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ÁLTALÁNOS  
BESZERZÉSI 
FELTÉTELEK 

A  h a la dá s  sz o l gá la t á ba n  

 



Cél 

A jelen „Általános Beszerzési Feltételek” meghatározzák azon általános feltételeket, amelyek a Michelin és a 

Beszállító közötti jogviszonyt rögzítik és kiegészítik a Megállapodás vagy a Megrendelés rendelkezéseit. 

 

A szabályozás tárgya és terjedelme 

Az Általános Beszerzési Feltételek minden, a Michelin Csoporthoz tartozó vállalat beszerzési tevékenységére 

vonatkoznak. Ezen rendelkezéseket az „Általános Feltételek – Általános és Különös Rendelkezések” 

kiegészíthetik vagy módosíthatják, a Megállapodásban vagy a Megrendelésben meghatározott módon. 

 

Dokumentumokhoz való hozzáférés 

Valamennyi dokumentum elérhető a következő oldalon: http://en.purchasing.michelin.com/ 

 

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK 
 

1 - A jelen Általános Beszerzési Feltételek rendelkezései a Beszállítóval való egyeztetés tárgyát képezik, az 

esetleges változásokat a Szerződés vagy a Megrendelés különös feltételei tartalmazzák; a Szerződés vagy a 

Megrendelés Beszállító általi végrehajtása a Megrendelés és a jelen Általános Beszerzési Feltételek 

elfogadását feltételezi. A Beszállító vállalja, hogy minden esetben szem előtt tartja a hatályos jogszabályi és 

egyéb rendelkezéseket és a Michelin Beszerzési Kódexében foglaltakat. Ez az elkötelezettség a „Michelin 

Teljesítmény és Felelősség” megközelítés része, amelynek meg kell felelnie a Beszállítónak. A kapcsolódó 

dokumentumok elérhetők a következő weboldalon: http://en.purchasing.michelin.com/. A Beszállító kijelenti, 

hogy ezeket elolvasta és a tartalmukat elfogadja. 

2 - A szabályozott árak fix árak, nem képezhetik egyeztetés tárgyát, a Beszállító által kért valamennyi 

változtatás költségét magukban foglalják, ideértve a Szerződésben vagy a Megrendelésben meghatározott 

célállomásra való eljuttatás céljából alkalmazott csomagolást az általános védelmi, biztonsági és kezelési 

előírásoknak megfelelően. A Szerződés vagy a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában a kézbesítés 

módja: vámkezeléssel leszállítva a célállomásra. 

3 - A Michelin ELUTASÍT MINDEN, A TULAJDONJOG FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ KIKÖTÉST 

4 - A Beszállító kijelenti, hogy valamennyi szükséges szellemi tulajdonjoggal rendelkezik, ezeket a 

tulajdonosok bocsátották rendelkezésére, többek között a szerzői jog tulajdonosai annak érdekében, hogy a 

Termékek/Szolgáltatások kézbesítése világszerte a Szerződésben vagy a Megrendelésben meghatározottak 

szerint történjen. A Michelin által a Beszállítónak küldött valamennyi dokumentum a Michelin tulajdonát képezi 

jelenleg és a jövőben is. A Michelin előzetes írásbeli beleegyezése nélkül ezek másolása, reprodukálása, vagy 

továbbadása tilos; ezek csak a Michelin javára használhatók fel és a felhasználást követően vissza kell őket 

küldeni. A Beszállítót általános titoktartási kötelezettség terheli a Michelinnel szemben. Minden 

információcserét, legyen az akár szóbeli is, bizalmasan kell kezelni. Amennyiben a Megállapodás vagy a 

Megrendelés végrehajtása során a Beszállító személyes adat birtokába jut, a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint köteles eljárni. 

5 - A címet, a célállomást és a Michelin Megrendelési számot minden csomagon vagy áruegységen fel kell 

tüntetni. 

6 - Két szállítólevelet kell készíteni, amelyek tartalmazzák a Michelin számot (a megrendelés száma), 

valamint a kézbesítés részleteit, a kapcsolódó csomagok vagy ömlesztett tételek számát, valamint a súlyt és a 

méreteket. Az egyiket a csomag külsejére kell helyezni becsomagolva vagy a cím alá, a másikon az áruk 

feladási idejét is fel kell tüntetni és azt a Michelin átvevő osztályára kell küldeni. 

7 - Lehetőség szerint egy tartóba, csomagba vagy tételbe egy rendelést kell helyezni. 

8 - A Beszállító köteles a vámkezeléshez szükséges valamennyi dokumentumot és részletes információt 

rendelkezésre bocsátani, többek között a vámkódokkal kiegészített eredetigazolásokat, és az eredet 

bizonyítására szolgáló bizonyítékokat. 

9 - Az ADR-ben megjelölt termékek esetén a Beszállító köteles Biztonsági Adatlapot csatolni magyar nyelven. 

10 - A kézbesítési határidők fontosak és kötelezőek. A vis major eseteket kivéve, Michelin további értesítés 

nélkül jogosult kötbért érvényesíteni a késedelem miatt a Szerződés vagy a Megrendelés adózás utáni 

értékének 0.40%-ával egyező értékben minden késedelemben töltött naptári napra, azzal, hogy a kötbér 

összességében nem haladhatja meg a Szerződés vagy a Megrendelés értékének 10%-át. Amennyiben 10 
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napon belül nem történik intézkedés, hivatalos értesítésre kerül sor; amennyiben a vonatkozó 25 napos 

határidő eltelik, a Michelin jogosult egyoldalúan és minden további intézkedés nélkül elállni a Szerződéstől vagy 

a Megrendeléstől.  

11 - A Beszállító figyelembe veszi a Termék előállításával kapcsolatos minőségi követelményeket és saját 

költségén ellenőrzi a termékei minőségét. 

12 - A Beszállító köteles betartani minden vonatkozó környezetvédelmi szabályt és rendelkezést. A Termék, 

termékek és a csomagolás nem tartalmazhat azbesztet, sem olyan termékeket, anyagokat vagy összetevőket, 

amelyeket jogszabály, különösen a Beszállító saját országában, Franciaországban, az Európai Unióban, vagy 

bármely olyan országban hatályban lévő szabályozás tilt, ahol a Michelin termékeket értékesít és forgalmaz. 

13 - A Beszállító valamennyi Termék esetében garantálja, hogy azok szigorúan megfelelnek a Szerződésnek 

vagy a Megrendelésnek és az általános szabályok szerinti használatra alkalmasak. A Termékekkel kapcsolatos 

garancia kiterjed az alkatrészekre és az elvégzett munkára, és az átvételtől számított legalább egy évig, vagy a 

megállapodás szerinti időpontig tart. A garanciális időszak alatt a Beszállító saját költségén felelős a 

meghibásodott részek javításáért és cseréjéért, valamint köteles megtéríteni a Michelin részéről feleslegesen 

felmerült valamennyi kiadást. A Beszállító viseli saját személyzetének utazási- és szállás-költségeit. A 

megfelelés hiánya esetén a Beszállító köteles az terméket visszavenni és a lehető leghamarabb kicserélni. 

A Beszállító szavatolja, hogy a gyártástól a kézbesítésig minden esetben a SAFE szabályok szerint jár el, 

valamint engedélyezett gazdálkodó vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkezik, amelyet az Ügyfél első 

kérésére igazol. 
 

14 - Amennyiben kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy Megállapodás szabályozás eltérően nem 

rendelkezik, a számla kiegyenlítése a Szerződésben vagy a Megrendelésen meghatározott feltételek szerint 

történik, általában 90 napos határidővel a számla kiállítási hónapjának végétől számítva. Minden számla 

tartalmazza a megrendelés azonosítóját. Minden számlát a Szerződésben vagy a Megrendelésen 

meghatározott címre kell küldeni, és meg kell érkezzenek a termékek vagy szolgáltatások rendelkezésre 

bocsátását követő hónap 5. napjáig. Ellenkező esetben a fizetési határidő a következő hónapban kezdődik. 

15 - A Michelin nem felelős az átruházott tartozások késedelmes kifizetéséért, amennyiben a késedelmes 

tájékoztatás nem tette lehetővé a fizetési feltételek megváltoztatását. 

 

16 - A Beszállító minden, a Michelin felé fennálló, nem vitatott és esedékes tartozásával összefüggésben 

felhatalmazza a Michelint, hogy beszámítást alkalmazzon a Michelin részéről a Beszállító felé, valamint a 

Beszállító felől a Michelin felé járó esedékes vagy nem esedékes összegek vonatkozásában. 
 
 

17 - A Szerződésre vagy a Megrendelésre az 1980. június 19-én kelt Római Egyezmény 3. cikkelyének 

szabályai irányadók. A Szerződés értelmezéséből, érvényességéből, végrehajtásából vagy annak 

elmaradásából, vagy egyéb a Szerződéssel összefüggő kérdésekből eredő jogvitákat az ügyfél-beszállító 

közvetítő elé kell vinni közvetítés céljából, kivéve, ha a Felek az egyik Félnek a másik Fél részére küldött, a 

jogvita tárgyáról szóló tájékoztatása átvételétől számított hatvan (60) napon belül megegyeznek. A mediációs 

eljárást a Michelin Csoport Beszerzési Osztályának Minőségellenőre finanszírozza. Amennyiben a közvetítői 

eljárás sikertelen, az ügyet bármely Fél a joghatósággal rendelkező bíróság elé viheti a Tanács 44/2001/EK 

rendelete (2000. december 22.) 2. és 5. cikkelyeinek megfelelően. 

 


