
A Prangl Gesellschaft m.b.H és kapcsolt vállalkozásainak 
az alvállalkozókra (kosaras emelők, daruk és szállítási szolgáltatások) vonatkozó 

általános szerződési feltételei 
(Dátum: Július 2018)

I. Az alkalmazás hatálya

1. A jelen Általános Beszerzési Feltételek vonatkoznak a Prangl Gesellschaft mbH és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: 
Prangl) által alvállalkozóknak adott, munkagépek rendelkezésre bocsátására, illetve darus, emelési és/vagy szállítási szol-
gáltatások nyújtására vonatkozó összes megrendelésre, kivéve ha a felek írásban kifejezetten eltérően állapodnak meg. A 
jelen Általános Beszerzési Feltételek kiegészítik a mindenkori megrendelésben meghatározott feltételeket. Ellentmondás 
esetén az adott megrendelés feltételei az irányadók a jelen Általános beszerzési feltételekkel szemben.

2. A jelen Általános Beszerzési Feltételeknek a szerződés megkötésekor hatályos változata az internetről is letölthető a  
www.prangl.hu weboldalon.

3. Az alvállalkozó a megrendelés teljesítésével minden esetben elfogadja a jelen “Általános beszerzési feltételeket”.
4. Az alvállalkozó ellentétes általános szerződési feltételei nem válnak szerződési feltételekké, még abban az esetben sem, ha 

azokat az üzleti kapcsolat megkezdése előtt közölték a Prangllal.
5. A jelen “Általános beszerzési feltételeket” az alvállalkozó jövőbeni szállításaira is alkalmazni kell, akkor is, ha a megrendelés 

során nem hivatkoznak rájuk még egyszer külön.

II. Megrendelés

1. A megrendelések csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat a Prangl megrendelőlapján nyújtják be és cégszerűen aláírják. 
A megrendelést az alvállalkozó köteles azonnal visszaigazolni. Ha a Prangl a megrendelés kézhezvételétől számított öt 
munkanapon belül nem kap megrendelési visszaigazolást az alvállalkozótól, a Prangl továbbra is magára nézve kötelező-
nek tekintheti a megrendelést, és így a szerződést megkötheti vagy elutasíthatja.

2. A megrendeléseket, megrendelés-visszaigazolásokat és a teljesítési ütemezést írásba kell foglalni. Ez vonatkozik a módo-
sításokra és kiegészítésekre is.



III. Ár

1. Kétség esetén a kialkudott árak rögzített árak, amelyek nem tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t.
2. Az olyan megrendeléssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások esetén, amelyekről az adott megrendelésben nem ren-

delkeztek, ugyanazok a feltételek érvényesek, mint az eredeti megbízásban, kivéve, ha felek az adott esetben másként 
állapodnak meg.

IV. Munkagépek rendelkezésre bocsátása (kezelőszemélyzet nélkül)

1. Ha az alvállalkozó munkagépeket, különösen kosaras emelőket, darukat vagy hasonlókat szállít a Pranglnak használat cél-
jából, úgy alvállalkozó szavatolja, hogy ezeket az eszközöket megfelelően karbantartották és javították, és hogy az eszkö-
zöket a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően ellenőrizték, továbbá, 
hogy az eszközök üzemkészek és teljes mértékben működőképesek.

2. Amennyiben felek írásban kifejezetten másként nem állapodnak meg, a berendezések munkavégzési helyre történő szállí-
tása az alvállalkozó kockázata. A szállítást időben kell oly módon teljesíteni, hogy az eszközök a munkavégzés első napján, 
a munkaidő kezdetekor használatra készen álljanak.

3. Ha az eszközök csak késve állnak rendelkezésre, az alvállalkozó felel a Prangl késéséből eredő összes kárért; ugyanez 
vonatkozik azokra a károkra (állásidő, kötbérek, stb.) is, amelyek harmadik feleknél merültek fel és amelyekért a Prangl felel.

4. Az átadás során átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, amely rögzíti az eszközök állapotát az átadás idején. Az eszköz 
visszavételekor minden egyes eszköz állapotát ismételten dokumentálni kell egy jegyzőkönyvben.

5. Üzemeltetés közben az eszközöket a Prangl munkatársai ellenőrzik. 
6. Olyan zavar felmerülése esetén, amelyet Prangl nem tud saját maga a helyszínen elhárítani, Prangl értesíti az alvállalkozót, 

megadva az eszköz sorszámát, az eszköz típusát és a hiba típusát. Az alvállalkozó – Prangllal egyeztetve – haladéktalanul 
megteszi a szükséges intézkedéseket a zavar elhárítására, vagy gondoskodik az eszköz cseréjéről.

7. Ha az eszköz meghibásodását nem Pranglnak felróható hiba okozta, akkor az adott eszközre vonatkozó (arányos) díjfize-
tési követelés szünetel mindaddig, amíg az alvállalkozó el nem hárítja a zavart, vagy megfelelő helyettesítő eszközt nem 
biztosít a helyszínen.

8. Prangl jogosult az alvállalkozó által biztosított eszközöket saját személyzetével üzemeltetni vagy a berendezéseket harma-
dik személyeknek átengedni.

9. Alvállalkozó a visszaszállításkor köteles megvizsgálni a berendezést, és haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszállítástól 
számított öt munkanapon belül értesíti Pranglt minden olyan kárról, amely túlmutat a szokásos kopáson és – az alvállalkozó 
véleménye szerint – a Pranglnak felróható hiba miatt keletkezett, annak érdekében, hogy a Prangl azonnal kivizsgálhassa 
a kárt.

10. Prangl csak akkor felel a rendelkezésre bocsátott eszköz károsodásáért, ha azt a Pranglhoz kapcsolódó harmadik fél vagy 
maga a Prangl okozta, a Prangl vétkessége megállapítható. Prangl felelőssége az anyagi károkra korlátozódik. Amennyiben 
egy eszközt a károsodás miatt nem használható újra azonnal, Prangl nem felel az elmaradt haszonért; ebben az esetben a 
tartalék járművek biztosításának költségeinek megtérítését sem lehet követelni Prangltól.

11. Egyebekben az eszközök fizetés ellenében történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó törvényi rendelkezéseket, külö-
nösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről megfelelő rendelkezései az irányadók.

V. Az alvállalkozó által nyújtott daru- vagy emelési szolgáltatások

1. Az alvállalkozó a megbízás keretében részére kiadott munkát önállóan és saját felelősségére – vagyis saját személyzeté-
nek, saját eszközeinek/gépeinek és saját szaktudásának felhasználásával – végzi el. Az alvállalkozó vállalkozóként felel a 
szolgáltatásai eredményes és szabályszerű teljesítéséért.

2. Amennyiben felek írásban kifejezetten másként nem állapodnak meg, úgy a berendezések/gépek felhasználási helyre törté-
nő szállítása az alvállalkozó kockázata. A szállítást időben kell oly módon teljesíteni, hogy az eszközök a munkavégzés első 
napján, a munkaidő kezdetekor használatra készen álljanak. Ugyanez vonatkozik alvállalkozó személyzetére is.

3. Ha az alvállalkozó berendezéseit/gépeit/munkavállalóit késve bocsátja rendelkezésre, az alvállalkozó felel késedelméből 
eredően Prangl részéről felmerült összes kárért; ugyanez vonatkozik azokra a károkra (állásidő, kötbér stb.) is, amelyek 
harmadik feleknél merültek fel és amelyekért a Prangl felel.

4. Az alvállalkozó biztosítja, hogy csak olyan munkavállalókat jelöl ki a munkavégzésre, akik rálátással bírnak a megrendelés 
során tárgyalt vagy a megbízáshoz javasolt daru- vagy emelési munkákról. Az alvállalkozó által kijelölt munkavállalóknak 
rendelkezniük kell a szükséges hivatalos képesítéssel (pl. darukezelő, targoncavezető engedély stb.) és elegendő, más 
megbízásokból szerzett releváns gyakorlati tapasztalattal kell rendelkezniük.

5. Az alvállalkozó mindenkori munkavállalóját a helyszínen kötelezni kell arra, hogy a munka megkezdése előtt a berendezé-
sen és a berendezés közvetlen munkaterületén biztonsági ellenőrzést végezzen és ezt dokumentálja, valamint a munka-
végzés során munkaruhát és egyéni védőeszközöket (munkavédelmi cipő, munkavédelmi sisak, stb.) viseljen.

6. Amennyiben felek kifejezetten másként nem állapodnak meg, úgy a mozgatandó tárgyakon az emelőszerelvény rögzítését 
és eltávolítását a Prangl Megbízója végzi el a saját felelősségére.

7. Amennyiben alvállalkozót a megrendelésben tájékoztatják a felemelendő áruk súlyáról és értékéről, úgy alvállalkozó tudo-
másul veszi, hogy – hacsak kifejezetten másról nem biztosítják – ez az információ az ügyfél által szolgáltatott információkon 
alapul, amelyeket Prangl nem ellenőrzött, illetve amelyeket Prangl rendszeresen előre nem is tud ellenőrizni. Az emelőbe-
rendezésre vonatkozó biztosítás fenti adatok alapján történő megkötésekor tehát annál inkább ügyelni kell arra, hogy a 
biztosító alulbiztosítási kifogása kizárt legyen.



8. Eltérő megállapodás hiányában Prangl vagy Prangl Megbízója gondoskodik arról, hogy az alvállalkozó munkavállalója ré-
szére szükség esetén megfelelően képzett irányító álljon rendelkezésre a munkavégzés helyszínén. Ez minden esetben 
érvényes, amikor az emelési művelet során az emelendő áruk nem láthatók folyamatosan a darukezelő számára.

9. Ha Prangl vagy Prangl Megbízója a munkavégzés során kifejezetten vagy ráutaló módon szakmai utasításokat ad a munka-
folyamatokra vonatkozólag, ez nem mentesíti az alvállalkozót azon kötelezettségétől, hogy saját szaktudása és tapasztalata 
alapján kritikusan megkérdőjelezze ezeket az utasításokat, és szükség esetén megszakítsa vagy elutasítsa az emelési 
művelet végrehajtását, ha tapasztalata és a saját mérlegelése alapján használat során nyilvánvalóvá válik, hogy a tervezett 
emelési művelet végrehajtása vagy folytatása magára, más személyekre vagy árukra nézve aránytalan kockázatot jelent. 
Fentiek érvényesek kedvezőtlen időjárási körülmények és egyéb vis maior események esetén is. Ilyen esetekben az alvál-
lalkozó és Prangl törekszik arra, hogy közös megegyezéssel elfogadható alternatív megoldást találjanak.

10. Az alvállalkozó Prangllal szemben alapvetően felel minden olyan kárért, amelyet ő vagy munkatársai felróhatóan okoznak. 
Ez nemcsak az anyagi károkra vonatkozik, hanem az esetleges pénzügyi károkra is (ideértve bármely harmadik fél által 
kiszabott kötbért is), amennyiben Prangl köteles helytállni ezekért a károkért. A biztosítási összeggel való enyhe gondatlan-
ság esetén az alvállalkozó esetleges felelősségkorlátozását minden egyes esetben kifejezetten egyeztetni kell Prangllal. Az 
alvállalkozó általános szerződéses feltételeiben szereplő felelősségkorlátozás semmiképpen nem tekinthető ilyen kifejezett 
megállapodásnak.

11. Minden egyéb tekintetben a vállalkozási szerződésekre vonatkozó törvényi rendelkezések, különösen a 2013. évi V. törvény 
a Polgári Törvénykönyvről megfelelő rendelkezései az irányadók.

VI. Az alvállalkozó által nyújtott szállítási szolgáltatások

1. Ha és amennyiben az alvállalkozó szállítási megbízást teljesíti Prangl részére, akkor az alvállalkozó – kifejezetten eltérő 
megállapodás hiányában – köteles megszerezni a szállításhoz szükséges összes engedélyt és kifejezetten de nem kizáró-
lagosan az EKR rendelet rá vonatkozó rendelkezéseinek megfelelni.

2. A CMR-től és az ágazatban szokásos egyéb rendelkezésektől eltérően felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az 
alvállalkozó ugyanolyan mértékben felel Prangllal szemben, mint Prangl a saját ügyfelével szemben. Így különösen a CMR 
szerinti összegszerű felelősségkorlátozások nem vonatkoznak azokra a szállításokra, amelyeket az alvállalkozó végez a 
Prangl részére.

3. Amennyiben alvállalkozót a megrendelésben tájékoztatják a szállítandó áruk súlyáról és értékéről, úgy alvállalkozó tudomá-
sul veszi, hogy – hacsak kifejezetten másról nem biztosítják – ez az információ az ügyfél által szolgáltatott információkon 
alapul, amelyeket Prangl nem ellenőrzött, illetve amelyeket Prangl rendszeresen előre nem is tud ellenőrizni. A szállítmány-
biztosítás fenti adatok alapján történő megkötésekor tehát annál inkább ügyelni kell arra, hogy a biztosító alulbiztosítási 
kifogása kizárt legyen.

4. Az alvállalkozó Prangllal szemben alapvetően felel minden olyan kárért, amelyet ő vagy munkatársai felróhatóan okoznak. 
Ez nemcsak az anyagi károkra vonatkozik, hanem az esetleges pénzügyi károkra is (ideértve bármely harmadik fél által 
kiszabott kötbért is), amennyiben Prangl köteles helytállni ezekért a károkért. A biztosítási összeggel való enyhe gondatlan-
ság esetén az alvállalkozó esetleges felelősségkorlátozását minden egyes esetben kifejezetten egyeztetni kell Prangllal. Az 
alvállalkozó általános szerződéses feltételeiben szereplő felelősségkorlátozás semmiképpen nem tekinthető ilyen kifejezett 
megállapodásnak.

5. Minden egyéb tekintetben az árufuvarozási szerződésekre vonatkozó törvényi rendelkezések, különösen a 2013. évi V. tör-
vény a Polgári Törvénykönyvről megfelelő rendelkezései és a Magyar Általános Szállítmányozási feltételek valamint a CMR 
(nemzetközi közúti árufuvarozási egyezmény) az irányadók.

VII. Alvállalkozói kiegészítő szolgáltatások nyújtása

1. Ha az alvállalkozó a Prangl számára szállítási megbízás során kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, akkor indulás előtt biztosí-
tani kell, hogy az utazás során a szállító jármű vezetője és a kísérő jármű(vek) vezetője(vezetői) között a megfelelő kommu-
nikáció fennáll. Ezt a továbbiakban az egész szállítás ideje alatt biztosítani kell.

2. Az alvállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a szállítás során betartsák az összes törvényi előírást és az engedélyben 
meghatározott, egyedi esetekben betartandó különleges követelményeket.

3. Amellett, hogy pusztán biztosítja a jármű előtti, illetve mögötti forgalmat, az alvállalkozó forgalomirányítóként is köteles se-
gíteni a kísérő jármű vezetőjét az út kritikus pontjain (pl. körforgalmaknál).

4. Az alvállalkozó Prangllal szemben alapvetően felel minden olyan kárért, amelyet ő vagy munkatársai felróhatóan okoznak. Ez 
nemcsak az anyagi károkra vonatkozik, hanem az esetleges pénzügyi károkra is (ideértve bármely harmadik fél által kiszabott 
kötbért is), amennyiben Prangl köteles helytállni ezekért a károkért. A biztosítási összeggel való enyhe gondatlanság esetén az 
alvállalkozó esetleges felelősségkorlátozását minden egyes esetben kifejezetten egyeztetni kell Prangllal. Az alvállalkozó álta-
lános szerződéses feltételeiben szereplő felelősségkorlátozás semmiképpen nem tekinthető ilyen kifejezett megállapodásnak.

5. Minden egyéb tekintetben a vállalkozási szerződésekre vonatkozó törvényi rendelkezések, különösen a 2013. évi V. törvény 
a Polgári Törvénykönyvről megfelelő rendelkezései az irányadók.

VIII. Az alvállalkozó saját személyzetére vonatkozó kötelezettségei

1. A vállalkozó vállalja, hogy a megbízás elvégzése előtt megadja a Pranglnak azt a hozzáértő kapcsolattartó személyt, akivel 
a szolgáltatás végzése előtt is kapcsolatba lehet lépni az esetleges problémák gyors megoldása és az információk biztosí-
tása érdekében. A kapcsolattartó személy vonatkozásában felmerülő változásokról (pl. szabadság alatti helyettes) időben 
kell értesíteni Pranglt.



2. Az alvállalkozó vállalja, hogy a Prangllal kötött szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez csak olyan munkavállalókat 
alkalmaz, akik a szükséges szakmai képesítésekkel és az adott munkavégzéshez szükséges megfelelő tapasztalattal egy-
aránt rendelkeznek. Az érintett munkavállalóknak – mind kulturális, mind nyelvi szinten – képesnek kell lenniük a Prangl és 
más vállalatok helyszínen dolgozó munkavállalóival való egyeztetésre és kommunikációra. Ha ez nem biztosított, a Prangl 
követelheti az alvállalkozótól, hogy másik munkatársat alkalmazzon, melynek során az ebből eredő esetleges többletkölt-
ségek vagy károk az alvállalkozót terhelik; fentiek vonatkoznak a harmadik felek által elszenvedett olyan károkra (állásidők, 
kötbérek, stb.) is, amelyekért a Prangl köteles helytállni.

3. Prangl szándéka és értelmezése szerint az alvállalkozó az adott megbízás végrehajtása keretében önálló és egyértelműen 
elhatárolható, valamint az adott megrendelésben részletesen meghatározott (részleges) szolgáltatást nyújt, amelynek ered-
ményéért az alvállalkozó önállóan felel. Az alvállalkozó a teljes megbízás során korlátlanul jogosult és köteles utasításokat 
adni munkavállalóinak. Ennek megfelelően az alvállalkozó is köteles ügyelni a munkavállalóira vonatkozóan a munkajogi 
előírások betartására (munkaidő és javadalmazás; munkavállalók védelme stb.), a munkavégzés helyén részt vevő vállal-
kozások esetleges egyeztetési kötelezettségeinek figyelembe vétele mellett is. Az alvállalkozó köteles ügyelni arra is, hogy 
munkavállalói a helyszínen betartsák a különleges biztonsági előírásokat. A Prangl gondoskodik arról, hogy a fenti egyedi 
biztonsági előírásokat időben közöljék az alvállalkozóval.

4. Függetlenül attól, hogy az alvállalkozó kizárólagosan felel a saját munkavállalóiért, az alvállalkozó arról is biztosítja Pranglt, 
hogy az alvállalkozó a törvényi, kollektív, társasági vagy egyedi szerződéses rendelkezésekkel összhangban javadalmazza 
munkavállalóit és megfizeti az ezzel összefüggésben felmerült adókat, illetékeket és társadalombiztosítási hozzájárulást, 
amennyiben ez az alvállalkozó kötelezettsége.

5. Az alvállalkozó garantálja továbbá, hogy az általa alkalmazott munkavállalók rendelkeznek az adott munkahelyen történő 
munkavégzéshez szükséges munkajogi engedélyekkel. Ha valamely engedély hiányzik, és ennek következtében késede-
lem vagy egyéb hátrány következik be, az alvállalkozó felel az ebből eredő összes kárért; ugyanez vonatkozik azokra a 
károkra (állásidő, kötbérek, stb.) is, amelyek harmadik feleknél merültek fel és amelyekért a Prangl helytállni köteles.

6. Prangl kérésére egyedi esetekben alvállalkozó köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani az alvállalkozó által alkal-
mazott munkavállalók bérezése szempontjából releváns dokumentumokat, ideértve a befizetett adók, illetékek és társa-
dalombiztosítási hozzájárulás igazolását, valamint annak igazolását, hogy az adott munkavállalók jogosultak dolgozni a 
munkahelyen; szükség esetén mindezt közvetlenül az illetékes hatósághoz kell eljuttatni. Amennyiben a törvény előírja, a 
fenti dokumentumokat az alvállalkozó köteles helyben is rendelkezésre tartani.

7. A foglalkoztatott személyzetre vonatkozó fenti pontok alkalmazandók mind az alvállalkozó által közvetlenül alkalmazott 
munkavállalókra, mind az összes olyan egyéb munkavállalóra, akik a Prangllal kötött szerződés teljesítése során – bármilyen 
jogalapon – az alvállalkozó részére tevékenységet végeznek.

IX. Az alvállalkozó tevékenységvégzési jogosultsága
Az alvállalkozó szavatolja, hogy a magyar kereskedelmi és ipari rendeletekkel és az összes többi vonatkozó jogszabállyal 
összhangban jogosult az általa a Pranglnak kínált szolgáltatás nyújtására. Bizonyos esetekben az alvállalkozó külön kérésre 
köteles ezt a Pranglnak igazolni.

X. Biztosítás

1. Ha az alvállalkozó gépeket, különösen a kosaras emelőket, darukat vagy hasonlókat ad használatba Prangl részére, úgy 
kötelezettséget vállal arra, hogy a saját nevében és a saját számlájára géphiba-biztosítást köt a Prangl részére, amely 
alapján a Prangllal szembeni biztosítási ellenkövetelés a szándékosságra korlátozódik, és bármely esetleges önrészt előre 
tisztázni kell a Prangllal.

2. Ha az alvállalkozó daru- vagy emelési szolgáltatásokat nyújt Prangl részére, az alvállalkozó garantálja, hogy rendelkezik 
megfelelő vállalkozói felelősségbiztosítással, amely káreseményenként legfeljebb 5 millió (öt millió) euró összegű anyagi és 
pénzügyi kárra nyújt fedezetet. Ezt Prangl kérésére a biztosítási kötvény bemutatásával kell igazolni. Ha a biztosítási fedezet 
alacsonyabb, az alvállalkozó köteles ezt közölni a megrendelés elfogadása előtt és az adott esetben egyeztetni Prangllal 
arról, hogy az alvállalkozó az alacsonyabb biztosítási fedezet ellenére is elvégezze-e a daru- vagy emelési szolgáltatásokat.

3. Ha az alvállalkozó szállítási szolgáltatásokat nyújt Prangl részére, az alvállalkozó garantálja, hogy rendelkezik megfelelő vál-
lalkozói felelősségbiztosítással és/vagy szállítmánybiztosítással, amely káreseményenként legfeljebb 5 millió (öt millió) euró 
összegű anyagi és pénzügyi kárra nyújt fedezetet. Ezt Prangl kérésére a biztosítási kötvény bemutatásával kell igazolni. Ha 
a biztosítási fedezet alacsonyabb, az alvállalkozó köteles ezt közölni a megrendelés elfogadása előtt és az adott esetben 
egyeztetni Prangllal arról, hogy az alvállalkozó az alacsonyabb biztosítási fedezet ellenére is elvégezze-e a szállítási szolgál-
tatásokat. A speciális szállítmánybiztosítás megkötésekor egyedi esetekben alvállalkozó köteles a biztosítójával kifejezett 
megállapodást kötni arról, hogy a biztosító lemond az alulbiztosítási kifogásról.

XI. Számlázás

1. Az elvégzett szolgáltatások elszámolásának alapját a Prangl illetékes munkavállalói által megerősített visszaigazolások 
vagy munkaidő-nyilvántartások képezik, amelyeket csatolni kell a számlákhoz. A számlában az adott Prangl megrendelés 
számát is fel kell tüntetni.

2. Az esedékesség bekövetkeztének előfeltétele a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról ( ÁFA-törvény) 
 valamennyi formai követelményével, valamint az “Általános beszerzési feltételeket” tartalmazó megrendeléssel összhang-
ban álló számla benyújtása.

3. A részteljesítések számláit egyértelműen “részteljesítési számla”-ként kell megjelölni.



4. Alvállalkozó a Prangllal szembeni követeléseit nem engedményezheti harmadik félre (engedményezési tilalom), kivéve, ha 
az engedményezéshez Prangl írásban hozzájárul.

5. Prangl jogosult saját követeléseit az alvállalkozó követeléseivel szemben beszámítani. Ezzel ellentétben alvállalkozó nem 
jogosult saját követeléseinek Prangl követeléseivel szembeni beszámítására.

6. Az alvállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni Pranglt a cégnév, a cím vagy a banki adatok megváltozásáról.

XII. Fizetés

1. Eltérő megállapodás hiányában a kifizetések a szabályszerű számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítendők.
2. Prangl egészében vagy részben visszatarthatja a kifizetést, amíg a teljesítés hibáit el nem hárítják.
3. Prangl által teljesített kifizetés nem jelenti annak elismerését, hogy a szolgáltatások megfelelnek a szerződésnek.

XIII. Megrendelési dokumentáció

A Prangl által a szerződéses jogviszony folyamán esetlegesen alvállalkozó rendelkezésére bocsátott rajzok, tervezetek és 
dokumentumok Prangl tulajdonát képezik, és más módon nem használhatók fel. A szolgáltatásvégzést követően ezeket 
kérés nélkül vissza kell juttatni Prangl részére.

XIV. Titoktartás

Alvállalkozó titoktartásra köteles a Prangllal kötött ügyletekkel kapcsolatos részletek – például árak, rendelkezésre bocsá-
tott eszközök típusa és mennyiségek – vonatkozásában, különösen a Prangl versenytársaival szemben.

XV. Részbeli érvénytelenség

Ha a jelen “Általános beszerzési feltételek” egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek lennének vagy azzá válná-
nak, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben azt a rendelkezést kell alkalmazni, amely az 
eredeti rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célnak a lehető legjobban megfelel.

XVI. Irányadó jog, illetékes bíróság

A jelen feltételekre Magyarország törvényei az irányadók, az Áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyez-
mény, valamint a nemzetközi magánjogi kollíziós rendelkezések kizárásával. A megrendelések miatt vagy azokkal össze-
függés- ben felmerülő viták esetén a felek alávetik magukat a kereskedelmi igazságszolgáltatást gyakorló illetékes bécsi 
bíróság kizárólagos joghatóságának.


