja azt, hogy semmilyen HARMADIKFÉL sem szerezhet semmilyen jogot, vagy jogcímet a
SZERSZÁMOKRA és BERENDEZÉSEKRE, kivéve csak akkor, ha a VT Metal Kft. erre előzetesen
írásos beleegyezést adott.
A BESZÁLLÍTÓ biztosítja a személyzete számára, hogy a SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK
helyes karbantartásában megfelelő jártasságra tehessen szert. A VT Metal Kft.-nek joga van, hogy
kiválasszon egy HARMADIKFELET, mint karbantartó szolgáltatót, ha és amikor szükséges. A
SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK eltűnéséből vagy javításából keletkező költségeket, amelyek
a BESZÁLLÍTÓ vétkes gondatlanságának, vagy szándékos rosszindulatú cselekedetének
köszönhetőek az alatt az idő alatt, míg a BESZÁLLÍTÓ gondjaira voltak bízva, a BESZÁLLÍTÓ
fizeti. A SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK azon költségeit, amelyek a normál igénybevételből
eredő kopásból és elhasználódásból származnak, valamint, a javítás és karbantartás költségei, a
gyártási költségek részét képezik, a BESZÁLLÍTÓ csak akkor vásárolhatja meg ezeket a
pótalkatrészeket, ha erre a VT Metal Kft.-től előzetesen engedélyt kapott. A BESZÁLLÍTÓ nem
lesz felelőssé téve azokért a beszállítási késedelmekért, amelyek abból keletkeznek, hogy az
engedélyt a vásárlásra a VT Metal Kft. –től későn kapta meg.
Abban az esetben, ha a SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK javítása vagy cseréje válna
szükségessé egy jelentős hiba vagy nagyjavítás miatt, amelyekért egy HARMADIKFÉL nem tehető
felelőssé és ezekre a költségekre nem lehetne egyébként visszatérítést elérni, a FELEKNEK meg
kell állapodniuk a cserében vagy javításban.
A BESZÁLLÍTÓNAK kötnie és fenntartania kell a SZERSZÁMOKRA és BERENDEZÉSEKRE egy
vagyontárgyi biztosítást, amely legalább fedezi az esetleges rongálódásból, tűzből, lopásból,
eltűnésből és más hasonló veszélyekből eredő károkat. A biztosítási szerződés és igazolás egy
példányát el kell küldeni a VT Metal Kft. részére.
A SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK javítását és karbantartását a BESZÁLLÍTÓ csak erre
kiképzett alkalmazottjával végeztetheti el, akit a VT Metal Kft előzetesen felhatalmazott a
SZERSZÁMOK és BERENDEZÉSEK javításának és karbantartásának elvégzésére, vagy egy
harmadik szolgáltató fél, akit a VT Metal Kft. előzetesen elfogadott.
A BESZÁLLÍTÓ nem hajthat végre semmilyen változtatást a VT Metal Kft. előzetes írásos
beleegyezése nélkül a SZERSZÁMOKON és BERENDEZÉSEKEN. A VT Metal Kft. automatikusan
megszerzi a tulajdonjogát bármilyen új alkatrésznek, módosításnak, kiegészítésnek, vagy
változtatásnak a SZERSZÁMOKON és BERENDEZÉSEKEN.
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A BESZÁLLÍTÓNAK gondosan kell használnia a SZERSZÁMOKAT és BERENDEZÉSEKET. A
BESZÁLLÍTÓNAK eleget kell tennie a vonatkozó törvényi előírásoknak, ami a SZERSZÁMOK és
BERENDEZÉSEK tulajdonjogát, használatát és karbantartását illeti, valamint az egészség
károsodást megelőző és munkavédelmi törvényi előírásoknak. Az üzembe helyezés során, a
BESZÁLLÍTÓ felelősége, hogy meghatározza a helyi egészségügyi és munkavédelmi
követelményeket, azon költségeket, amelyek e szabályok betartása során felmerülnek a VT Metal
Kft. fogja viselni. A BESZÁLLÍTÓ a SZERSZÁMOKAT és BERENDEZÉSEKET csak a szokásos
üzleti tevékenységeihez használhatja fel. A BESZÁLLÍTÓ lesz felelősé téve bármely személy
tettéért, vagy mulasztásáért, aki a SZERSZÁMOKAT és BERENDEZÉSEKET használja, javítja,
karbantartja, mozgatja és tárolja. Amennyiben a fentiekben említet mulasztást vagy cselekedetet
egy szolgáltató követi el, akit előzőleg a VT Metal Kft. elfogadott, a VT Metal Kft. támogatni fogja a
BESZÁLLÍTÓT abban, hogy érvényt szerezzen követeléseinek az illető szolgáltatóval szemben.
Garanciák és kötelezettségek (általános)
A BESZÁLLÍTÓNAK garantálnia kell azt, hogy:
- A leszállított termékek teljesen megfelelnek a VT Metal Kft. rendelésein meghatározott
specifikációknak, illetve annak az információnak, amit a BESZÁLLÍTÓ a TERMÉKRŐL
nyilvánosságra hozott.
- A TERMÉK mentes mindennemű rejtett hibától.
A BESZÁLLÍTÓNAK kell megjavítania, vagy kicserélnie a beszállított TERMÉKET a VT Metal Kft.
reklamációja esetén a magyar jogszabályok szerint. Abban az esetben, ha a beszállított áru,
valamilyen hiányosság miatt, a VT Metal Kft.-nél bármilyen extra költséget okoz, a BESZÁLLÍTÓ
köteles a VT Metal Kft. –nek azt a költséget megtéríteni.
Garanciák és kötelezettségek ( A VT Metal Kft. vagy vevői által megadott dizájn szerinti
alkatrészgyártása esetén)
A BESZÁLLÍTÓNAK úgy kell legyártania a TERMÉKEKET, hogy azok teljesen megfeleljenek a VT
Metal Kft. által megjelölt technológiai „know-how”-nak és eljárásoknak, műszaki specifikációknak
és terveknek, valamint egyéb írásos utasításoknak. A BESZÁLLÍTÓ-nak a következő
minőségirányítási rendszerek szerinti tanúsítással kell rendelkeznie: ISO 9001 (2000), ISO 14001
(2000), ISO TS 16949. A TERMÉKEKNEK teljesen meg kell felelnie a VT Metal Kft. által
meghatározott specifikációknak. (minőségi irányelvek, mennyiségek, beszállítási időkorlátozások,
dokumentációk, stb.), amennyire lehetséges, a legnagyobb pontossággal. Ha bármilyen
tisztázatlan dolog vagy kétség merül fel a megjelölésekkel vagy utasításokkal kapcsolatban, azt a
BESZÁLLÍTÓNAK kell egyeztetnie a VT Metal Kft. képviselőivel azonnal. A BESZÁLLÍTÓ ennek
megfelelően garantálja, hogy gyártott TERMÉKEK mentesek mindennemű anyag vagy kidolgozási
hibától és megfelelnek a VT METAL Kft.. által jelzett műszaki specifikációknak, terveknek és egyéb
utasításoknak. A garancia időtartama 10 év a szállítási dátumtól számítva.
A garanciális reklamációkat a BESZÁLLÍTÓ felé a VT Metal Kft. fogja benyújtani, azzal a
dokumentummal együtt, amely bizonyítékul szolgál, hogy a termék hibája anyaghibának, és, vagy
kidolgozási hibának tulajdonítható. A BESZÁLLÍTÓ azonban mentesül a garanciális
kötelezettségei alól azokért a kidolgozási hibákért, amelyek annak ellenére mutatkoznak, hogy a
BESZÁLLÍTÓ eleget tett minden utasításnak, beleértve azt a gyártási „know-how”-t és eljárásokat,
amelyeket a VT Metal Kft. adott át.
A BESZÁLLÍTÓ nem lehet felelős olyan anyagokon található anyaghibákért, amelyek a kezdő
minták gyártásához a VT Metal Kft. készletéből származnak, valamint a dizájnért és azért a
tulajdonságáért, hogy a TERMÉK megfelel-e eredeti céljának a végfelhasználónál.
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Titoktartás
A gyártáshoz és a termék dizájnhoz kapcsolódó „know-how” megőrzése érdekében, a
BESZÁLLÍTÓNAK nem szabad felfednie egy HARMADIKFÉL előtt semmilyen technológiai,
kereskedelmi információt és dokumentumot (vizsgálatokat, prototípusokat, adatokat, feljegyzéseket,
iratokat, vázlatokat, jegyzeteket, stb., mostantól bizalmas információt), amelyeket a VT Metal Kft.-től
szerzett meg. A BESZÁLLÍTÓ köteles megőrizni a megszerzett bizalmas információt oly módon,
hogy azt harmadik fél nem tudja megtekinteni.
A BESZÁLLÍTÓNAK köteleznie kell a teljes személyzetét, vagy összes alkalmazottját (akikre a
hivatkozás mostantól, mint „képviselők” történik), valamint az összes alvállalkozót, akik előtt a
bizalmas információ felfedésre került, vagy azt megszerezte arra, hogy az ilyen információt szigorúan
bizalmasként kezeljék. A BESZÁLLÍTÓ felelősége, hogy az itt meghatározottak szerint, alvállalkozóit
szerződéssel titoktartásra kötelezi, mielőtt az ilyen jellegű bizalmas információkat átadja nekik.
A titoktartási kötelezettségek nem vonatkoznak az olyan információkra, mint:
a. Az információ megszerzésekor már a nyilvánosság számára hozzáférhető volt.
b. Különböző publikációk során nyilvánosságra jutott egy HARMADIKFÉL által a
BESZÁLLÍTÓ bármilyen közreműködése nélkül a FELEK által történt kommunikáció ideje
után.
c. Amelyet törvényesen adtak át a BESZÁLLÍTÓNAK egy HARMADIKFÉL korlátozása
nélkül.
d. Amely nyilvánosan ismertetve volt a BESZÁLLÍTÓNAK az információ átadása előtt,
feltéve, ha ezt a BESZÁLLÍTÓNAK kell bizonyítania írásos feljegyzésekkel vagy más
módon és ebben a megállapodásban nem meghatározott kötelezettség volt megszegve.
A titoktartási kötelezettség megszegésével okozott és bizonyított kárt a BESZÁLLÍTÓNAK
kell viselnie és megfizetnie a VT Metal kft. felé, Az előbbiekben említett kikötések megsértése
esetén BESZÁLLÍTÓ viseli annak a bizonyításának terhét, hogy az érintett információ már
előzőleg ismert volt.
Vonatkozó törvények és jogi paragrafusok
A fenti megállapodásra a magyar törvények vonatkoznak

Dátum: 2008.05.28
VT Metal Kft.
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