A Linde Csoport
általános beszerzési feltételei
1.

ALKALMAZHATÓSÁG, MEGRENDELÉSEK,LEGFONTOSABB FOGALMAK

1.1.

Ezek az általános beszerzési feltételek érvényesek („Feltételek”) minden a LINDE
által történő (i) áru és anyag beszerzésre, beleértve korlátozás nélkül, a
specifikusan kifejlesztett vagy egyedi igényekre szabott termékeket,
alkatrészeket vagy részegységeket, valamint egy adott szolgáltatás
eredményeként létrejövő dolgokat („Áruk”) és (ii) bármilyen szolgáltatást
(„Szolgáltatás”). A „LINDE” a Linde Csoport azon jogi személyét jelenti, aki az
Árukat és Szolgáltatásokat megrendelte ezen Áruk és Szolgáltatások szállítójától
(„SZÁLLÍTÓ”). A „Linde Csoport” egy nemzetközi vállalatcsoport, amelyet a Linde
AG, Németország irányít (www.linde.com).

1.2.

Ezek a Feltételek érvényesek minden a LINDE által Áruk és Szolgáltatások
beszerzésére irányuló jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatra, még akkor is ha
azokra nem történik egyértelmű hivatkozás. A SZÁLLÍTÓ szokványos feltételeit
nem lehet alkalmazni, kivéve ha ahhoz LINDE kifejezett írásos hozzájárulását adja.
A Feltételek abban az esetben is érvényesek, ha LINDE tudomása van arról, hogy
a SZÁLLÍTÓ ellentmondásos vagy eltérő feltételeiről, és fenntartás nélkül
elfogadja az Árukat vagy Szolgáltatásokat.

elszenvedett költségért, kiadásért, kárért és egyéb veszteségért kártérítést
követelhet. Továbbá, a Szolgáltatásokat illetően, LINDÉT a Hiba! A hivatkozási
forrás nem található. pontban meghatározott jogok illetik meg.
2.4.

Minden egyes Áruszállítás tekintetében, a SZÁLLÍTÓ felelős azért, hogy biztosítsa
a folyamatos megfelelést az Áruk szállítására és feladására vonatkozó minden
jogszabálynak és rendelkezésnek.

2.5.

Minden Áruszállítás esetében legalább az alábbi információkat, valamint minden
a LINDE által megkövetelt további információt tartalmazó dokumentumokat kell
mellékelni: megrendelés száma, Áruk megnevezése és SZÁLLÍTÓ neve, Áruk
térfogatára, mennyiségére vagy számára vonatkozó mértékegység és átadás
helye.

2.6.

Minden Árut (i) biztonságosan kell csomagolni, oly módon, hogy az megvédje az
árut a berakodás, szállítás és kirakodás során a sérülésektől, valamint (ii) ha a
SZÁLLÍTÓ számára átadásra került a LINDE csomagolásra vonatkozó specifikációja
akkor annak megfelelő csomagolással kell azt ellátni.

2.7.

Továbbá, a SZÁLLÍTÓNAK:

1.3.

A „Megrendelés” a SZÁLLÍTÓHOZ (bármilyen formában) benyújtott Áruk vagy
Szolgáltatások szállítására vonatkozó kérelmet jelenti, az ahhoz csatolt bármilyen
rajz, specifikáció, és egyéb melléklettel együtt, és amelyet úgy kell tekinteni,
hogy minden esetben tartalmazza a jelen Feltételeket. A Feltételek a
Megrendelés kiegészítéseként szolgálnak és bármilyen a Feltételek és a
Megrendelés közötti ellentmondás esetén a Megrendelés feltételeit kell
irányadónak tekinteni.

2.7.1.

kérés esetén, biztosítani kell LINDE számára, az áruforgalmi
követelményeknek
megfelelő
származási
bizonyítványokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat és adatokat, továbbá kérés esetén,
tájékoztatnia kell LINDÉT részletesen és írásban minden az Áruk vagy
Szolgáltatások származási országában vagy célállomáson érvényben
lévő esetleges export korlátozásról vagy engedélyeztetési
követelményről.

1.4.

Ha a SZÁLLÍTÓ a Megrendelést, annak kézhezvételétől számított 14 napon vagy
bármilyen más a Megrendelésben meghatározott időszakon („Elfogadási
időszakon”) belül nem fogadja el, akkor a Megrendelést visszavontnak kell
tekinteni. Amíg a SZÁLLÍTÓ nem fogadja el a Megrendelést írásban, addig LINDÉT
nem kötelezi az ilyen Megrendelés és a Megrendelést bármikor visszavonhatja,
módosíthatja vagy megváltoztathatja.

2.7.2.

részletes információkat kell szolgáltatnia minden az Árukat érintő
azonnali és hosszú távú lehetséges veszélyről vagy kockázatról,
beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat: toxikusság, gyúlékonyság,
belégzés vagy közvetlen érintkezés következtében fellépő károsító
hatások, valamint, hogy azok közvetlen vagy közvetett használat révén
jelentkeznek;

1.5.

Minden az Elfogadási Időszakon belül a SZÁLLÍTÓ által (i) fenntartás vagy
módosítás nélkül elfogadott Megrendelés, (ii) a SZÁLLÍTÓ által fenntartással vagy
módosítással vagy LINDE által az Elfogadási Időszakot követően kapott, de LINDE
által (bármilyen formában) elfogadott, vagy (iii) a SZÁLLÍTÓ és a LINDE között
létrejött bármilyen egyéb megállapodás, amely ezen Feltételekre hivatkozik,
„Szerződésnek” minősül. Minden a Szerződésben található vagy annak részét
képező, az Árukra és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozóan hivatkozott
specifikációt, illetve minden egyéb a LINDE és a SZÁLLÍTÓ között időről időre
írásban meghatározott egyéb specifikációra, „Specifikációként” hivatkozunk.

2.7.3.

részletes információkat kell szolgáltatnia az Áruk használatával és
kezelésével kapcsolatban betartandó legmegfelelőbb biztonsági
óvintézkedésekről; és

2.7.4.

megfelelő módon és szembetűnő módon fel kell címkézni minden
csomagot és konténert, amely veszélyes, mérgező vagy más módon
káros Árukat tartalmaz azért, hogy megvédjék azon személyeket, akik
az Árukat kezelik vagy azoknak ki vannak téve.

1.6.

Az „Alkalmazandó jog” a 19.1 pont szerint, az országban alkalmazandó jogot
jelenti, kivéve, ha attól a felek a Szerződésben eltérően állapodnak meg.

1.7.

Ha ezen Feltételekben az „írásban” kifejezés szerepel, akkor az alatt az
elektronikus levélben vagy faxon keresztüli kommunikációt is érteni kell.

2.

ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

2.1.

A Szerződés SZÁLLÍTÓ általi teljesítése szempontjából az idő alapvető fontosságú.
LINDÉNEK a szerződés vagy bármely más jogalap alapján biztosított bármely
egyéb jogának sérelme nélkül, a a SZÁLLÍTÓNAK késedelem nélkül tájékoztatnia
kell LINDÉT, ha a körülmények alapján nyilvánvalóvá válik, hogy az Áruk
szállítását vagy a Szolgáltatások teljesítését a megadott szállítási határidőre nem
tudja teljesíteni.

2.2.

2.3.

A SZÁLLÍTÓNAK az Árukat és Szolgáltatásokat a (szállítás / teljesítés helyén
érvényben lévő) normál munkaidőben kell leszállítaniuk illetve teljesíteniük a
Szerződésben („Szállítási határidők”) megadott ütemterv szerint. Amennyiben
nem került Szállítási határidő meghatározásra, akkor a SZÁLLÍTÓNAK az Árukat és
Szolgáltatásokat olyan hamar kell leszállítani illetve teljesíteni, amilyen hamar azt
ésszerűen lehetséges, továbbá a SZÁLLÍTÓNAK elfogadható idővel megelőzően,
írásban tájékoztatnia kell LINDÉT a szállítási határidőről. Amennyiben a
Szerződésben másként nem állapodtak meg, akkor a SZÁLLÍTÓNAK az Árukat az
Incoterms 2011 „DDP” paritása és a Szerződés szerint kell szállítania a
Megrendelésben vagy a Szerződésben meghatározott célállomásra („Átvétel
helye”).
Ha a SZÁLLÍTÓ, a Szállítási határidőre, vagy amennyiben nem került Szállítási
határidő meghatározásra, akkor a LINDE által ésszerűen megszabott határidőig,
nem tudja az Árukat leszállítani vagy a Szolgáltatásokat teljesíteni akkor a
LINDÉNEK a Szerződés vagy más jogalap alapján biztosított jogainak és
jogorvoslati lehetőségeinek sérelme, valamint a SZÁLLÍTÓNAK való felelősség
nélkül, LINDE a SZÁLLÍTÓNAK küldött írásos felmondással érvénytelenítheti a
Szerződést. Ilyen esetben, LINDE követelheti a vételár visszafizetését,
amennyiben az már kifizetésre került, és minden a SZÁLLÍTÓ hibája miatt
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2.8.

Az Áruk részleges szállítása vagy korábban történő leszállítása csak LINDE
előzetes írásos beleegyezésével lehetséges. A megállapodottnál korábban
történő leszállítás esetén, LINDE fenntartja a jogot, hogy a SZÁLLÍTÓ költségén
visszaküldje a szállítmányt. Ha LINDE nem küldi vissza a megállapodott időnél
korábban leszállított Árukat, akkor azokat a szállítás dátumáig SZÁLLÍTÓ
kockázatára és költségére tárolhatja.

2.9.

Ha valamilyen okból kifolyólag, LINDE nem tudja átvenni az Árukat a
Szerződésben meghatározott időpontban, akkor a SZÁLLÍTÓ, amennyiben LINDE
ezt kéri, köteles az Árukat eltárolni és forgalomképes állapotban megőrizni.
Korábbi írásos megállapodás alapján, LINDE köteles a SZÁLLÍTÓNAK megtéríteni az
ilyen jellegű tárolás méltányos költségeit.

2.10.

A SZÁLLÍTÓ a Szolgáltatásokat a meghatározott helyen és megadott szállítási
időpontban köteles elvégezni, a megadott Specifikációk és a megfelelő ipari
gyakorlat, valamint szabvány szerint. A SZÁLLÍTÓNAK dokumentálnia kell a
Szolgáltatások teljesítését, és ezen dokumentumokat LINDE kérésére vagy a
Szolgáltatások teljesítését követően, legkésőbb a SZÁLLÍTÓ számlájával együtt
rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a Szolgáltatások eredményeként egy
dolog vagy egy adott eredmény elérése a cél, akkor ennek megfelelően ezen
Feltételeknek az Árukra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.11.

A SZÁLLÍTÓNAK különös tekintettel akkor, ha LINDE vagy LINDE vevőinek
telephelyein dolgozik, biztosítania kell azt, hogy a Szolgáltatásokat végző
személyeket, ne tekintsék úgy, mint akik, LINDÉVEL vagy LINDE vevőjével
munkaviszonyban állnának, továbbá azok nem jogosultak munkaviszonyt
létesíteni LINDÉVEL vagy LINDE vevőjével. Ennek megsértése esetén,
SZÁLLÍTÓNAK kártalanítania kell LINDÉT minden ezzel kapcsolatos költségért,
kiadásért, kárért vagy egyéb elszenvedett veszteségért.

2.12.

Ha a SZÁLLÍTÓNAK a LINDE által vagy a LINDE nevében tulajdonolt, vagy
üzemeltetett telephelyen kell tevékenykednie, akkor a SZÁLLÍTÓNAK saját
költségén eleget kell tennie, minden a LINDE telephelyén érvényben lévő
biztonsági előírásnak és eljárásnak. Ez nem kizárólagosan, de magába foglalja az
alábbiakat: megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát, telephelyi orientációs
tréningen való részvételt, minden hulladék, szemét, felesleges anyag és
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ideiglenes szerkezet elszállítását és a telephely tisztán és rendezett formában
történő elhagyását. A Szerződés teljesítéséig a SZÁLLÍTÓ viseli a kockázatot
minden felhasznált anyag vagy felhasználásra kerülő anyagveszteségért vagy
károsodásáért.
3.

KOCKÁZAT- ÉS TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁS

3.1.

Ha felek másként nem állapodnak meg, akkor a veszteség- és kárkockázat
LINDÉRE az Áruk átvételekor az Áruk Átvételi helyén száll át. Amennyiben (a 6.3
pontban meghatározottak szerinti) Átvételi Eljárásban állapodtak meg vagy az
megkövetelt, akkor a LINDE általi végső átvétel dátumát kell a kockázatátvállalás
szempontjából figyelembe venni.

3.2.

Áruk teljes részének vagy a szóban forgó részének tulajdonjoga leghamarabb (i)
ezen Áruk vagy annak adott részének kifizetését; valamint (ii) ezen Áruk a
meghatározott Átvételi helyen történő leszállítását követően száll át LINDÉRE.
Abban az esetben, ha az Áruk teljes egészének vagy egy részének tulajdonjoga
átszállt LINDÉRE, de az Áruk a SZÁLLÍTÓ birtokában maradtak, akkor a
SZÁLLÍTÓNAK az ÁRUKAT jól láthatóan fel kell címkéznie, hogy azok a LINDE
tulajdonát képezik és azokat a többi árutól elkülönítve kell tárolnia.

4.

ÁR ÉS FIZETÉS

4.1.

Az Áruk és/vagy Szolgáltatások árát (árait) a Szerződésben kell meghatározni és
annak (azoknak) a Szerződés időtartama alatt rögzítettnek kell lenniük.

4.2.

Amennyiben másként nem került meghatározásra a Szerződésben, akkor az
Árukért és/vagy Szolgáltatásokért fizetendő ár:
4.2.1.

általános forgalmi adó („ÁFA”) vagy egyéb forgalmi adó nélkül kell
érteni (nettó ár); és

4.2.2.

tartalmaznia kell az Áruk minden csomagolási, berakodási, szállítási,
fuvarozási, biztosítási és kézbesítési díját, és a Szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan minden utazási kiadást, élelmezési- és italköltséget,
szállásköltséget és egyéb költséget, valamint minden az Árukért
és/vagy Szolgáltatásokért időről-időre fizetendő illetéket, licencdíjat,
engedélyek díját és adókat (ÁFÁ-n vagy egyéb forgalmi adón kívül).

5.3.

A LINDE az Áruk leszállítását vagy a Szolgáltatások teljesítését megelőzően
bármikor megvizsgálhatja az Árukat vagy Szolgáltatásokat a SZÁLLÍTÓ telephelyén
vagy bármely más helyszínen. A LINDE általi átvizsgálás nem mentesíti a
SZÁLLÍTÓT az Árukért és Szolgáltatásokért vállalt felelőssége vagy kötelezettségei
alól, továbbá nem jelenti az Áruk vagy Szolgáltatások LINDE általi átvételét. LINDE
szállítást megelőző átvizsgálási joga nem érvényteleníti a LINDE azon jogát,
miszerint az Árukat azok leszállítását követően visszautasíthatja.

5.4.

A LINDE kérheti az Áruk eredetére vonatkozó és a gyártásához felhasznált
anyagok nyersanyagok és berendezések vizsgálati bizonylatait, valamint a
nyersanyagok anyagbizonylatait. A SZÁLLÍTÓNAK ezen bizonylatokat az erre
irányuló kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül LINDE
rendelkezésére kell bocsátania.

6.

ÁTVIZSGÁLÁS, TESZTELÉS

6.1.

A SZÁLLÍTÓNAK minden Árut és Szolgáltatást a Szerződésnek és a
Specifikációknak megfelelően kell leszállítania. LINDE átvizsgálhatja és
letesztelheti az Árukat az Áruk LINDE által történő átvételekor vagy azt követően.
Az Alkalmazandó jog értelmében, LINDE minden az Áruk vagy Szolgáltatások
átvizsgálására illetve a SZÁLLÍTÓ bármilyen hiányosságról történő egy bizonyos
időn belüli tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége ezennel kizárásra kerül.
Amennyiben az átvizsgálásra vonatkozó kötelezettség nem zárható ki, akkor a
következőket kell alkalmazni: (i) LINDÉNEK csak az Áruk azonosságának és
mennyiségének eltérését, valamint nyilvánvaló szállítási sérülését kell
ellenőriznie (ii) LINDE köteles a SZÁLLÍTÓT értesíteni minden eltérésről és
sérülésről az Áruk, Átvételi helyen történő átvételét követő 14 napon belül. A
tájékoztatási követelménynek való megfelelés érdekében, LINDÉNEK csupán az
eltérés, sérülés vagy hiányosság rövid leírását kell SZÁLLÍTÓ részére megadni.

6.2.

A szállítást vagy a teljesítést megelőzően vagy azt követően 30 napon vagy a 6.3
pontban meghatározott ennél hosszabb időtartamon belül, a LINDE jelen
szerződés vagy más jogalap alapján biztosított jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek sérelme nélkül, LINDE visszautasíthatja azon Áruk átvételét vagy
a Szolgáltatások teljesítését teljes egészében vagy részben, amelyek nem
felelnek meg teljesen a Szerződésnek. Amennyiben az Áruk vagy Szolgáltatások
egy bizonyos része nem felel meg a Szerződésnek, akkor a LINDE
visszautasíthatja az egész szállítmányt vagy teljesítést, hacsak a SZÁLLÍTÓ nem
tudja bizonyítani azt, hogy az adott szállítmány vagy teljesítmény fennmaradó
része megfelel a Szerződésnek.

6.3.

Ha a Szerződés értelmében vagy bizonyos körülmények következtében a LINDE
köteles megvizsgálni és jóváhagyni az Áruk és Szolgáltatások Szerződésnek való
megfelelőségét, akkor a SZÁLLÍTÓNAK kell kérelmeznie azt, hogy LINDE ezen
vizsgálatokat és a jóváhagyást az Áruk vagy Szolgáltatások elkészültét követően
végezze el. („Átvételi eljárás”). A SZÁLLÍTÓNAK ezen kérelmét a Szerződésben
meghatározott időpontok szerint kell megtennie, vagy amennyiben nem került
ilyen időpont meghatározásra, akkor amilyen hamar csak az megvalósítható.
LINDE ésszerű kérése alapján, SZÁLLÍTÓNAK saját költségén megfelelő
személyzetet kell biztosítani az ilyen jellegű vizsgálatokhoz.
LINDE
visszautasíthatja az Árukat vagy Szolgáltatásokat részben vagy teljes egészében,
amennyiben a SZÁLLÍTÓ nem igazolja, hogy azok megfelelnek a Szerződésben
meghatározott követelményeknek és/vagy minden megállapodott átvételi
kritériumnak. Amennyiben a LINDE részben vagy teljes egészében nem veszi át az
Árukat vagy Szolgáltatásokat, akkor a SZÁLLÍTÓNAK azonnal ki kell vizsgálnia a
nem-megfelelőséget, ki kell javítania ezen nem-megfelelőségeket és meg kell
ismételnie az Átvételi eljárást. A második sikertelen Átvételi eljárást követően,
LINDE saját belátása alapján kérheti az Átvételi eljárás megismétlését vagy élhet
a 8. pontban meghatározott jogorvoslati lehetőségekkel. LINDE részéről nem
tekinthetők az Áruk vagy Szolgáltatások átvetnek, pusztán azért, mert azokat
LINDE részben vagy teljes egészében használatba veszi üzemeltetési
szükségszerűségből kifolyólag.

4.3.

Ha a Szerződésben úgy kerül meghatározásra hogy bármely Áru vagy Szolgáltatás
tekintetében ÁFÁ-t vagy egyéb forgalmi adót kell fizetni, akkor az ilyen adót
LINDE csak akkor köteles megfizetni, ha az érvényes, ÁFÁ-t vagy más egyéb
forgalmi adót tartalmazó számlát kézhez kapta.

4.4.

Amennyiben másként nem került a Szerződésben meghatározásra, és a SZÁLLÍTÓ
eleget tett Szerződéses kötelezettségeinek, akkor LINDE a SZÁLLÍTÓ által
megfelelően és pontosan kiállított számlájának kézhezvételének hónapját követő
hónap végét követő ötödik munkanapig, de minden esetben legkésőbb a
SZÁLLÍTÓ által megfelelően és pontosan kiállított számla kézhezvételét követő 60
napon belül köteles az Áruk és/vagy Szolgáltatások árát megfizetni. A
SZÁLLÍTÓNAK lehetősége van arra, hogy a számlát az adott Áru LINDÉ-nek történő
leszállítását vagy a Szolgáltatások teljesítését követően állítsa csak ki. A
számláknak minden esetben tartalmazniuk kell a hivatalos megrendelés számot
és meg kell felelniük minden jogszabályi követelménynek és minden LINDE által
megkövetelt specifikációnak.

4.5.

LINDE megtagadhatja bármely számlán feltüntetett vitatott vagy nem
megfelelően dokumentált összeg kifizetését. A LINDE továbbá a LINDE által a
SZÁLLÍTÓNAK fizetendő bármely összegbe beszámíthat bármilyen a SZÁLLÍTÓ által
LINDÉNEK vagy a Linde Csoport bármely más tagjának a Szerződés értelmében
fizetendő összeget, vagy ezen összegekre, mint tartozás behajtásaként tekinthet.

4.6.

Egy számla LINDE által történő kiegyenlítése nem jelenti a számlával lefedett Áruk
és/vagy Szolgáltatások átvételét és a jelen Szerződéssel kapcsolatosan LINDE
által a SZÁLLÍTÓVAL szemben támasztott valamennyi követelése érvényben
marad.

7.

SZÁLLÍTÓIGARANCIÁK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

5.

MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

7.1.

5.1.

SZÁLLÍTÓNAK a legmagasabb minőségű Árukat kell rendelkezésre bocsátania a
7.3 pontban meghatározott SZÁLLÍTÓI garanciák szerint. A SZÁLLÍTÓNAK meg kell
felelnie az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek és a megfelelő ipari
gyakorlatnak és szabványnak, valamint a szállítandó Áruk fejlesztését, gyártását
és vizsgálatát úgy kell végeznie, hogy azok megfeleljenek azoknak és a
Szerződésben foglaltaknak.

A Szerződés vagy bármely más jogalap alapján biztosított garancia fenntartása
mellett, a SZÁLLÍTÓ garantálja, hogy az Áruk és az Áruk gyártása vagy az azzal
kapcsolatos bármely tevékenység során felhasznált alkatrészek illetve anyagok:

5.2.

Ha a SZÁLLÍTÓ tudomást szerez arról, hogy az Áruk vagy Szolgáltatások nem
felelnek meg a minőségi követelményeknek és a 7.3 pontban meghatározott
SZÁLLÍTÓI Garanciáknak és/vagy ha SZÁLLÍTÓNAK jogos kételye merül fel az Áruk
vagy Szolgáltatások ezen követelményeknek való megfelelőségét illetően, akkor
arról a SZÁLLÍTÓNAK azonnal értesítenie kell LINDÉT írásban és javaslatot kell
tennie LINDÉNEK a további szükséges lépésekről. Ugyanez érvényes abban az
esetben is, ha a SZÁLLÍTÓ harmadik fél tulajdonjogáról szerez tudomást, amely
akadályozza az Áruk vagy Szolgáltatások LINDE általi korlátozás nélküli
használatát. Ezen információk LINDE általi átvétele és kezelése esetén is az ezen
nem-megfelelőségből eredő, a jelen Szerződéssel kapcsolatosan LINDE által a
SZÁLLÍTÓVAL szemben támasztott valamennyi követelése érvényben marad.
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7.1.1.

megfelelnek a rendeltetetési célnak;

7.1.2.

megfelelnek a LINDE által a SZÁLLÍTÓ részére meghatározott minden
speciális célnak;

7.1.3.

megfelelnek minden tekintetben a Specifikációknak, és amennyiben
alkalmazható, akkor minden mintának vagy rajznak; különös tekintettel,
a tömeg, méretek, jelölések, feliratok, szavak, adatok, vagy
megnevezések, ha ezek bármelyike, rá van bélyegezve, nyomtatva
vagy más módon rögzítve az Árukhoz vagy konténerekhez (beleértve
bármilyen megkövetelt a származási országra vonatkozó jelölést) vagy
a hivatkozást arra vonatkozóan, hogy a jelen Szerződés értelmében
szállított Áruk valódiak és megfelelőek, továbbá megfelelnek minden
törvényi előírásnak, rendelkezésnek és jogszabálynak;
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7.1.4.

újak és korábban nem kerültek használatba vételre, hibátlan
anyagokból és kivitelezéssel készültek, és minden (rejtett vagy egyéb
más) hibától mentesek;

7.1.5.

az Áruk megfelelnek az azok tervezésére, gyártására, értékesítésére,
csomagolására, címkézésére, biztonsági szabványaira vonatkozó
minden alkalmazandó és az Áruk leszállításakor érvényben lévő
nemzetközi és helyi törvényi előírásnak és rendelkezésnek;

7.1.6.

mellékelte az Áruk használatához, tárolásához, üzemeltetéséhez,
felhasználásához, szállításához és ártalmatlanításához szükséges összes
információt, figyelmeztetést, utasítást és dokumentációt; valamint

7.1.7.

7.2.

7.3.

8.3.

ha a felek másként nem állapodtak meg, akkor az megfelel a SZÁLLÍTÓ
prospektusában
és
reklámanyagaiban
bemutatottaknak
és
garanciáknak.

Minden más a Szerződés vagy más jog alapján a LINDE részére biztosított
garanciákon kívül, SZÁLLÍTÓ garantálja, hogy minden Szolgáltatás (i) a hasonló
természetű szolgáltatásokat nyújtó, elismert, professzionális vállalatok által
alkalmazott magas fokú szakszerűséggel, megbízható gyakorlattal és jó
ítélőképességgel (ii) minden alkalmazandó törvényi előírásnak megfelelően
kerül elvégzésre, valamint (iii) oly módon, hogy biztosítsák azt, hogy a Szerződés
értelmében teljesített Szolgáltatások anyag- és kivitelezési hibától mentesek
legyenek, továbbá megfeleljen a rendeltetési célnak.
Minden a jelen 7 pontban meghatározott vagy a Szerződés vagy más jog alapján
fennálló garanciára, azaz jótállási kötelezettségre („SZÁLLÍTÓI Garanciák”) az
Áruk Átvételi helyen történő átvételét és LINDE 6.3 pont szerinti jóváhagyását,
vagy a Szolgáltatások befejezését (amelyik később következik be) követően 24
hónapos vagy bármilyen ennél hosszabb az Alkalmazandó jogban vagy a
Szerződésben meghatározott időtartam („Garanciaidő”) érvényes. A kötelező,
illetve a jelen ÁSZF szerint legalább 24 hónapos jótállási határidőn túl a SZÁLLÍTÓT
az alkalmazandó jog szerinti szavatosság is terheli, az alkalmazandó jog szerinti
határidőn belül.

8.

JOGORVOSLAT

8.1.

Amennyiben a szállított Áruk nem felelnek meg a szerződéses vagy jogszabály
által előírt kötelező feltételeknek („Hibás Áruk"), akkor a LINDÉNEK a Szerződés
vagy más jogalap alapján biztosított jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
sérelme nélkül, a LINDE a saját döntése alapján az alábbiak közül egy vagy több
jogorvoslati lehetőséggel élhet:
8.1.1.

elutasíthatja a szállítmány átvételét;

8.1.2.

követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a Hibás Áruk javítását vagy cseréjét a
SZÁLLÍTÓ saját költségén, a LINDE által meghatározott bármilyen ésszerű
határidőn belül, de legkésőbb a LINDE kérésének kézhezvételétől
számított 21 napon belül;

8.1.3.

elvégezheti a javítást a SZÁLLÍTÓ helyett, vagy elvégeztetheti a javítást
egy harmadik féllel a SZÁLLÍTÓ saját költségén;

8.1.4.

követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a javítással vagy cserével kapcsolatban
felmerült
LINDE valamennyi
költségének, kárának és egyéb
veszteségének megtérítését, beleértve de nem korlátozva a hiba
kivizsgálásának és elemzésének a költségét, a szerelési/leszerelési
költségeket, a saját- vagy külső személyzet igénybevételének
költségét, az alkatrészek költségét, ügyvédi díjat vagy egyéb jogi
költségeket, szállás, utazási vagy szállítási költségeket;

8.1.5.

8.2.

8.2.4.

9.

8.2.1.

felbonthatja a Szerződést és követelheti a vételár visszatérítését, ha az
már kifizetésre került, ebben az esetben a LINDE visszaküldi a Hibás
Árukat a SZÁLLÍTÓNAK a SZÁLLÍTÓ saját költségén; vagy

8.2.2.

követelheti (az esettől függően) a vételár csökkentését vagy
visszatérítését a Hibás Áruk csökkent értékének mértékében; vagy

8.2.3.

visszaküldheti a Hibás Árukat a SZÁLLÍTÓNAK a SZÁLLÍTÓ saját költségén
és kockázatán és beszerezhet azonos vagy hasonló árukat egy
alternatív szállítótól, és követelheti SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE valamennyi
többletköltségének és kiadásának megtérítését, amely a LINDÉNÉL
ésszerűen felmerült.

és
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Ha a teljesített Szolgáltatások nem felelnek meg a szerződéses vagy jogszabály
által előírt kötelező feltételeknek („Hibás Szolgáltatások"), akkor a LINDÉNEK a
Szerződés vagy más jogalap által biztosított jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek sérelme nélkül, a LINDE a saját választása szerint az alábbiak
közül egy vagy több jogorvoslati lehetősséggel élhet:
8.3.1.

követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a Szolgáltatások újbóli ingyenes teljesítését,
ésszerűen a lehető legrövidebb időn belül;

8.3.2.

követelhet a SZÁLLÍTÓTÓL a Hibás Szolgáltatásokkal arányos kártérítést;

8.3.3.

beszerezheti a Szolgáltatásokat egy harmadik féltől és követelheti
SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE valamennyi többletköltségének és kiadásának
megtérítését, amely a LINDÉNÉL ésszerűen felmerült.

8.3.4.

felmondhatja a Szerződést és visszautasíthat bármilyen további
Szolgáltatás fogadását a Szerződés alapján;

8.3.5.

követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE valamennyi
költségének,
kiadásának, kárának és egyéb veszteségének megtérítését, amely a
Hibás Szolgáltatások következtében a LINDÉNÉL felmerült.

KÁRTÉRÍTÉS
9.1.

Ha a LINDÉVEL szemben követelést támasztanak a SZÁLLÍTÓ általi
Áruszállítással vagy Szolgáltatással kapcsolatos közveszély okozás vagy
termék felelősségi szabálysértés miatt, akkor az Alkalmazott jog által
megengedett legnagyobb mértékben, akkor a LINDE a számára a Szerződés
vagy más jogalap által biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek
fenntartása mellett, követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE és annak
alkalmazottainak, tisztségviselőinek, ügynökeinek, vevőinek és
jogutódjainak és engedményesének („Kártérítésre Jogosult Felek”)
kártalanítását bármilyen követelés, veszteség, kiadás, költség (beleértve
ügyvédi költségeket, vagy egyéb jogi költségeket, visszahívási költségeket
és a saját alkalmazottaik költségét), kár vagy sérülés vonatkozásában,
amely ebből a törvénysértésből ered, kivéve, ha a SZÁLLÍTÓ bizonyítja,
hogy a SZÁLLÍTÓ nem követte el a törvénysértést.

9.2.

LINDE a Szerződés vagy más jogalap által biztosított egyéb jogok vagy
jogorvoslatok fenntartásával, az Alkalmazandó jog által megengedett
legnagyobb mértékben, követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE és a Kártérítésre
Jogosult Felek kártalanítását bármilyen követelés, veszteség, kiadás, költség
(beleértve ügyvédi költségeket, vagy egyéb jogi költségeket, visszahívási
költségeket és a saját alkalmazottaik költségét), kár vagy sérülés
vonatkozásában, amely (i) bármilyen Hibás Áru szállításából / vagy Hibás
Szolgáltatás nyújtásából vagy (ii) a SZÁLLÍTÓ, vagy annak beszállítói vagy
alvállalkozói általi szerződésszegésből ered (beleértve bármilyen késedelmes
Áruszállítást vagy késedelmes Szolgáltatásnyújtást), vagy (iii) a SZÁLLÍTÓ vagy
annak beszállítói vagy alvállalkozói általi gondatlanságból, szándékos
mulasztásból vagy jogellenes intézkedésből vagy mulasztásából ered.

10.

BIZTOSÍTÁS
A SZÁLLÍTÓNAK meg kell kötni és fenn kell tartani a saját költségén az iparban
szokásos mindennemű biztosítást a szokásos és LINDE számára kielégítő
feltételekkel, különösen a szakmai-, általános- és termékfelelősségi biztosítást. A
SZÁLLÍTÓNAK kérésre bizonyítékot kell szolgáltatnia a LINDE számára az ilyen
biztosítás meglétéről. Az egyértelműség végett a biztosítási fedezet nem
korlátozhatja semmilyen módon a SZÁLLÍTÓ felelősségét és szavatossági
kötelezettségét a LINDE számára szállított Áruk és nyújtott Szolgáltatások
vonatkozásában.

követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE valamennyi költségének, kárának és
egyéb veszteségének megtérítését, amely a Hibás Áruk következtében
a LINDÉNÉL felmerült.

Ha a SZÁLLÍTÓ a Hibás Áruk vonatkozásában nem teljesíti a SZÁLLÍTÓI Garancia
megsértésének jogorvoslatát a 8.1.2, pont szerinti időn belül vagy ha a SZÁLLÍTÓ
nem képes teljesíteni vagy visszautasítja a Hibás Áruk javítását vagy cseréjét,
akkor a LINDÉNEK a Szerződés vagy más jogalap alapján biztosított jogainak és
jogorvoslati lehetőségeinek, valamint a 8.1 pont szerinti jogorvoslatok
fenntartása mellett, LINDE választása szerint:

követelheti a SZÁLLÍTÓTÓL a LINDE valamennyi
költségének,
kiadásának, kárának és egyéb veszteségének megtérítését, amely a
Hibás Áruk következtében a LINDÉNÉL felmerült.

11.

SZELLEMI TULAJDON, TITOKTARTÁS

11.1.

Bármilyen a SZÁLLÍTÓ által vagy annak részére kifejlesztett know-how, bizalmas
szellemi tulajdonjog, beleértve de nem korlátozva a szabadalmak, kereskedelmi
védjegyek, szolgáltatási védjegyek, tervezési jogok (függetlenül attól, hogy azok
be vannak jegyezve vagy nincsenek), szerzői jogok (beleértve bármilyen
jövőbeni szerzői jogokat) és bármilyen előzőekben említettekre vonatkozó
bejelentést, amely a (i) speciálisan egyeztetett fejlesztésre (ii) egy termék LINDEspecifikus fejlesztésére vagy (iii) egy eszköz vagy alkatrész fejlesztésére
vonatkozik ( „ÚJ SZELLEMI TULAJDONJOG”) a LINDE tulajdonává válik és azt az
Áruk vagy Szolgáltatások vételára fedezi. A SZÁLLÍTÓNAK meg kell tenni minden
ésszerű intézkedést, ami ezen jogok LINDE részére történő engedményezéséhez
szükséges. A tulajdonjog átruházási kötelezettség ellenére, a SZÁLLÍTÓ ezennel
előzetesen egy feltétel nélküli, visszavonhatatlan, átruházható, kizárólagos és
világszerte érvényes engedélyt adományoz a LINDE részére bármilyen ÚJ
SZELLEMI TULAJDONJOG vonatkozásában, annak eredeti vagy módosított
formájában, díjmentesen. A SZÁLLÍTÓ bármely ÚJ SZELLEMI TULAJDONJOGOT csak a
Szerződés céljára használhatja fel.

11.2.

A SZÁLLÍTÓNAK bizalmasan kell kezelni minden a LINDE üzletére vonatkozó
információt és dokumentumot, amelyet a LINDE rendelkezésére bocsát, vagy
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amelyet az előállít vagy gyárt, vagy amit az előállított vagy gyártott, különös
tekintettel a LINDE részére történő Szerződés teljesítésére. A SZÁLLÍTÓ az ilyen
információt vagy dokumentumot csak a Szerződés céljára használhatja fel vagy
engedheti annak felhasználását. Ez a kötelezettség hatályban marad tekintet
nélkül a szerződés felmondására vagy lejáratára, azonban ez a rendelkezés nem
vonatkozik a nyilvánosan közzétett információra vagy dokumentumra, vagy
bármilyen olyan közzétett információra vagy dokumentumra, amely nem a
SZÁLLÍTÓ kötelezettségének megszegése miatt került nyilvánosságra, és az ilyen
információk feltárása a SZÁLLÍTÓ alvállalkozói részére a Szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékben történt.
11.3.

11.4.

A SZÁLLÍTÓ a LINDE által a Szolgáltatás nyújtásához vagy az Áruk gyártásához
rendelkezésre bocsátott tárgyakat, dokumentumokat és segédleteket kizárólag a
Szolgáltatás nyújtásához vagy az Áruk gyártásához használhatja fel és ezeket
vissza kell szolgáltatnia haladéktalanul a LINDE részére a Szolgáltatás teljesítése,
az Áruk gyártásának befejezése vagy a Szerződés felmondása vagy lejárata után.
A SZÁLLÍTÓ szavatolja, hogy az általa szállított Áruk és vagy szolgáltatott
Szolgáltatások eladása, birtoklása, továbbértékesítése vagy használata nem sérti
semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy harmadik fél know-how-ját.
LINDÉT a 8 pontban meghatározott jogorvoslatok illetik meg. Ezen jogorvoslatok
mellett, a SZÁLLÍTÓNAK az Alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb
mértékben kármentesítenie kell a Kártérítésre jogosult Feleket, bármilyen
szabadalmi díj vagy licenc díj fizetése, követelés, veszteség, kiadás, költség alól,
beleértve ügyvédi költségeket, vagy egyéb jogi költségeket, amelyeket ezen
szavatosság bármilyen megsértése
vonatkozásában elszenvednek vagy
amelyeket tőlük követelhetnek. A SZÁLLÍTÓNAK meg kell adnia a LINDE és a
Kártérítésre jogosult Felek részére minden ésszerű segítséget ilyen jogsértési
követelés elleni védekezéshez. Ha a LINDE tudomására jut, hogy ezen
szavatosság vonatkozásában követelés keletkezhet, akkor a LINDE azonnal
felmondhatja a Szerződést, bármilyen kötelezettség nélkül a SZÁLLÍTÓ felé.

11.5.

A SZÁLLÍTÓ nem hivatkozhat a LINDE-RE a hirdetésében, publikációjában vagy
levelezésében a LINDE előzetes írásos beleegyezése nélkül. A Szerződésben a
SZÁLLÍTÓT semmi sem jogosítja fel a LINDE nevének, kereskedelmi védjegyének
vagy logójának használatára.

12.

TARTALÉK ALKATRÉSZEK
A SZÁLLÍTÓNAK az Áruk gyártásának megszüntetése után legalább hét évig
biztosítani kell kompatibilis tartalék alkatrészek rendelkezésre állását működés és
minőség vonatkozásában az Áruk által tartalmazott alkatrészekkel egyenértékű
minőségben, vagy ezzel egyenértékű megoldást kell biztosítania a LINDE részére.

13.

15.2.

A SZÁLLÍTÓNAK a LINDE kérésére és megelégedésére be kell mutatnia a Szállító
Magatartás Kódexnek való megfelelőségét, pl. adatszolgáltatással vagy
önértékelés lefolytatásával.

15.3.

Ha a LINDE okkal hiszi, hogy a SZÁLLÍTÓ lényegesen megsértheti a Szállító
Magatartás Kódexben lefektetett követelményeket, akkor a LINDE vagy a LINDE
által kijelölt harmadik fél vizsgálatot tarthat a SZÁLLÍTÓ telephelyén a Szállító
Magatartás Kódex követelményeinek SZÁLLÍTÓ általi megfelelés ellenőrzésére. A
LINDE-nek ésszerű erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a teljes
vizsgálat bármely vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően történjen, és
ésszerűtlenül nem zavarhatja a SZÁLLÍTÓ üzleti tevékenységét és nem sértheti
bármely a SZÁLLÍTÓ által harmadik féllel szemben vállalt titoktartási
megállapodást. A SZÁLLÍTÓNAK ésszerűen együtt kell működni bármely
vizsgálattal. Mindegyik félnek viselni kell az ilyen vizsgálattal kapcsolatban
felmerült saját költségét.

15.4.

A LINDE a Szerződés vagy más jogalap által számára biztosított egyéb jogok vagy
jogorvoslatok fenntartásával felmondhatja a Szerződést, továbbá minden
kötelezettség nélkül visszavonhat bármilyen ezen Szerződés alapján kiadott
beszerzési megrendelést, ha a SZÁLLÍTÓ lényegesen megsérti a Szállítói
Magatartási Kódexet vagy annak bármilyen megsértése esetén, a LINDE által
írásban megküldött értesítést követően nem tesz eleget a jogorvoslatnak.

15.5.

A lényeges megszegés magában foglalja, de nem korlátozva arra, a
kényszermunkát vagy gyermekmunkát, korrupciót és megvesztegetést, és a
Szállító Magatartás Kódex környezetvédelmi követelményeinek megszegését.

15.6.

Bármilyen hivatkozást a Szállító Magatartás Kódexre (kivéve ha a
szövegkörnyezet mást követel) úgy kell értelmezni, mint a legutóbbi hatályos
módosításokat tartalmazó aktuális Szállító Magatartás Kódexre történő
hivatkozást.

16.

VERSENYJOGI SZABÁLYOK SZÁLLÍTÓ ÁLTALI MEGSZEGÉSE ESETÉNI KÁRTÉRÍTÉS
A Szerződés vagy más jogalap által a LINDE számára biztosított egyéb jogok vagy
jogorvoslatok fenntartása mellett, ha a SZÁLLÍTÓ olyan megállapodást kötött,
amely a versenyjogi szabályok törvénytelen korlátozását jelenti a
szerződéskötéssel kapcsolatban, akkor a SZÁLLÍTÓ a LINDE-nek az összes érintett
szállítás vagy szolgáltatás árának 15%-át, mint kötbért köteles fizetni. A LINDE
további kártérítési követelése ezen átalány kártérítésen felül változatlanul
fennmarad. Azonban a SZÁLLÍTÓ a versenyjogi szabályok törvénytelen
korlátozása által okozott tényleges kárnak megfelelő kártérítést fizetheti akkor,
ha bebizonyítja, hogy a kár kisebb, mint az ebben a pontban megadott átalány
kártérítés összege. Ez a rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a Szerződés lejárt,
megszűnt vagy a teljesítés már megtörtént.

ESZKÖZÖK
Bármilyen anyag, szoftver, berendezés vagy eszköz (i) amelyet a LINDE a
SZÁLLÍTÓ részére biztosított, (ii) amelyet a LINDE jelen Szerződés keretében
beszerzett, vagy (iii) amelyet a SZÁLLÍTÓ a jelen Szerződés keretében beszerzett
vagy használt és amelyet LINDE kifizetett („Eszközök”) a LINDE tulajdonában
maradnak és kizárólag a SZÁLLÍTÓ jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek
teljesítésére használhatók. Valamennyi Eszköz tulajdonjoga átszáll a SZÁLLÍTÓTÓL
a LINDE-re az eszköz SZÁLLÍTÓ általi beszerzésének napján, vagy amennyiben az
Eszközt a SZÁLLÍTÓ gyártja, akkor az Eszköz SZÁLLÍTÓ általi gyártásának
befejezése napján. A tulajdonjog átszállás hatályba lépéséhez egyik fél részéről
sincs szükség további intézkedésre. A SZÁLLÍTÓNAK meg kell jelölni az ilyen
Eszközt közvetlenül annak rendelkezésre bocsátását követően, vagy közvetlenül
annak SZÁLLÍTÓ általi beszerzését követően vagy annak SZÁLLÍTÓ általi
gyártásának befejezését követően, hogy az a LINDE tulajdonát képezi. Kérésre a
SZÁLLÍTÓNAK az ilyen jelölést fényképpel vagy más módon bizonyítania kell. A
SZÁLLÍTÓ az Eszközöket kizárólag a LINDE részére történő szolgáltatások
nyújtásához vagy a LINDE által megrendelt Áruk gyártásához használhatja. A
SZÁLLÍTÓNAK saját költségén, helyettesítési értéken, megfelelő feltételekkel
biztosítani kell a LINDE tulajdonában lévő Eszközöket és a biztosítás
kedvezményezettjeként a LINDÉT köteles a biztosítási szerződésben megjelölni. A
SZÁLLÍTÓNAK saját költségén időben el kell végezni az Eszközök ellenőrzését,
szervízelését, karbantartását és javítási munkáit.
A LINDE kérésére a
SZÁLLÍTÓNAK át kell adnia az Eszközöket a LINDE-nek.

14.

Kódexe követelményeinek és állandó magas színvonalon kell tartania az üzleti
kapcsolatait a LINDE-vel és fenn kell tartania a lehető legmagasabb szakmai
színvonalat valamennyi tevékenységében. Ennek érdekében a LINDE részére
történő Áruk szállításában és/vagy Szolgáltatások nyújtásában a SZÁLLÍTÓ nem
sértheti meg a Szállító Magatartás Kódexet. Továbbá, a SZÁLLÍTÓ elfogadja, hogy
a LINDE egyetlen alkalmazottja sincs felhatalmazva arra, hogy olyan ajánlatot
tegyen a SZÁLLÍTÓNAK vagy jóváhagyjon olyan magatartást, amely nem áll
összhangban a Szállító Magatartás Kódexszel.

ALVÁLLALKOZÓK
A SZÁLLÍTÓ nem alkalmazhat alvállalkozókat a LINDE előzetes írásos beleegyezése
nélkül. A SZÁLLÍTÓNAK meg kell követelni az alvállalkozóitól, hogy jelen
Szerződés valamennyi kötelezettségét betartsák, beleértve a titoktartási
kötelezettséget is. A LINDE által adott bármilyen beleegyezés ellenére, a
SZÁLLÍTÓ ugyanúgy felelős a LINDE felé az alvállalkozóinak bármilyen
cselekedetéért vagy mulasztásáért, mintha az a sajátja lenne. Az alvállalkozói
szerződés nem mentesíti a SZÁLLÍTÓT a Szerződés szerinti Áruk szállítása,
Szolgáltatások nyújtása vagy felelősség vállalása alól.

15.

A SZÁLLÍTÓ MAGATARTÁS KÓDEXE

15.1.

A SZÁLLÍTÓ elfogadja, hogy a LINDE rendelkezik a LINDE Csoport Beszállítóinak
‘Magatartás Kódexével(„A Szállító Magatartás Kódexe”). Ez megtekinthető a
http://www.linde.com/supplier-coc webhelyen, és kérésre a LINDE
rendelkezésre bocsátja azt. A SZÁLLÍTÓNAK meg kell felelni a Szállító Magatartás
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17.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
Ha a következő események bármelyike bekövetkezik a SZÁLLÍTÓ vonatkozásában,
akkor a SZÁLLÍTÓNAK azonnal értesíteni kell a LINDE-t az ilyen esemény
részleteiről, és jóhiszeműen azonnal válaszolnia kell a LINDE bármilyen
kérdésére az esemény körülményeire vonatkozóan: (i) a SZÁLLÍTÓ jogi formájának
megváltozása; (ii) intézkedés a SZÁLLÍTÓ összes, vagy lényegében összes
vagyonáról; (iii) valamely jogi személy vagy személyek a SZÁLLÍTÓ szavazati jogot
biztosító értékpapírjai több mint 50%-át képviselő részének tulajdonosává válik;
(iv) a SZÁLLÍTÓ egyesülése egy másik jogi személlyel; (v) bármilyen változás a
SZÁLLÍTÓ felső vezetésében; vagy (vi) a SZÁLLÍTÓ irányításának megváltozását
eredményező bármilyen más esemény bekövetkeztekor, amely a SZÁLLÍTÓ
vezetésének és/vagy a stratégiájának irányítására képes jogi személy vagy
személyek megváltozását jelenti.

18.

MEGSZÜNTETÉS

18.1.

LINDE bármikor bármilyen okból teljesen vagy részben felbonthatja a szerződést
a SZÁLLÍTÓNAK küldött írásbeli felmondással, ami után a Szerződés alapján
folyamatban lévő valamennyi munkát meg kell szakítani, és a LINDÉNEK egy
méltányos és ésszerű kártérítést kell fizetni a felmondás időpontjában
folyamatban lévő munkákért, azonban a kártérítés nem tartalmazza az elvárt
profit elvesztése vagy bármilyen következmény kár miatti kártalanítást és nem
lehet több, mint a megszüntetett szerződés szerinti Áruk vagy Szolgáltatások ára.
LINDE kérheti, hogy bármely Áru vagy Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás
eredménye, amelyre a LINDE általi kártérítés fizetése vonatkozik, a jelenlegi
állapotában leszállításra kerüljön a LINDE részére.

18.2.

LINDE felbonthatja a Szerződést, a SZÁLLÍTÓVAL szembeni kötelezettség nélkül,
fenntartva maga számára bármilyen szerzett jogot vagy jogorvoslatot, a

4 of 5

SZÁLLÍTÓNAK küldött írásbeli
hatálybalépési dátummal, ha:

felmondással

a

felmondásban

megadott

18.2.1. A SZÁLLÍTÓ lényegesen megszegi a Szerződés valamely rendelkezését
és (jogorvoslat alapjául szolgáló megszegés esetén) a megszegés
jogorvoslatának nem teljesítése esetén a LINDE által a megszegésről
küldött értesítés dátumától számított 21 napon belül, (a SZÁLLÍTÓ
elfogadja, hogy kisebb megszegések sorozata együttesen egy lényeges
megszegést alkothat); vagy
18.2.2. A SZÁLLÍTÓ csődkérelmet nyújt be, vagy ellene ilyen csődkérelmet más
nyújt be, vagy fizetésképtelenségi eljárás alá vonják, vagy a
hitelezőkkel szembeni védelmet nyújtó eljárás alá vonják, vagy ha
végzést bocsátanak ki, amely felszámoló, vagyonkezelő kirendelését,
vagy lefoglalást vagy zár alá vételt tartalmaz a vagyontárgyainak
jelentős része ellen, vagy ha a hitelezők részére tulajdon átruházás
történt, továbbá ha a SZÁLLÍTÓ ellen törvényességi felügyeleti eljárás,
különösen, ha kényszertörlési eljárás indult.
18.3.

Ezek a feltételek kifejezetten vagy burkoltan hatályosak a megszüntetés után, és
a megszüntetés ellenére végrehajthatók maradnak.

19.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

19.1.

A Szerződésre és az alapján teljesített bármilyen Áruk szállítására és
Szolgáltatásokra alkalmazandó irányadó jog azon ország jogrendszere, amelyben
a LINDE székhelye be van jegyezve, tekintet nélkül a jogi elvek ütközésére és az
Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseire vonatkozó ENSZ-egyezmény
alkalmazásának kizárásával.

19.2.

A Feleknek bármilyen peres ügyet, vitás kérdést vagy követelést, amely a
Szerződésből ered, vagy azzal kapcsolatban keletkezik, beleértve a Szerződés
érvényességére vonatkozó bármilyen vitás kérdést kizárólag azon ország
illetékes bírósága elé kell terjeszteni, ahol a LINDE székhelye be van jegyezve,
azon kívül hogy a LINDE bármikor pert indíthat a SZÁLLÍTÓ ellen a SZÁLLÍTÓ
székhelye szerint illetékes elsőfokú bíróságon.

20.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

20.1.

A SZÁLLÍTÓ nem kompenzálhatja bármely a szerződésből fakadó ellenigényével a
LINDE bármely követelését vagy nem tagadhatja meg bármilyen Szerződés
szerinti kötelezettségének teljesítését a visszatartási jogosultsága alapján,
kivéve ha a SZÁLLÍTÓ jogát vagy követelését LINDE nem vitatja, vagy ha azt egy
illetékes bíróság jogerős döntése megerősítette.

20.2.

A LINDE részéről a Szerződés szerinti valamilyen hatalmi képességének, jogának,
jogorvoslata érvényesítésének mellőzése vagy késedelme nem jelenti az arról
való lemondást, vagy a LINDE valamely hatalmi képességének, jogának,
jogorvoslat érvényesítésének egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki
bármely más hatalmi képességének, jogának, jogorvoslat érvényesítésének
további gyakorlását. A LINDE által a Szerződés bármilyen előírásának vagy
feltételének megszegésével kapcsolatos bármely joga gyakorlásáról történő
lemondás nem tekintendő bármilyen további előírás vagy feltétel megszegésével
kapcsolatos joga gyakorlásáról történő lemondásnak. A LINDE részéről
mindennemű jogról történő lemondás csak írásban érvényes.

20.3.

A Szerződés a LINDE és a SZÁLLÍTÓ közti teljes megállapodást alkotja az Áruk és
vagy Szolgáltatások eladása és beszerzése vonatkozásában. A Szerződés
bármilyen módosítása vagy változtatása csak akkor érvényes, ha azt a LINDE
írásban kifejezetten elfogadta. A felek közti korábbi ügymenet és kereskedelmi
szokás nem releváns a Szerződés bármely előírásának kiegészítése vagy
magyarázata szempontjából.

20.4.

A Szerződésben kifejezetten meghatározottakon kívül, a Szerződés egyetlen
rendelkezése sem érvényesíthető harmadik fél által. LINDE a SZÁLLÍTÓ előzetes
írásos beleegyezése nélkül átruházhatja a Szerződést, vagy a szerződésből eredő
bármely jogát vagy követelését bármely harmadik félre.

20.5.

Ha a Szerződés bármelyik feltétele vagy rendelkezése érvénytelen vagy nem
érvényesíthető, a Szerződés többi rendelkezése az Alkalmazandó Jog által
megengedett teljes mértékben érvényben és hatályban marad. Az érvénytelen
vagy nem érvényesíthető rendelkezés helyébe, vagy a szerződéses hézag
kitöltésére olyan érvényes és érvényesíthető rendelkezést kell alkalmazni, amely
a legjobban tükrözi a felek kereskedelmi szándékát, az érvénytelen, nem
érvényesíthető vagy hiányzó rendelkezés vonatkozásában.
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