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Általános Beszállítói Feltételek 

 

1. Általános rendelkezések  
A  Kunplast-Karsai  ZRt., továbbiakban megrendelő, a következő általános szállítási feltételeket határozza 

meg a Beszállítói részére, amennyiben más szerződéses megállapodás nem került cégszerűen aláírva a 
két cég között a vonatkozó pont(ok)ra tekintettel. 

 

Ellenkező tartalmú, nyilvánvaló nyilatkozat hiányában a Beszállító kifejezetten és egyértelműen 

elfogadta ezeket a feltételeket. 

 

Jelen Általános Beszállítói Feltételek magukba foglalják az ajánlatok, megrendelések, azok teljesítése 

és fizetési feltételeit, valamint az általános érvényű garancia, jótállás és műszaki, illetve minőségügyi 
feltételeket is.  

 

A megrendelő / beszállító jogosult a jelen Általános Beszállítói Feltételekben rögzített általános feltételektől 

eltérő rendelkezéseket az egyedi adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. 

 

2. A szerződés létrejötte 
A beszállító az ajánlatadással, a megrendelések befogadásával, visszaigazolásával elfogadja ezen 

szállítási feltételeket. 

A szállítás tényével a szerződés mindenképpen létrejön. 

 

3. Ajánlat l megrendelés l megbízás  
3.1 Az ajánlat kötelező érvényű a beszállítóra nézve az ajánlatban megadott érvényességi időn belül. 

Amennyiben a beszállító nem ad meg érvényességi időt, akkor az adott ajánlat érvényes marad a 

változás közléséig.  
3.2 Bármely jellegű, nyilvánvaló tévedésért, nyomtatási, elírási, számítási vagy kalkulációs hibákért az 

ajánlatadásban, visszaigazolásban a beszállító vállal felelőséget és ezen alapon a megrendelő 

kártérítési igényt támaszthat.  

3.3 A megrendelő által kibocsátott megrendeléseket a beszállítónak 72 órán belül vissza kell igazolnia, a 

visszaigazolással kötelező érvényűvé válik a beszállítóra nézve. Amennyiben ez nem történik meg, a 

megrendelés kötelező érvényűvé válik a 72 órát követően a beszállítóra nézve. 

3.4 A beszállító áremelkedési szándékát a tervezett érvénybelépés előtt minimum 1 hónappal 
korábban, írásban l részletes bontásban, indokolva közölnie kell a megrendelővel.  
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3.5 Amennyiben a beszállító az alapanyag, alkatrész további gyártását, specifikáció szerinti 

szállítását nem tudja teljesíteni, minimum 4 hónappal előtte köteles jelezni a megrendelőnek. 

Bármely ebből keletkező, a Vevőt érintő kárért a Beszállító felel. 
 

4. Teljesítés 
A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az árut hiánytalanul, a teljesítés helyén, a 
megrendelő részére igazolható módon átadták. 
 

5. Határidők l szállítás  
5.1 A rendelésben vagy a rendelés visszaigazolásban meghatározott határidők kötelező erejűek a 

beszállítóra vonatkozóan.  

5.2  Szállítási késedelem esetén a beszállító köteles a megrendelőt írásban értesíteni és póthatáridőt 

megadni. 

5.3 Késedelmes szállítás esetén – kivéve a vis major eseteket – a kötbér mértéke a késedelmesen 

szállított tételek értékének minimum 1 %-a, de legfeljebb az ár 15 %-a. A szállítási késedelem első 

3 naptári napja kötbérmentes.  
5.4 A késedelmes szállításból fakadó minden nemű kárt és elmaradt hasznot a beszállító köteles 

megtéríteni a megrendelőnek vagy a megrendelő vevőjének.  

5.5  Szállítási paritás: Az ajánlatban megadottak vagy megállapodás szerint.  
 

6. Vis major 
Vis major esetnek számítanak a természeti katasztrófák, háború, tűzvész, a beszállító üzemeire kiterjedő 

sztrájk, ha ezek a jelen szerződés teljesítését lehetetlenné teszik. Az a fél, aki a vis major esetre kíván 

hivatkozni, köteles a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. Amennyiben a vis major eset meghaladja 

a 30 napot, vagy ha kétség kívül előre megállapítható, hogy 30 napnál tovább fog tartani, a szerződő felek 

jogosultak minden kárigény nélkül a szerződéstől teljes egészében vagy részben elállni. 

 

7. Csomagolás  
A csomagolásért a beszállító felel. A csomagolásnak biztosítani kell a szállítás és a majdani 

raktározás során a sérülés- és szennyeződés mentességet, rakatolhatóságot. A legkisebb 
csomagolási egységeknek is biztosítania kell az anyagmegnevezés, sarzs azonosíthatóságát, ill. a 

korlátozott szavatossági idővel rendelkező anyagoknál a szavatossági időt is. 
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8. Fizetési feltétel  
A Beszállító és a Vevő által közösen megállapodott fizetési határidő szerint.  

A megrendelő jogosult a reklamált tétel (szállítmány) számla összegét, ill. az azzal járó 

pluszköltségeket a beszállító javára fizetendő  vételárból  visszatartani  és/vagy  levonni a  fizetési 

határidő lejáratakor, amennyiben a reklamáció más módon nincs még lezárva.  

 

9. Műszaki és minőségügyi feltételek  
9.1 A beszállító garantálja, hogy az általa szállított termék megfelel a cégszerűen átadott hivatalos 

dokumentációknak, rajzoknak, specifikációknak, információknak valamint az elfogadott, érvényben lévő 

mintáknak. A terméknek / termékeknek rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz 
szükséges összes minőségtanúsítvánnyal, illetve egyéb hatósági engedéllyel. 

9.2 A  Kunplast-Karsai  Zrt. ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 minőség- és környezetirányítási rendszert 

működtet. Beszállítóitól is elvárja, hogy alakítsanak ki, alkalmazzanak és folyamatosan fejlesszenek egy 

ISO 9001 szerint tanúsított minőségirányítási rendszert. Az autóipari termékek beszállítóinál a végső cél 

az IATF 16949 szerinti 3. fél általi tanúsítás, de minimum követelmény a „Minimum Autóipari 

Minőségirányítási Rendszerkövetelmények az Albeszállítók részére” alkalmazása. Ezen felül cégünk 

megköveteli a beszállítók környezet iránt tanúsított védelmi magatartását.  
9.3 A  Kunplast-Karsai  ZRt. a beszerzett anyagokhoz, alkatrészekhez megköveteli a minta 

benyújtását a kapcsolódó dokumentumokkal figyelembe véve 2000/53  EC,  ROHS,  1907/2006 

REACH, direktívák  valamint  2006/122E K  irányelv 761769/EG K  30.módosítás szerinti   (PFOS, 

FPOA) teljesítésének igazolását. Biztonsági adatlapot magyar nyelven kérjük beküldeni.  Az 

autóipari alkatrészekre a PPAP 3. szintű minőségügyi bemintázást vagy a VDA.2 szerintit. 

9.4 A  Kunplast-Karsai ZRt a beszerzett anyagokhoz, alkatrészekhez megköveteli a beszállított 

anyaggyártó általi minőségtanúsítását, melyet a beszállítónak a szállítás során mellékelni kell 

minden egyes szállítmányhoz sarzsonként. A  Kunplast-Karsai ZRt. elvárja beszállítóitól a "0 hiba 
elv"-en működő beszállítói szemléletet . A  Kunplast-Karsai ZRt.-nek jogában áll, hogy elutasítson 

és visszaküldjön  bármilyen  beszállított tételt,   mely nem felel meg az adott   megrendelésnek,    

az   alkalmazandó rajzoknak, a specifikációknak, a mintáknak vagy a meghatározott  feltételeknek .  

9.5 A   Kunplast-Kar sai   ZRt a beszállítóit a hibás beszállítások után 100 Eur/esemény reklamációs 

kezelési díjjal terheli, s egyben elvárja a beszállító által megtett hibajavító és helyesbítő 

intézkedések megküldését a megadott határidőre.  

9.6 Az a tény, hogy a  Kunplast-Karsai  ZRt. a szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint 
fizetett bármilyen anyagért, nem jelenti annak végleges elfogadását.  A beszállító felel az általa 

beszállított anyag, ill. alkatrész később 

felfedezett nem- megfelelőségéért.  
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9.7 A beszállító garantálja, hogy a megvásárolt anyagok,  alkatrészek  a Kunplast-Karsai  ZRt.-hez 

való  megérkezésükkor  és  onnét  számítva  nem  fognak  anyaghibát  és  / vagy  kivitelezési hibát 

tartalmazni, és meg fognak felelni az érvényben levő specifikációknak, rajzoknak, feltételezve, 

hogy  Kunplast-Karsai ZRt. elvárható szakmai gondosság mellett  használta  fel, építette be azokat, 

valamint a felhasználó rendeltetésszerűen használta a végső termékeit. Az alapanyag-, alkatrész 

gyártó az általa kibocsátott termék nem megfelelőségéből adódó károkat viseli. A hibás 
szállításokból eredő károkozás teljes egészében a beszállítót terheli.  

 

10. EKAER 
10.1 2015.01.01-től Magyarországon bevezetésre került az EKAER rendszer, melynek lényege, hogy 

közúti fuvarozással járó tevékenységet csak olyan adózó folytathat, aki rendelkezik Elektronikus 

Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) számmal. 

10.2 Azon beszállítók, akik EKAER szám köteles árut szállítanak hozzánk, a szükséges adatokat 

(beleértve az EKAER számot is) kötelesek megadni a Kunplast-Karsai ZRt. részére. A Kunplast-

Karsai ZRt. nem vállalal felelősséget a beszállító által rosszul a megadott adatokért, az esetleges 

elírásokért és az ebből fakadó kárt a beszállítóra hárítja. 
 

11. Bizalmas információk kezelése 
Minden olyan információt,  mely a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a szállító birtokába 
kerül, bizalmasan kell kezelni, és nem hozható nyilvánosságra harmadik fél számára vagy más módon 

nem használható fel. Ez nem vonatkozik a beszállító alvállalkozóira, de a beszállító kötelezettséget 

vállal arra, hogy az alvállalkozókat ugyanolyan mértékben titoktartásra kötelezi. 
 

12.  Záró rendelkezések  
12.1 Amennyiben egyes rendelkezések egyéb megállapodások folytán hatálytalanok, vagy azzá  

válnak, ez a hatálytalanság az egyéb rendelkezések hatályát nem érinti.  

12.2 A felek vitás kérdéseiket békés úton rendezik, amelynek sikertelensége esetén igényeiket 

bármely fél bíróság előtt érvényesítheti.  

12.3 Az „Általános Beszállítói Feltételek"-ben nem rendezett, szabályozott kérdésekben a PTK 

idevonatkozó rendelkezései az irányadók.   


