
A Prangl Gesellschaft m.b.H és kapcsolt vállalkozásainak 
az áruszállításra vonatkozó 

általános beszerzési 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 benyújtott összes termékmegrendelésre, kivéve ha a felek között kifejezetten eltérő írásos megállapodás nem 
született. A jelen Általános Beszerzési Feltételek kiegészítik a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételeket. Ellentmon-
dás 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. A vállalkozó a megrendelés teljesítésével minden esetben elfogadja a jelen “Általános beszerzési feltételeket”.
4. A vállalkozó 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” a vállalkozó 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 szabályszerűen 
aláírják. A megrendelést a vállalkozó köteles azonnal visszaigazolni. Ha a Prangl a megrendelés kézhezvételétől számított 
öt munkanapon belül nem kap megrendelési visszaigazolást a vállalkozótól, a Prangl a saját választása szerint továbbra is 
magára nézve kötelezőnek 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 ÁFA-t.
2. Azokat a kiegészítő szállításokat és/vagy szolgáltatásokat, amelyek nem szerepeltek a megrendelésben, csak akkor térítik 

meg, ha a Prangl ezekre a kiegészítő szállításokra és/vagy szolgáltatásokra kiegészítő vagy utólagos ajánlatot kap írásban a 
vállalkozótól, és azt a Prangl a munka megkezdése előtt írásban jóváhagyta. Az eredeti rendelési érték túllépése egyébként 
nem fogadható el.

IV. Szállítás

1. A vállalkozó garantálja, hogy a teljesítés a tervezés, terjedelem és a felosztás tekintetében megfelel az ígért tulajdonságok-
nak és jellemzőknek, különös tekintettel a jóváhagyott mintákra vagy specifikációkra, továbbá, hogy azt az ütemterv szerint 
hajtják végre.

2. A szállítás a vállalkozó kockázatára történik, bérmentesítve, csomagolással.
3. A vállalkozó megfelelő időben előre egyeztet az áruk szállításáról a megrendelésben megadott Prangl-kapcsolattartóval.
4. A szállítás és/vagy szolgáltatás teljesítésének helye az egyeztetett szolgáltatási hely vagy rendeltetési hely.
5. Ha a vállalkozó úgy látja, hogy nem lesz képes az árut részben vagy egészben időben leszállítani vagy teljesíteni, akkor 

erről haladéktalanul köteles értesíteni a Pranglt, megjelölve a késedelem okait és várható időtartamát. Ettől függetlenül a 
Prangl bármely szerződésszegés esetében jogosult a vétkességtől független kötbért követelni, amelynek összege a teljes 
megrendelés értékének 1 %-a minden megkezdett hét után, de nem haladhatja meg a teljes megrendelési érték 10 %-át, 
anélkül, hogy ez érintené az esetleges további kártérítési igényeket és a szerződéstől való elállás jogát.

V. Árutovábbítási szabályok

1. Hacsak a felek írásban másként nem állapodnak meg, a szállítások csomagolva, bérmentesen, a vállalkozó kockázatára a 
rendeltetési helyre teljesítendők. A részszállításokat a szerződésben rögzíteni kell.

2. Az árutovábbítási szabályok be nem tartásából adódó károk és költségek kizárólag vállalkozót terhelik.
3. Vállalkozó az összes csomagolóanyag ártalmatlanítására/eltávolítására a vonatkozó osztrák vagy egyébként irányadó jog-

szabályok szerint.

VI. A szállítás(ok) hibái

1. Alapvetően a törvényes jótállási és kártalanítási szabályok irányadók. A Prangl nem ismer el semmilyen felelősségkorláto-
zást.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén a Ptk 6:157 §-ában foglaltak szerint járnak el.
3. A vállalkozó a vétkességtől függetlenül garantálja, hogy a szállított termék a Prangl részére történő átadás napjától számított 

18 hónapon belül hibamentes lesz (garancia).
4. A kifogásolt áruk visszaküldése a Prangl részére fuvardíjaktól mentes, és a vállalkozó kockázatára történik.
5. A hibás áruk vizsgálatával és kiválogatásával kapcsolatban a Pranglnál felmerült költségeket vállalkozó köteles megtéríteni. 

Ez akkor is érvényes, ha a hibát csak a használatba vétel után fedezték fel.
6. A garanciaidőn belül bárki által okozott, illetve bármilyen okból bekövetkező eszközhiba esetén a vállalkozó köteles 24 órán 

belül meghozni a megfelelő ellenintézkedés(eke)t, vagy kevésbé sürgős esetben legalább megoldási javaslatokat tenni.

VII. A vállalkozó kötelezettségei

1. A vállalkozó vállalja, hogy a berendezés kiszállítása előtt megadja a Pranglnak azt az illetékes kapcsolattartó személyt, 
akivel a kiszállítás előtt is kapcsolatba lehet lépni az esetleges problémák gyors megoldása és az információk biztosítása 
érdekében.

2. A vállalkozó köteles legkésőbb az eszköz szállításakor rendelkezésre bocsátani egy alkatrészlistát, amelyből megállapítható 
a termék neve, megnevezése és gyártója.

3. Új eszköz vásárlásakor automatikusan és ingyenesen biztosítani kell egy teljes üzemi évre elegendő kopóalkatrész-kész-
letet is.

4. A vállalkozó vállalja, hogy automatikusan és folyamatosan tájékoztatja Pranglt a Prangl eszközállományának korábbi soro-
zatához képest történt műszaki változásokról, és javaslatot tesz a megfelelő szerviz- és karbantartási intézkedésekre és/ 
vagy ingyenesen biztosítja a Prangl érintett munkavállalóinak műszaki képzését.

5. A gép szállítási ára magában foglal egy gépkezelésre vonatkozó képzést is, amelyet a vállalkozó szakembere biztosít külön 
megbeszélés szerinti helyen és időben, de legkésőbb az eszköz átadásától számított 4 héten belül.

6. A vállalkozó a berendezés átadásától számított 10 évig köteles elegendő pótalkatrészt készleten tartani annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt bármikor – akár rövid időn belül is – el tudja látni a Pranglt a szükséges pótalkatrészekkel.

7. Pótalkatrészek szállítása esetén a vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés időpontjától az alkatrészeknek 
az illetékes Prangl-raktárban történő átvételéig számítva 24 órás kiszállítást biztosít. A vállalkozó a megrendelés visszaiga-
zolásában köteles feltüntetni a fuvarozót és a feladási számot.

8. A vállalkozó a berendezés fizikai átadása előtt köteles minden szükséges rajzot és vázlatot digitális formában Prangl ren-
delkezésére bocsátani.

9. Az eszközöket a gyártó megjelölése nélkül, azonban a törvényben előírt biztonsági matricával és a Prangllal részletesen 
egyeztetendő Prangl-jelzéssel ellátva kell szállítani.



VIII. Számlázás

1. Az elvégzett szállítások és szolgáltatások elszámolásának alapját a Prangl illetékes munkavállalói által megerősített vissza-
igazolások vagy munkaidő-nyilvántartások képezik, amelyeket csatolni kell a számlákhoz.

2. A megfelelően kiállított számlák legkorábban a Prangl általi kézhezvételtől számított 30 nappal esedékesek.
3. Az esedékesség előfeltétele a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról ( ÁFA-törvény) valamennyi formai köve-

telményének, valamint a jelen “Általános beszerzési feltételeket” tartalmazó megrendelésnek megfelelő számla benyújtása.
4. A részteljesítések számláit egyértelműen “részteljesítési számlák” -ként kell megjelölni.
5. A vállalkozó a Prangllal szembeni követeléseit nem engedményezheti harmadik félre (engedményezési tilalom), kivéve, ha 

az engedményezéshez a Prangl írásban hozzájárul.
6. A Prangl jogosult saját követeléseit a vállalkozó követeléseivel szemben beszámítani. Ezzel ellentétben a vállalkozó nem 

jogosult saját követeléseit a Prangl követeléseivel szemben beszámítani.
7. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Pranglt a cégnév, a cím vagy a banki adatok megváltozásáról.

IX. Fizetés

1. Eltérő megállapodás hiányában a kifizetések a számla kézhezvételétől számított 45 napon belül teljesítendők.
2. A Prangl egészében vagy részben visszatarthatja a kifizetést, amíg a szállítási hibákat nem orvosolják.
3. A Prangl által teljesített kifizetés nem jelenti annak elismerését, hogy a szállítások és szolgáltatások megfelelnek a szerző-

désnek.

X. Megrendelési dokumentáció

A Prangl által a vállalkozó rendelkezésére bocsátott rajzok, tervezetek és dokumentumok a Prangl tulajdonát képezik, és 
más módon nem használhatók fel. A megrendelés teljesítése után ezeket kérés nélkül vissza kell juttatni Prangl részére.

XI. Titoktartás

A vállalkozó titoktartásra köteles a Prangllal kötött ügyletekkel kapcsolatos részletek – például árak, szállított eszközök 
típusa és mennyiségek – vonatkozásában, különösen a Prangl versenytársaival szemben.

XII. Részleges 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.

XIII. Alkalmazandó jog, joghatóság

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-
függésben felmerülő viták esetén a felek alávetik magukat a kereskedelmi igazságszolgáltatást gyakorló illetékes bíróság 
kizárólagos joghatóságának.


