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2019. februári változat 

 

1. Fogalommeghatározások  
1.1. Jelen dokumentum értelmezése során: (a) “Szerződés” az alábbi 2.1. pontban 
meghatározott jogilag kötelező érvényű megállapodást jelenti; (b) “APAC” a Közép-Keleti, Ázsiai és 
más Csendes Óceáni országokat jelenti; (c) “Alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályok” egy ország 
kötelezően alkalmazandó jogszabályainak a természetes személyek védelmére vonatkozó 
rendelkezéseit jelenti a Személyes Adatok Kezelésére tekintettel; (d) "Irányítás", „Irányított” 
„Irányító”: azt jelenti, ha az irányító társaság, vállalat, vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve 
rendelkezik az irányított társaság, vállalat, vagy jogi személy kibocsátott törzstőkéjének vagy 
tulajdoni részesedésének legalább 50 %-ával és/vagy az irányított társaság, vállalat, vagy jogi személy 
taggyűlésén a szavazatok legalább 50 %-ával és/vagy azzal a joggal, hogy megválassza az irányított 
társaság, vállalat, vagy jogi személy vezető tisztségviselőinek többségét és/vagy az irányított társaság, 
vállalat, vagy jogi személy tevékenységét más módon irányítsa; (e) “Adatkezelő”: jelenti azt a felet, 
amely önállóan vagy másokkal együtt jogosult a Személyes Adatok Kezelésével kapcsolatos 
döntéseket meghozni, különösen, ha jogosult a Személyes Adatok Kezelésének céljait és eszközeit 
meghatározni; (f) "Áru" fogalma mind az ingó, mind az ingatlan dolgokat magába foglalja, ideértve a 
szoftvert, a vonatkozó dokumentációt és a csomagolást is; (g) “Szellemi tulajdonjog” (vagy "SZT") 
jelenti a szabadalmakat, használati igazolásokat, használati mintákat, ipari formatervezési jogokat, 
szerzői jogokat, adatbázis jogokat, kereskedelmi titkokat ,know how-t és topográfiai oltalmat, illetve 
minden bejegyzést, bejelentést, megújítást, kiterjesztést, kombinációt, megosztást, fenntartást, vagy 
újbóli kibocsátást, és a fentiek közül bármelyiket, vagy amely egyébként keletkezik, vagy 
végrehajtható bármely joghatóság joga, vagy bármely két- vagy többoldalú szerződéses rendszer 
alapján; (h) "Személyes Adat": jelenti az azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 
kapcsolatba hozható bármely információ; (i) "Signify": jelenti a megrendelésen feltüntetett Signify 
Kapcsolt vállalkozást illetve amennyiben alkalmazandó, akkor más Signify Kapcsolt vállalkozásokat is; 
(j) “Signify Kapcsolt vállalkozás(ok)” alatt bármely olyan társaságot, vállalatot és jogi személyt kell 
érteni, amely(et) most vagy a jövőben: (i) a Signify Irányít,  (ii) a Signify-t Irányítja, (iii) a Signify-al 
közös Irányítás alatt áll, továbbá (iv) bármely más olyan társaság, vállalat vagy jogi személy, amelyet a 
Signify kijelöl. A Signify Kapcsolt vállalkozások feltüntethetők a Jogosított Vásárlási Helyek listáján, 
(elérhető a  Beszállítói Honlapon) melyet a Signify jogosult időről időre frissíteni; (k) „Signify Adat” 
jelenti bármely Személyes Adatot, vagy a Személyes Adatok összességét, melyeket a Beszállító a 
Signify érdekében és utasításai alapján kezel; (l) “Adatkezelés” vagy “Kezelés” vagy “Kezel” jelenti a 
Személyes Adatokon végzett vagy végzendő bármely műveletet, vagy műveletek összességét, akár 
automatikus módon akár nem, úgymint felvétel, hozzáférés, gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 
tárolás, feltöltés, alkalmazás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, megjelenítés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
távoli hozzáférés biztosítása, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés és megsemmisítés; 
(m) "Nyílt forráskódú szoftver": (1) bármely olyan szoftver, amely használatának, módosításának 
és/vagy megosztásának feltétele, hogy az adott szoftver (i) forráskód formátumban legyen közzétéve 
vagy forgalmazva; (ii) származékos munkák készítése céljára legyen engedélyeztetve; (iii) kizárólag 
érvényesíthető SZT-től mentesen legyen továbbadható; és/vagy (2) bármely olyan szoftver, amely az 
(1) pontban leírt bármely szoftvert tartalmaz, abból származik vagy statikusan vagy dinamikusan 
ahhoz kapcsolódik; ) (n) “Szolgáltatások” jelentik a  Beszállító által a Signify részére a Szerződés 
szerint teljesítendő szolgáltatásokat; (o) "Beszállító Kapcsolt vállalkozás(ok)”: alatt bármely olyan 
társaságot, vállalatot és jogi személyt kell érteni, amely(et) a Szerződés hatálybalépésének a napján 
(i) a Beszállító Irányít,  (ii) a Beszállítót Irányítja, (iii) a Beszállítóval közös Irányítás alatt áll, mindaddig, 
amíg ez az Irányítás fennáll; (p) “Beszállító” alatt bármely természetes vagy jogi személy értendő 
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(amennyiben alkalmazandó ideértve a Beszállító Kapcsolt vállalkozásait is) amely a Szerződést 
megköti; (q) "Beszállítói Honlap": jelenti azt a Signify N.V. által üzemeltetett honlapot, amely 
releváns információt nyújt arról, hogy a Signify a Beszállítókkal milyen módon üzletel, 
https://www.signify.com/global/contact/suppliers vagy bármely más olyan link, amelyet a Signify 
időről időre közöl; (r) “Munkatermék” jelenti a Beszállító Kapcsolt vállalkozás, vagy személyzete, vagy 
ügynöke által a Signify részére a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben 
gyártott vagy beszerzett összes teljesítéseket (beleértve a jövőbeli teljesítéseket is) és egyéb 
adatokat, jelentéseket, munkákat, találmányokat, know-how-t, szoftvert, fejlesztéseket, terveket, 
eszközöket, berendezéseket, gyakorlatokat, eljárásokat, módszereket, tervezeteket, prototípusokat, 
termékeket és egyéb munkatermékeket vagy ezek köztes változatait).  
 
2. A Szerződés létrejötte  
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek, a Signify által kibocsátott vonatkozó megrendeléssel 
együtt, a Signify a Beszállító irányába tett, Áru és/vagy Szolgáltatás megvásárlására vonatkozó 
ajánlatának feltételeit tartalmazzák.  Amennyiben a Beszállító – akár annak kifejezett elfogadásával, 
Áru szállításával és/vagy Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével – elfogadja a Signify 
megrendelését, úgy a felek között jogilag kötelező érvényű megállapodás jön létre. Ezen Szerződésre 
kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben, a vonatkozó megrendelésben, valamint a jelen 
dokumentumhoz csatolt mellékletekben foglaltak alkalmazandók.  A Signify nem fogad el semmilyen 
a Beszállító által javasolt módosítást, változtatást vagy kiegészítést. A Szerződés csak írásban, a 
Signify cégszerű aláírásával módosítható. A Beszállító részéről tett bármely egyéb szóbeli vagy írásbeli 
nyilatkozat nem módosítja, egészíti ki, illetve semmilyen más módon nem befolyásolja a Szerződést. 

 
2.2. A Signify-t nem köti, és ezúton egyúttal kifejezetten visszautasítja a Beszállító általános 
szerződési feltételeit valamint minden további, vagy eltérő feltételeket vagy rendelkezést, amely akár 
a Beszállító ajánlatban, hivatkozásán, árlistáján, nyilatkozatán, számláján, csomagolásán, vagy egyéb 
hasonló formában jelenik is meg. Jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására nem 
alkalmazható továbbá sem a teljesítésre és az ügyletkötésre, sem a kereskedelemben általánosan 
elfogadott szabályokra történő hivatkozás sem. 
 
2.3. Valamennyi a Beszállító oldalán a Signify ajánlatának elfogadásával, annak elkészítésével és 
elküldésével összefüggésben felmerült költséget a Beszállító köteles viselni. 
 
2.4. Egyes országokban a SIGNIFY BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEI-nek fordításai elérhetőek a Beszállítók számára az alábbi weboldalon: 
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-
purchase. 
 
Amennyiben eltérés van az érintett országra vonatkozó lefordított változat és a SIGNIFY 
BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI jelen változata között, akkor az 
utóbbi az irányadó. 
 
2.5.  Egyes országokban a kifejezetten az adott országra vonatkozó változat az irányadó mely 
elérhető a Beszállítók számára az alábbi weboldalon: 
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-
purchase. 
 
 
  

https://www.signify.com/global/contact/suppliers
http://www.lighting.philips.com/main/company/about/suppliers/working-with-philips/eligible-buying-locations
http://www.lighting.philips.com/main/company/about/suppliers/working-with-philips/eligible-buying-locations
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-purchase
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-purchase
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-purchase
https://www.signify.com/global/contact/suppliers/working-with-signify/general-conditions-of-purchase
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3. Időhatározás  
3.1. Mivel a kitűzött időpontok a felek részére alapvető jelentőséggel bírnak, ezért valamennyi – 
a Szerződésben meghatározott – időpont rögzítettnek tekintendő. Amennyiben a Beszállítónak 
nehézségei merülnének fel a Szerződésben meghatározott bármely szállítási határidő teljesítésével 
összefüggésben, illetve más kötelezettségének határidőre történő teljesítésével, úgy a Beszállító 
köteles ennek tényéről a Signify-t haladéktalanul írásban értesíteni. 
 
4. Az Áru leszállítása  
4.1. Az Áruk szállítására DAP „helyszíni kiszállítás a vevő oldalán ” paritás szerint kerül sor (az 
Incoterms 2010 szabályai szerint) a „megnevezett helyre” amint a megrendelés szerinti végső 
szállítási helyre. Abban az esetben, ha a megrendelés eltérő Incoterms–t tartalmaz, akkor ez utóbbi 
az irányadó 
 
4.2. A szállítást az alkalmazandó Incoterms szerint kell teljesíteni, ugyanakkor ez nem minősül 
az Áruk elfogadásának. 
 
4.3. A Beszállító köteles az Áruk szállításának időpontjával egy időben a Signify részére 
vonatkozó valamennyi engedély másolatát átadni. A Signify részére teljesített valamennyi Áru 
szállításánál csomagolási listát kell mellékelni, amely dokumentumnak legalább a következő 
információkat kell tartalmaznia: (i) a vonatkozó megrendelés száma, (ii) Signify darab szám, (iii) a 
leszállított mennyiség, (iv) valamint a szállítás dátuma.  
 
4.4. A Beszállító sem részteljesítésre, sem a megállapodott időponto(ka)t megelőző teljesítésre 
(előteljesítés) nem jogosult. A Signify fenntartja a jogot az Áruk visszautasítására és azok a Beszállító 
költségére és kárveszélyére történő visszajuttatásra, amennyiben a Beszállító a szállítás módjával és 
időpontjával, illetve annak mennyiségével összefüggésben nem szerződésszerűen teljesít. A Signify 
nem felel a Beszállító érdekkörében – a Szerződésnek megfelelő szállítását megelőzően – 
előállítással, beüzemeléssel, összeszereléssel valamint más, az Áruval kapcsolatosan felmerült munka 
költségei vonatkozásában.   
 
4.5. Bármely tervezés, gyártás, beüzemelés, vagy más feladat, melyet a Beszállító, vagy a 
Beszállító érdekkörében eljáró más fél hajt végre a Szerződés szerint jó minőségben és megfelelő 
anyagok felhasználásával és a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak és előírásoknak 
megfelelően kell hogy történjen 
 
4.6. A Beszállítónak az Árukat a rendes kereskedelmi gyakorlatnak, valamint a Signify 
specifikációinak megfelelően kell csomagolnia, megjelölnie és elküldenie, olyan módon, hogy a 
szállítás során a károsodástól megóvja, elősegítse a hatékony kirakodást, kezelést és tárolást, 
továbbá valamennyi Árut egyértelmű olyan jelöléssel kell ellátni, mely szerint annak címzettje a 
Signify. Az alkalmazandó Incoterms rendelkezései ellenére a Beszállító felel valamennyi – az Áru 
megfelelő megóvásának, csomagolásának, kezelésének (a teljesítés előtt az alkalmazandó Incoterms 
szerint) és csomagolásának módjával összefüggésben felmerült kötelezettségeinek megszegéséből 
eredő veszteségért vagy kárért; a Signify nem köteles az ilyen károkkal és veszteségekkel 
összefüggésben keletkezett igényét a rendszerinti szállítóval szemben érvényesíteni. 
 
5. Változások az Áruban  
5.1. A Beszállító, Signify előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem eszközölhet változtatást az 
Áruban, beleértve az Áru eljárásbeli vagy megjelenésbeli/formai változásait, a gyártási folyamatának 
változásait (beleértve a földrajzi hely változást is), az elektromos teljesítményét érintő változásokat, 
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mechanikai formáját, alkalmasságát, funkcióját, környezeti összeegyeztethetőségét, kémiai 
jellemzőit, élettartamát, megbízhatóságát vagy minőségét érintő változásokat, vagy olyan 
változásokat, amelyek lényeges? hatással lehetnek a Beszállító minőségbiztosítási rendszerére. 
 
6. Megvizsgálás joga, Tesztelés, Az Áru visszautasítása 
6.1. Az Áruk megvizsgálása, tesztelése, illetve az ellenérték a Signify részéről történő teljesítése 
nem minősül az Áruk elfogadásának. Az Áruk megvizsgálása, elfogadása, valamint az ellenérték a 
Signify részéről történő teljesítése nem mentesíti a Beszállítót az egyéb, – jelen Szerződésből eredő – 
kötelezettségei, szavatossági valamint jótállási kötelezettsége alól. 
 
6.2. A Signify bármely időpontban jogosult az Áruk megvizsgálására, valamint az azok 
előállításával kapcsolatos folyamat ellenőrzésére. Amennyiben a Signify bármely tesztet vagy 
ellenőrzést a Beszállító telephelyén hajt végre, úgy a Beszállító köteles a Signify ellenőrző 
személyzetének biztonsága és kényelme érdekében azoknak megfelelő erőforrásokat és segítséget 
biztosítani. 
 
  Amennyiben a Signify nem fogad el valamely Árut, a Signify haladéktalanul köteles a 
Beszállítót ennek tényéről értesíteni, és az alábbiakban a 11. pontban kifejtett rendelkezések 
alkalmazandóak. Az ilyen tárgyú értesítést követő 2 (kettő) héten belül a Beszállító saját költségére 
köteles az Árukat a Signify-tól elszállítani. Amennyiben a Beszállító az Árukat a megállapított 2 (kettő) 
héten belül nem szállítja el, úgy a Signify jogosult azokat a Beszállító költségére a Beszállító részére 
eljuttatni, illetve a Beszállító előzetes jóváhagyásával jogosult azok megsemmisítésére, nem érintve 
ezzel a Signify más, a jelen Szerződésből, vagy a jogszabályokból fakadó jogait és jogorvoslati 
lehetőségeit. Az el nem fogadott, de a Signify által már kifizetett Áruk árát a Beszállító köteles 
visszatéríteni a Signify-nak és a Signify-nak nem keletkezik fizetési kötelezettsége semmilyen el nem 
fogadott Áruért. 
 
6.3. Amennyiben a mintavételi vizsgálat eredményeként az azonos, vagy hasonló termékeket 
tartalmazó árutétel vagy a szállítmány bármely része nem felel meg a Szerződésben foglalt 
feltételeknek, a Signify jogosult további ellenőrzés végrehajtása nélkül a teljes szállítmány vagy tétel 
visszautasítására és visszaküldésére, illetve választása szerint jogosult a teljes szállítmány vagy egyes 
részeinek vizsgálatára, és a nem megfelelő egységek, vagy azok egy részének a visszautasítására és 
visszaküldésére (vagy azok csökkentett vételáron történő elfogadására) és az ilyen vizsgálatok 
költségének a Beszállító részére történő kiszámlázására. 
 
7. Szolgáltatások teljesítése 
7.1. A Beszállító a Szolgáltatásokat megfelelő gondossággal és szakértelemmel, megfelelő 
anyagok felhasználásával és megfelelően szakképzett munkatársak bevonásával köteles teljesíteni.  
 
7.2. A Beszállító teljes felelősséggel tartozik valamennyi – a Szolgáltatás teljesítésével 
összefüggésben vele szerződéses viszonyban álló - harmadik személy tevékenységéért és 
mulasztásáért. 
 
7.3. A Signify részéről kizárólag írásos teljesítésigazolás bizonyítja a teljesített Szolgáltatások 
elfogadását. Ha a Signify nem fogadja el a Szolgáltatást és/vagy a Munkaterméke(ke)t, akkor a 11. 
pontban foglaltakat kell alkalmazni. A Signify haladéktalanul tájékoztatja a Beszállítót az ilyen 
visszautasításról és a Beszállító a saját költségére köteles végrehajtani a Signify által ésszerűen kért 
szükséges javításokat, kiegészítéseket és változtatásokat az írásbeli kérés közlésétől számított 30 
(harminc) napon belül. 
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8. Árak; Fizetés  
8.1. Amennyiben a Signify által kibocsátott megrendelés másként nem rendelkezik, a Signify az 
Áruk tulajdonjogát akkor szerzi meg, amikor a kockázat viselése átszáll a Signify-ra az alkalmazandó 
Incoterms szerint.  
 
8.2. Valamennyi a Szerződésben szereplő ár rögzített ár. A Beszállító szavatolja, hogy ezek az 
árak nem magasabbak a Beszállító által más hasonló vevőknek hasonló mennyiségű és minőségű 
árura vagy szolgáltatásra meghatározott legalacsonyabb árnál. 
 
8.3. Valamennyi ár bruttó összegként értendő, mely azonban nem tartalmazza az általános 
forgalmi adót (ÁFA), értékesítési adót, az árukra és szolgáltatásokra kivetett adót (GST), a fogyasztási 
adót vagy más hasonló adót. (ii) Amennyiben a Szerződésben meghatározott ügyletek ÁFA, 
értékesítési adó, árukra és szolgáltatásokra kivetett adó (GST), fogyasztási adó vagy más hasonló 
adónem kötelesek, a Beszállító jogosult a Signify részére az ÁFA, értékesítési adó, árukra és 
szolgáltatásokra kivetett adó (GST), fogyasztási adó vagy más hasonló adónem felszámítására, melyet 
a Signify a meghatározott összegen felül köteles teljesíteni. A Beszállító köteles az alkalmazandó ÁFÁ-
t, értékesítési adót, áru- és szolgáltatási adót, fogyasztási adót vagy más hasonló adónemet az 
illetékes (adó)hatóságok részére megfizetni.  A szállítás 4. pont szerinti teljesítésével egyidejűleg, 
vagy azt követően, de legkésőbb a szállítást követő hat hónapon belül, a Beszállító olyan számla 
kiállítására köteles, mely minden alkalmazandó jogi és adóügyi követelménynek megfelel és minden 
esetben tartalmazza:  (i) a Signify cégnevét, székhelyét és adószámát (ÁFA regisztrációs kódját), (ii) a 
Beszállító (cég)nevét, székhelyét és adószámát (ÁFA regisztrációs kódját), (iii) a Beszállítói számla 
hivatkozási számát, (iv) a Signify megrendelés számot, (v) Beszállítói számla keltét, (vi) a fizetendő 
összeget és (vii) az alkalmazandó pénznemet. A Beszállító a számlát a Signify-nak a megrendelésben 
meghatározott utasításoknak megfelelően köteles megküldeni. 
 
8.4. Az áraknak valamennyi vonatkozó licencdíjat tartalmazniuk kell. 
 
8.5. Az Áruk, Szolgáltatások és/vagy Munkatermék a Signify által történő elfogadásának 
függvényében, és amennyiben a Signify által kibocsátott megrendelés másként nem rendelkezik, az 
ellenérték, a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a szabályszerűen 
kiállított számla kézhezvételének hónapja végétől számított kilencvenöt (95) napon belül kerül 
teljesítésre minden esetben akkor, ha a számla a 8.3. pontban foglaltakkal összhangban megfelelő 
formában került kiállításra. A Signify havonta három alkalommal teljesít fizetést. 

 
8.6. Amennyiben a Beszállító a Szerződésből fakadó bármely kötelezettségét megsérti, úgy a 
Signify jogosult az ellenérték teljesítésének felfüggesztésére, a Beszállító értesítése mellett. 
 
8.7. A Beszállító feltétel nélkül elfogadja, hogy a Signify és bármely Signify Kapcsolt vállalkozás 
bármikor jogosult a Beszállító és bármely Beszállító Kapcsolt vállalkozás irányában jelen Szerződésből 
eredően fennálló bármely tartozásába beszámítani a Beszállítóval, illetve bármely Beszállító Kapcsolt 
vállalkozásával szemben a Szerződésből eredő vagy bármely más megállapodásból eredően fennálló 
követeléseit. 
 
8.8. A Beszállító ezennel elismeri és beleegyezik abba, hogy a Signify által fizetendő bármely 
összeget a megbízásából bármely Signify Kapcsolt vállalkozás, illetve a Signify által meghatározott 
harmadik fél is teljesítheti. A Beszállító az ilyen kifizetéseket mindenkor úgy tekinti, mintha azokat a 
Signify teljesítette volna, és az ilyen teljesítések eredményeként a Signify a Beszállító irányában 
fennálló fizetési kötelezettsége automatikusan teljesítettnek tekintendő, illetve a Signify tartozásából 
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levonandó olyan mértékben, amilyen mértékben az ilyen társaság, illetve harmadik fél a fizetést 
teljesítette. 
 
9. Jótállás  
9.1. A Beszállító vállalja, és szavatolja a Signify részére, hogy valamennyi Áru és/vagy 
Munkatermék:  
(a) megfelel a felhasználás tervezett céljának, új, értékesíthető, és jó minőségű, mindennemű 

tervezési, anyag-, gyártási, és előállítási hibától mentes;  
(b) megfelel a termék specifikációknak, elfogadott mintáknak és az egyéb a Szerződésben 

megállapodott feltételeknek;  
(c) a vele kapcsolatos valamennyi szükséges licenccel kerül leszállításra és azok hatályosban 

maradnak és megfelelően lefedik a tervezett rendeltetésszerű használat körét. Továbbá 
minden ilyen licensz átruházási és allicenszbe adási jogosultságot is tartalmaz; 

(d) teher- és zálogmentes;  
(e) tervezése, előállítása és szállítása a jogszabályi feltételekkel összhangban történt (ideértve a 

munkajogi szabályokat is), megfelel az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK 
irányelv szabályainak valamint a mindenkor hatályos Beszállítói Fenntarthatósági 
Nyilatkozatnak, ami megtalálható a Beszállítói Honlapon;  

(f) a biztonságos és rendeltetésszerű használathoz / igénybevételéhez szükséges valamennyi 
információ és tájékoztatás átadásra került;  

(g) a Signify számára szállított valamennyi csomagolást és alkatrészt is összhangban van a 
Szabályozott Anyagok Listájával, /Regulated Substances List (RSL)/, ami megtalálható a 
Beszállítói Honlapon, vagy a Beszállító első írásbeli kérésére megküldik számára. A Beszállító 
köteles minden szükséges információt megadni a Signify számára, hogy a vonatkozó 
jogszabályoknak meg tudjon felelni az Áruk és Szolgáltatások használata során és 

(h) az azok összetételére és jellemzőire vonatkozó részletes írásos tájékoztatással kerülnek 
átadásra, annak érdekében, hogy a Signify az Áruk és/vagy Munkatermék-ok szállítását, 
tárolását, kezelését és az azokról való rendelkezést mindenkor biztonságosan és a 
jogszabályoknak megfelelően végezhesse. 

 
9.2. A 9.1. pont szerinti jótállások nem teljes körűek és nem zárják ki a jogszabály által előírt 
jótállásokat/szavatosságokat, a Beszállító szokásos jótállási/szavatosság vállalási kötelezettségét, 
illetve a Signify egyéb jogait vagy jótállási/ szavatossági jogosultságát melyekre a Signify jogosult 
lehet. Ezen jótállások/szavatosságok a szállítástól, az ellenőrzéstől, az elfogadástól, a teljesítéstől 
valamint az Áruk továbbértékesítéstől függetlenül - mind a Signify, mind annak ügyfelei 
vonatkozásában - továbbra is fennmaradnak.  
 
9.3. A  Szerződésből eredő vagy jogszabály által biztosított bármely jog sérelme nélkül, a 
9.1. pontban rögzített jótállások a 4.2. pont szerinti szállítási dátumtól számított harminchat (36) 
hónapig, vagy egyéb, a Szerződésben rögzített időtartamig („Jótállási idő”) vannak érvényben. A 
Jótállási idő alatt kijavított vagy kicserélt Árura a jótállás az eredeti Jótállási időből még fennmaradó 
lejártáig, vagy a kijavított vagy kicserélt Áru leszállítását követő tizenkét (12) hónapig áll fenn, amely 
időtartam a hosszabb. 
 
9.4. A Beszállító vállalja, hogy a Signify kérésére, regisztrál a BOMcheck (www.bomcheck.net) 
rendszerébe, és használja azt az anyag-megfelelőségi nyilatkozatok megtételéhez, ideértve a ROHS, 
REACH és más alkalmazandó szabályozott követelményeket, hogy a Signify az RSL-nek teljes 
mértékben megfeleljen, amennyiben másként nem állapodnak meg a Signify-al. A Beszállító betartja 
a jövőbeni RSL változásokat BOMcheck-től vagy egyéb nem tértivényes levelezésből érkező értesítést 

http://www.bomcheck.net/
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követően, és az értesítést követő 1 hónapon belül teljes mértékben megfelel a frissített Signify RSL-
nek, ha másképp nem állapodnak meg Signify-al. A Signify jogosult visszautasítani az olyan 
szállítmányokat, amelyek nem felelnek meg ezen követelményeknek. 
 
10. Nyílt forráskódú szoftver jótállás 
10.1. Kivéve, ha a Nyílt forráskódú szoftver belefoglalására a Signify meghatalmazott képviselői 
kifejezetten és írásban engedélyt adnak, illetve ha a Szerződés másként nem rendelkezik, A Beszállító 
jótállást vállal és szavatol azzal összefüggésben, hogy az Áruk nem tartalmaznak Nyílt Forráskódú 
Szoftver elemeket.  
 
11. Az Áruk nem megfelelő minősége 
11.1. Amennyiben bármely Áru Szolgáltatás vagy Munkatermék hibás, rejtett hibát tartalmaz, 
vagy más módon nem felel meg a Szerződésben foglalt feltételeknek a Signify ennek tényéről a 
Beszállítót értesíti, és egyéb – a hatályos jogszabályokból fakadó, valamint a Szerződés alapján 
fennálló - jogától és jogorvoslati lehetőségétől függetlenül választása szerint jogosult:  
(a) a Beszállító teljesítését követelni; 
(b) helyettesítő Árú vagy Munkatermék szállítását követelni; 
(c) követelni a Beszállítótól a meg nem felelőség javítással történő megszüntetését; 
(d) a szerződéstől elállni; 
(e) a vételárat a leszállított Áru vagy Szolgáltatás értékével arányosan csökkenteni még akkor is, 

ha az a Beszállítónak kifizetett teljes ellenérték visszatérítését eredményezi. 
A Beszállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Signify meg nem felelőség javítással 
történő megszüntetését; választja, a Signify-nak jogában áll meghatározni, hogy a Beszállító a nem 
megfelelő Árut vagy Munkaterméket, akár a helyszínen is, más alkatrészek felhasználásával javítsa ki, 
mint amelyeket a Beszállító használ. 
 
11.2. A Beszállító köteles viselni a hibás Áruk javításával, cseréjével és szállításával kapcsolatban 
felmerült valamennyi költséget, valamint köteles megtéríteni a Signify valamennyi indokoltan 
felmerült költségét (különösen, korlátozás nélkül a Signify megvizsgálással, kezeléssel és a tárolással 
kapcsolatosan felmerült költségeit). 
  
11.3. A hibás termékekkel kapcsolatos kárveszély viselése Beszállítóra annak tájékoztatásakor 
száll át. 
 
12. Tulajdonjog és szellemi tulajdon  
12.1. Valamennyi berendezés, eszköz, ábra, specifikáció, nyersanyag továbbá anyag, amelyet a 
Beszállító bocsát a Signify rendelkezésére, illetve amelyek ellenértékét a Signify téríti meg a 
Szerződés teljesítésével összefüggésben a Signify Holding B.V. kizárólagos tulajdonába kerül és 
marad, és nem adható át harmadik személyek részére a Signify előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, 
valamint az ezekkel kapcsolatos valamennyi információ a Signify érdekkörébe tartozó üzleti titoknak 
minősül. Ezen felül az előbbiekben részletezettek kizárólagosan a Signify megrendeléseinek 
teljesítésére hasznosíthatóak, a Signify Holding B.V. tulajdonaként jelölendőek meg, ugyanakkor a 
Beszállító köteles a kárveszély viselésére ezen dolgokkal összefüggésben, amelyeket a Beszállítónak 
mindenkor jó karban kell tartania és amennyiben az szükséges, pótlásukról a Beszállító saját 
költségén köteles gondoskodni, a Signify felhívása alapján köteles továbbá rendszeres időközönként 
azok leltárellenőrzését elvégezni, valamint a Signify első felhívására köteles azokat haladéktalanul 
visszaszolgáltatni. Amennyiben írásban kifejezetten másként nem állapodnak meg, a Beszállító saját 
költségén vállalja valamennyi, a Szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges 
berendezés, eszköz és nyersanyag beszerzését. 
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12.2.  A Beszállító kijelenti és szavatolja a Signify-nak , hogy az Áruk és Szolgáltatások sem 
önállóan, sem bármilyen kombinációjukban nem bitorolják vagy sértik harmadik személyek (ideértve 
a Beszállító alkalmazottait és alvállalkozóit is) SZT-jét. 
 
12.3. Az Áruk és/vagy a Szolgáltatások megvásárlása magában foglalja a Signify és a Signify 
Kapcsolt vállalkozásainak visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes és teljesen 
kifizetett, nem kizárólagos és örökké tartó licenszét bármely SZT alapján, amely közvetve vagy 
közvetlenül a Beszállító tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, az Áruk és/vagy Szolgáltatások 
használata, készítése, készíttetése, beépítése, beépíttetése, forgalomba hozatala, értékesítése, 
bérbeadása, licenszbe adása, forgalmazása és/vagy más módon történő átruházása céljából, 
beleértve, nem kizárólagosan a gépeket, szerszámokat, rajzokat, terveket, szoftvereket, demókat, 
formákat, specifikációkat vagy elemeket. 
 
12.4. A Signify fenntartja valamennyi, a Signify által a Beszállítónak átadott minta, adat, munka, 
anyag és szellemi illetve más tulajdon vonatkozásában felmerülő jogokat. Valamennyi a 
Munkatermékkel kapcsolatos jog a Signify tulajdonát képezi. A Beszállító köteles minden 
dokumentumot leszállítani és átadni, továbbá más tevékenységet kifejteni, amely jelen 12.4. pontban 
foglalt kötelezettségek megvalósításához szükséges. 
 
12.5. A Beszállító nem rendelkezik semmiféle joggal vagy jogcímmel a Signify tulajdonát képező 
vagy általa lincenszbe vett mintájával, adatával, munkájával, anyagaival, védjegyével, vagy 
kereskedelmi nevével, illetve bármely más szellemi tulajdonjogával kapcsolatban. A Beszállító nem 
jogosult az Áruk vagy Szolgáltatások vonatkozásában semmilyen a Signify tulajdonát képező vagy 
általa lincenszbe vett védjegy, kereskedelmi név, más megjelölés, vagy bármely más szellemi 
tulajdonjog használatára önmagában vagy bármilyen kombinációban a Signify előzetes írásbeli 
jóváhagyása nélkül, és a Signify által engedélyezett valamennyi használat szigorúan az engedélyben 
meghatározott utasításokkal összhangban kell, hogy történjen. 
 
12.6. A Beszállító a Signify előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem jogosult a Signify-ra 
hivatkozni nyilvánosan, legyen szó akár sajtóközleményről, hirdetésről, értékesítési anyagról vagy 
más módon. 
 
13. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos kártérítési rendelkezések  
13.1. A Beszállító köteles kártérítést fizetni és mentesíteni a Signify-t és a Signify Kapcsolt 
vállalkozásait, ügynökeit és munkatársait valamint bármely más személyt aki a Signify termékeit 
értékesíti, vagy azokat használja valamennyi eljárás, kártérítési per, költség és kiadás vonatkozásában 
(ideértve de nem korlátozva az elmaradt haszon valamint a méltányos ügyvédi munkadíj 
vonatkozásában), melyet bármely harmadik fél kezdeményez SZT-jének valamely Áruval vagy 
Szolgáltatással, illetve azok bármilyen kombinációjával összefüggésben történt  megsértése miatt, 
illetve amennyiben a Signify így rendelkezik a Beszállító köteles az ilyen eljárásokkal összefüggésben a 
védelemről saját költségén gondoskodni. 
  
13.2. A Signify köteles a Beszállítót haladéktalanul értesíteni bármely ilyen igényről, azzal, hogy 
az értesítésben bekövetkező késedelem nem menti fel a Beszállítót ezen a kötelezettségei alól, kivéve 
addig a mértékig, amíg azt a késedelem kizárja. A Beszállító köteles az ilyen igénnyel összefüggésben 
minden tőle ésszerűen elvárható segítséget megadni a Signify részére. 
 
13.3. A Signify a jelen pontban meghatározott jogain vagy az alkalmazandó jogszabályban foglalt 
jogain felül, amennyiben a Szerződés keretében leszállított bármely Áru vagy Szolgáltatás 
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önmagában, vagy azok bármely kombinációja jogsértő voltát állapítják meg, vagy a használatát 
megtiltják, a Beszállító köteles a Signify utasítása alapján, a Beszállító saját költségére: vagy 
(a) biztosítani a Signify részére, valamint azok vevői részére az Áruk vagy Szolgáltatások önálló 

vagy bármely kombinációjában való további használatának jogát; vagy  
(b) az Árukat vagy Szolgáltatásokat vagy azok bármely kombinációját olyan módon kicserélni 

vagy módosítani, amely funkcionálisan azonos, de nem jogsértő. 
 
13.4. Amennyiben a Beszállító nem képes biztosítani a Signify részére az Áruk vagy Szolgáltatások 
önálló vagy bármely kombinációjában való használatának jogát, illetve azt, hogy az Árukat vagy 
Szolgáltatásokat önmagukban, vagy azok bármely kombinációjukban nem jogsértő megfelelőre 
kicserélje vagy módosítsa az előbbi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően, a Signify jogosult a 
Szerződés felmondására, valamint ilyen felmondás esetén a Beszállító köteles a Signify-t kártalanítani 
a fizetett összeg tekintetében, függetlenül a Beszállító Signify felé fennálló az alábbiakban 
részletezett kártérítési kötelezettségétől.  
 
14. Kártérítés  
14.1. A Beszállító felelős a Signify felé minden olyan a Signify-nál felmerült költségért, kárért, 
veszteségért, büntetésért, igényért, kártérítési igényért, ítéletért, követelésért és kiadásért, indokolt 
ügyvédi díjakért (beleértve a speciális, közvetett, véletlenszerű, következményes károkat), amelyek 
abból erednek, hogy a Beszállító megszegte bármely Szerződésből fakadó kötelezettségét, vagy 
szavatosságvállalását, anélkül, hogy a Signify-t bármiféle értesítési, vagy további cselekvési 
kötelezettség terhelné. 
 
14.2.  A Beszállító köteles kártérítést fizetni és mentesíteni a Signify-t, a Signify Kapcsolt 
vállalkozásait, azok igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit, ügyfeleit, ügynökeit és részvényeseit a 
Harmadik fél által velük szemben érvényesített olyan követelésekért, amelyek abból erednek, hogy a 
Beszállító megszegte bármely Szerződésből fakadó kötelezettségét, vagy szavatosságvállalását. 
 
15. Jogszabályoknak való megfelelés 
15.1. A Beszállító mindenkor köteles megfelelni a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 
rendelkezéseknek, szabályozásoknak, és előírásoknak melyek a Szerződésre irányadóak, ideértve, de 
nem korlátozva a munkaügyi, esélyegyenlőségi, és környezetvédelmi jogszabályokat, 
rendelkezéseket, szabályozást, és előírásokat. A Beszállító köteles a Signify részére minden 
információt megadni, ami ahhoz szükséges, hogy a Signify megfeleljen a vonatkozó jogszabályi, 
rendeleti, szabályozási normáknak az Áruk és Szolgáltatások használatával összefüggésben. 
 
15.2. A Beszállító szavatolja, hogy sem a Beszállítóról sem pedig a Beszállító Kapcsolt 
vállalkozásairól, sem pedig azok tulajdonosairól, tisztségviselőiről, igazgatóiról, munkavállalóiról, 
ügynökeiről vagy más, a nevében vagy érdekében eljáró harmadik személyekről az elmúlt öt évben 
nem állapították meg és nem is állították bármely vesztegetés- és korrupcióellenes 
jogszabálymegszegését. A Beszállító kötelezi magát, hogy üzleti tevékenységét tisztességesen fogja 
folytatni, és nem vesznek részt semmilyen vesztegetésben vagy korrupciós cselekményben. A jelen 
15.2. pont megsértése esetén a Signify és a Signify Kapcsolt vállalkozásai jogosulttá válnak a 
Szerződés azonnali hatályú felmondásra anélkül, hogy a Beszállító, vagy a Beszállító Kapcsolt 
vállalkozásai felé bármilyen felelősséggel tartoznának, továbbá a Signify és a Signify Kapcsolt 
vállalkozásai jogosulttá válnak az őket a jogszabály, vagy méltányosság alapján megillető bármely 
egyéb jogorvoslathoz. 
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15.3. Ha a Beszállító olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely az Egyesült Államokban 
folytat üzleti tevékenységet, és az Áruk és / vagy Szolgáltatások szövetségi szerződés vagy 
alvállalkozási szerződés keretében kerülnek értékesítésre a Signify-nak, akkor az összes, a 
beszerzésekre vonatkozó szövetségi törvény vagy szabályozás által előírt rendelkezést az azokra 
történő hivatkozással a szerződésbe vagy az alvállalkozási szerződésbe kell foglalni. Továbbá ha a 
Beszállító olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely az Egyesült Államokban folytat üzleti 
tevékenységet, akkor Equal Employment Opportunity Clauses (Egyenlő Foglalkoztatási Lehetőségek 
Rendelkezések) rendelkezéseit, amely a 41 Code of Federal Regulations-ban található (Chapters 60-
1.4, 60-250.5, and 60-741.5) az azokra történő hivatkozással a Szerződés részének kell tekinteni. 
 
16. Adatvédelem  
16.1. Mindkét félnek be kell tartania az Alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályokat. A Signify 
ezennel tájékoztatja a Beszállítót és a Beszállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Signify 
Személyes Adatokat Kezel a „Signify Vevő, Beszállító és Üzleti Partner Személyes Adataira Vonatkozó 
Adatvédelmi Szabályzata” alapján, mely az alábbi linken a „Jogi információ” rész alatt található: 
https://www.signify.com/global/privacy/legal-information/privacy-notice. 
 
16.2. Amennyiben és olyan mértékben, amilyenben a Beszállító a Szerződés értelmében a Signify 
Adatokat Kezel, a Beszállító vállalja és szavatolja a Signify számára, hogy: 
a)  a Signify Adatot (i) kizárólag a Signify érdekében és javára; és (ii) kizárólag a Signify által a 

Szerződésben dokumentált illetve a Signify által időről-időre megadott utasításainak 
megfelelően, és (iii) az Alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályokkal összhangban Kezel; 

b)  a Signify Adatokat kizárólag a következő célokra Kezel, és az ilyen adatokat semmilyen más 
célra nem Kezel, ideértve a saját üzleti hasznait is, kivéve, ha ehhez a Signify előzetesen 
kifejezett írásban hozzájárult: (i) a Signify által kért szolgáltatások teljesítéséhez; (ii) a Signify 
által adott utasítások végrehajtásához; (iii) az alkalmazandó jog betartásához; 

c)  megfelelő technikai, fizikai és szervezési biztonsági intézkedéseket vezet be a Signify Adatok 
védelmére a visszaélések, véletlen vagy jogellenes megsemmisülés vagy véletlen elvesztés, 
jogellenes módosítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal (beleértve a távoli hozzáférést) vagy 
hozzáférés, illetve a jogellenes Adatkezelés egyéb formái ellen (beleértve a szükségtelen 
gyűjtést vagy a további Adatkezelést). 
d) haladéktalanul, de legkésőbb huszonnégy (24) órán belül írásban értesíti a Signify-t ha: (i) 
tudomást szerzett a Signify Adat felfedésére az arra jogosult hatóságtól származó jogilag 
kötelező érvényű megkeresésről, kivéve, ha ezt a jogszabály tiltja; vagy (ii) olyan biztonsági 
incidenst észlel, vagy annak ésszerű gyanúja merül fel, amely a Signify Adat jogellenes 
megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, módosításához, jogosulatlan közzétételéhez, 
felhasználásához, Kezeléséhez vagy hozzáféréséhez vezethet; Személyes Adatok megsértése 
esetén a Beszállító annak orvoslására megfelelő intézkedéseket hoz, és a Signify számára 
biztosítja a Signify által a Személyes Adatok megsértésére vonatkozó valamennyi vonatkozó 
információt; 

e)  a Signify Adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezeli; 
f) gondoskodik arról, hogy a Signify Adat Kezelésére feljogosított személyzete: (i) csak olyan 
Signify Adat Kezelését végezze és csak olyan mértékben, amely szükséges  a Termékek és /vagy 
Szolgáltatások nyújtásához (szükséges, hogy tudomása legyen róla alapon) és ii) jogilag 
kötelezve legyen a titoktartási kötelezettség betartására; 

g)  az Áruk és / vagy a Szolgáltatások jellegének figyelembe vételével együttműködik a Signify-al a 
természetes személyek adatvédelemre vonatkozó kérései, tájékoztatáskérései és / vagy 
panaszai (ha vannak ilyenek) intézésében, beleértve, de nem kizárólagosan a Signify Adat 
helyesbítését, törlését vagy zárolását.  A Beszállító adatvédelemre vonatkozó Signify Adatot 

https://www.signify.com/global/privacy/legal-information/privacy-notice
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érintő kérésre, tájékoztatáskérésre és / vagy panaszra a Signify előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem jogosult válaszolni. 

h)  a Signify Adat Kezeléséhez nem von be alvállalkozót a Signify előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül. Ha a Signify hozzájárul egy vagy több alvállalkozó bevonásához a Signify Adat 
Kezeléséhez, a Beszállító minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy: (i) minden bevont 
alvállalkozó a Signify Adat Kezelése során írásbeli formában jogilag kötelezett legyen betartani 
ugyanazokat a korlátozásokat és kötelezettség szintet, amelyekre a Beszállító köteles a jelen 
Szerződés alapján; (ii) a Beszállító teljes mértékben felelős marad a Signify-al szemben bármely 
alvállalkozójának a Signify Adat Kezelésével kapcsolatban végzett bármely cselekményéért 
vagy mulasztásáért. 
(i) az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") belülről semmilyen Signify Adatot nem továbbít az 
EGT-n kívüli olyan országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Bizottság megfelelőségi 
határozatával (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), kivéve ha: (i) az ilyen 
továbbítás a hatályos jog alapján indokolt; vagy (ii) a Signify ahhoz előzetesen kifejezett írásban 
hozzájárult (a Signify a hozzájáruláshoz további útmutatásokat adhat és azt további 
feltételekhez kötheti). 
j) a Signify kérésére: (i) lehetővé teszi és közreműködik a Signify Adatra vonatkozó 
ellenőrzésekben, ideértve a vizsgálatokat is; (ii) az ilyen - a Signify, vagy a Signify által 
kiválasztott arra jogosultsággal rendelkező, független értékelő által végzett - ellenőrzésekhez 
rendelkezésre bocsátja a Signify Adatra vonatkozó releváns adatfeldolgozó létesítményeit, 
gyakorlatait, eljárásait és dokumentációját.  

k) a Signify rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az Alkalmazandó 
Adatvédelmi Jogszabályoknak való megfelelés igazolásához szükséges, és aktívan 
együttműködik és támogatja a Signify-t annak érdekében, hogy megtegye a szükséges 
intézkedéseket az Alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályoknak való megfelelés biztosítása 
érdekében; és 
l) a Signify Adatot a Szerződés időtartama alatt Kezeli, amennyiben írásban ettől eltérően nem 
állapodnak meg;  a Szerződés (teljes egészében vagy részben való) megszűnésekor a Beszállító 
a Signify Adatokat és azok másolatait visszaadja a Signify-nak, vagy biztonságosan 
megsemmisíti vagy törli az ilyen a Signify Adatokat, kivéve, és olyan mértékben, amilyenben az 
Alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályok másként rendelkeznek. 

 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy (i) a Signify Adat Beszállító általi Adatkezelésének a 

tárgya a Szerződésben alapján nyújtott Termékek és/vagy Szolgáltatások (ii) az Adatkezeléssel 
érintett Signify Adat fajtái magukban foglalják különösen  a személyazonosítási adatokat, a 
kapcsolattartók adatait  és olyan egyéb információkat melyek azonosított, vagy azonosítható 
természetes személyekre vonatkoznak, (iii) Az Adatkezeléssel érintett személyek katergóriájába   
tartoznak nem kizárólagosan a fogyasztók, üzleti / jogi személy vevők, munkavállalók és egyéb 
természetes személyek.  
 
16.3 Azon Személyes Adatok összességére vonatkozóan, amelyeket a felek önálló 
Adatkezelőként Kezelnek, amennyiben a Signify az EGT-ből származó Személyes Adatot továbbít a 
Beszállítónak, a Beszállító szavatolja, hogy az összes ilyen Személyes Adatot csak az Európai 
Gazdasági Térség országaiban fogja Kezelni, kivéve, ha (i) a Signify és a Beszállító azt megelőzően 
megkötötték a megfelelő EU Általános Szerződési Feltételeket (Adatkezelő-Adatkezelő); vagy (ii) a 
Beszállító olyan kötelező erejű vállalati szabályokat vezetett be, amelyek európai jóváhagyást kaptak, 
és amelyek minden olyan Személyes Adatra vonatkoznak, amelyet a Szállító Adatkezelői 
minőségében kap; vagy (iii) azon nem EGT-országok, amelyekben a Beszállító az ilyen Személyes 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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Adatokat Kezeli, kötelező megfelelőségi határozatot kapott az Európai Bizottságtól; vagy (iv) egy 
másik érvényesen végrehajtott továbbítási mechanizmus vonatkozik a Személyes Adatoknak az 
Európai Bizottságtól kötelező megfelelőségi határozatot nem kapott országokba történő 
továbbítására. 
 
17.  Export-ellenőrzési jogszabályoknak való megfelelés 
17.1. A Beszállító vállalja és szavatolja, hogy betart minden alkalmazandó nemzetközi és nemzeti 
exportellenőrzési törvényt és rendeletet, és nem exportál vagy re-exportál, közvetlenül vagy 
közvetve, információt, árut, szoftvert és/vagy technológiát olyan országba, amelybe az export vagy 
re-export idején, az Európai Unió vagy az Egyesült Államok vagy bármely más ország kiviteli 
engedélye vagy más kormányzati jóváhagyása szükséges, a vonatkozó engedély vagy jóváhagyás 
megszerzése nélkül. 
 
17.2. A Beszállító vállalja, hogy írásban tájékoztatja a Signify-t arról, hogy a biztosított információ, 
áru, szoftver és/vagy technológia USA által ellenőrzött-e és/vagy a saját országa export ellenőrzési 
jogszabályai szerint ellenőrzött-e, és amennyiben igen, a Beszállító tájékoztatja a Signify-t a 
megszorítások mértékéről (beleértve, de nem kizárólagosan az export ellenőrzési jogi hatóságokat, 
export-ellenőrzési besorolási számok, export-ellenőrzési engedélyek és/vagy CCATS adott eset 
szerint). 
 
17.3. A Beszállító köteles valamennyi nemzetközi és nemzeti export licenc engedélyt és hasonló a 
vonatkozó exportszabályozási szabályok és rendelkezések által megkövetelt dokumentumot 
beszerezni, és köteles a Signify részére minden olyan tájékoztatást megadni, ami lehetővé teszi a 
Signify és fogyasztói részére az ilyen jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelést. 
 
17.4. A Beszállító vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Signify-t bármely olyan követelés, 
kötelezettség, büntetés, elkobzás és kapcsolódó költségek és kiadások (beleértve az ügyvédi díjat) 
esetén, melyek a Signify-t érinthetik a Beszállító vonatkozó jogszabályok, szabályzatok be nem tartása 
miatt. A Beszállító vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Signify-t, amennyiben bármely ilyen export-
ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabály, szabályozás megszegésére történő figyelmeztetést kap, amely a 
Signify-t érintheti. 
 
18. Vámkötelezettségeknek való megfelelés 
18.1. Éves rendszerességgel vagy a Signify korábbi felhívására a Beszállító köteles a Signify 
részére az Árura vonatkozó eredetigazolást kiállítani, amely megfelel a (i) fogadó ország 
vámhatóságai által megállapított követelményeknek, továbbá (ii) bármely alkalmazandó mindenkor 
hatályos export licenc szabályoknak ideértve az Egyesült Államokban érvényes szabályozást is. Az 
eredetigazolásnak határozottan tartalmaznia kell, hogy az Árut, vagy annak részét az Egyesült 
Államokban gyártották-e, vagy onnan származik-e. A Beszállító által szállított kettős felhasználású 
Áruk vagy más módon minősített Áruk esetén azokat minősítési kódjuk alapján egyértelműen meg 
kell határozni. 
 
18.2. Minden Áru esetében, amelyek megfelelnek a Regionális vagy Szabadkereskedelmi 
Megállapodásoknak, Általános Preferencia Rendszereknek vagy egyéb kedvezményes 
megállapodásoknak, a Beszállító felelőssége a termékek megfelelő bizonyító erejű dokumentációval 
(pl. Beszállítói nyilatkozat, eredetigazolás/ számlanyilatkozat) történő leszállítása, a kedvezményes 
eredet igazolása céljából. 
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18.3. A Beszállító köteles minden Árut (illetve az Áru gyűjtőcsomagolását, amennyiben az Árun 
magán nincs elegendő hely) eredetmegjelöléssel ellátni.  A Beszállító az Áru megjelölésével 
összefüggésben köteles megfelelni a fogadó ország vámhatóságai által megállapított 
követelményeknek. Amennyiben az Áruk importálásra kerülnek, a Beszállító lehetőség szerint 
engedélyezni köteles a Signify részére, hogy a szállítmány importőreként lépjen fel. Amennyiben nem 
a Signify a szállítmány importőre és a Beszállító vám visszatérítési jogot szerez az Áruk 
vonatkozásában, a Beszállító a Signify felhívására köteles a Signify részére átadni a fogadó ország 
vámhatóságai által megkívánt dokumentumokat az import igazolására, valamint a vám visszatérítési 
jogosultság a Signify részére történő átruházása céljából. 
 
19. A Signify felelősségének korlátozása 
19.1. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Signify-nak a 
Szerződésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó összesített felelőssége és kötelezettsége a Signify azon 
kötelezettségére korlátozott, hogy megfizesse a leszállított Áruk és Szolgáltatások alapján kiállított, 
nem vitatott és esedékessé vált számlák ellenértékét a Szerződés rendelkezéseivel összhangban.   
 
20. Vis Maior  
20.1.  Amennyiben a Beszállító vis maior (előre nem látható és a Beszállító hatókörén kívül álló 
esemény) okán akadályoztatva van a Szerződésben foglalt bármely kötelezettsége teljesítésével 
összefüggésben, és a vis maior fennállásáról a Beszállító elégséges bizonyítékot biztosított, az 
akadályoztatott kötelezettség teljesítése mindaddig felfüggesztettnek tekintendő, amíg a vis maior 
oka fennáll. A Signify jogosult a Szerződés írásban, a Beszállítóhoz címzett azonnali hatállyal történő 
felmondására, ha a nemteljesítés körülményei azonnali megszüntetést indokolnak és bármely 
esetben, ha a vis maiort okozó körülmény több, mint harminc (30) napon túl fennáll, és ilyen 
értesítés esetén a Beszállító nem jogosult semmiféle kártalanításra a megszüntetéssel kapcsolatban. 
A Beszállító érdekkörében felmerült vis maior semmiképp sem foglalja magában az alkalmazotti 
létszámhiány, áru- illetve nyersanyag hiány, sztrájk, hivatalosan nem kinyilvánított járvány, harmadik 
- a Beszállítóval szerződéses viszonyban lévő - személyek szerződésszegésének, a Beszállító anyagi 
nehézségeinek esetét, illetve a Beszállító azon hibáját, hogy megfelelően biztosítsa a szoftverekkel 
összefüggésben szükséges licenceket, illetve a szállítandó Áruk és Szolgáltatások vonatkozásában 
megkívánt jogi és hatósági engedélyek és felhatalmazások beszerzését. 
 
21. A szerződés felfüggesztése, megszüntetése, felbontása 
21.1. A Szerződés alapján, vagy jogszabályból eredően a Signify-t megillető más jogoktól és 
jogorvoslati lehetőségektől függetlenül a Signify saját mérlegelési jogkörében és döntése alapján 
jogosult a Szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítésének teljes, vagy részleges felfüggesztésére, 
valamint a Szerződéstől való teljes, vagy részleges elállásra /annak felmondására a Beszállítónak 
megküldött írásbeli értesítéssel, amennyiben:  
(a) A Beszállító felszámolási, illetve bármely más, fizetésképtelenséggel, csődeljárással, 

felszámolással valamint a hitelezők részére történő engedményezéssel összefüggő vagy az 
előbbiekhez hasonló eljárást indít maga ellen;  

(b) A Beszállítóval szemben felszámolási eljárást indul, illetve bármely más, 
fizetésképtelenséggel, csődeljárással, felszámolással valamint a hitelezők részére történő 
engedményezéssel összefüggő vagy az előbbiekhez hasonló eljárás indul; 

(c) A Beszállító beszünteti rendes üzleti tevékenységét, vagy annak beszüntetésével fenyeget; 
(d) A Beszállító a Szerződésből fakadó valamely kötelezettségét megszegi, illetve a Signify saját 

indokolt mérlegelésre alapján azt állapítja meg, hogy a Beszállító nem képes, illetőleg nem 
lesz alkalmas az Áruk szállítására illetve a Szolgáltatások biztosítására;  
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(e) A Beszállító a Signify kérését követően a teljesítésre vonatkozóan nem nyújt megfelelő 
biztosítékot vagy 

(f) A Beszállító feletti irányítás joga más olyan személyre szállt át, aki a Szerződés 
hatálybalépésének a napján nem rendelkezett irányítási joggal, és a Signify-nak oka van azt 
feltételezni, hogy ez a Signify méltányolható üzleti érdekekeivel ellentétes.  

 
21.2. A Signify a jelen 21.1. pontban meghatározott bármely jogának gyakorlása esetén 
semmilyen módon nem felel a Beszállító felé.   
 
21.3. A Signify szóban és/vagy írásban bármikor jogosult bármilyen Szerződést egészében vagy 
részben felmondani, vagy attól elállni a Beszállítónak a Signify megrendelésének írásbeli 
visszaigazolását vagy az érintett Szerződés szerinti teljesítését megelőzően. Ha a Beszállító már 
írásban visszaigazolta a Signify megrendelését vagy megkezdte az abban foglaltak teljesítését, a 
Signify 10 napos felmondási határidővel írásban felmondhatja az érintett Szerződést. Ezen időtartam 
alatt a Szállító köteles minimálisra csökkenteni az érintett Szerződéssel kapcsolatos kiadásait, kivéve, 
ha a Signify másképpen nem rendelkezik. A Szerződés Signify általi felmondása nem minősül 
szerződésszegésnek, azonban a Beszállító jogosulttá válik az érintett Szerződéssel kapcsolatban a 
felmondás hatályba lépéséig ténylegesen felmerült, ésszerű és igazolható költségeinek és díjaknak a 
megtérítésére.  
 
22.   Titoktartás  
22.1. A Beszállító köteles valamennyi, a Szerződés alapján a Signify, vagy annak képviseletében 
átadott vagy Beszállító által a Signify számára létrehozott információt, beleértve - korlátozás nélkül - 
a jelen Szerződés létezését és tartalmát bizalmasan kezelni. Ezen információt a Beszállító kizárólag a 
Szerződésben meghatározott céloknak megfelelően használhatja. A Beszállító köteles a Signify 
információit saját bizalmas információival azonos szintű védelemben részesíteni, de mindenkor 
legalább az elvárható gondossággal köteles eljárni. Valamennyi ilyen információ a Signify tulajdonát 
képezi, és a Beszállító köteles a Signify felhívására azokat a Signify részére haladéktalanul és 
hiánytalanul visszaszolgáltatni, a Beszállító azokról másolatot nem tarthat meg.   
 
23.   Biztosítás   
23.1. A Beszállító teljeskörű vagy kereskedelmi általános felelősségbiztosítást tart fenn (amely 
magába foglal termékfelelősséget, vagyoni kár és személyi sérülésre vonatkozó felelősséget, és 
bármely más felelősséget, amelyet a Signify kér), a Signify-nál történő eltérő megállapodás 
hiányában, minimum ötmillió Euros értékben testi sérülésből, beleértve halált, és bármely más, az 
Áruk és Szolgáltatások használatával, vagy a Beszállító Szerződéssel kapcsolatos cselekményeiből, 
vagy mulasztásából eredő kártérítési követelések kielégítésére. A biztosítási kötvényt megfelelő 
engedéllyel rendelkező és pénzügyileg megbízható biztosítónak kell kiállítania. Szolgáltató minimum 
30 nappal megelőzően köteles írásban tájékoztatni a Signify-t a biztosítási fedezetben történő 
bármely csökkentésről vagy annak törlésről. A megkövetelt fedezetet és limitet bizonyító 
igazolásokat, valamint a biztosítási kötvényeket a Signify kérésére a Beszállító köteles a Signify 
rendelkezésére bocsátani. 
 
24. Vegyes rendelkezések  
24.1. A Beszállító független szerződő félként, nem pedig a Signify ügynökeként köteles az Árukat 
rendelkezésre bocsátani, és a Szolgáltatásokat nyújtani, és a Szerződés egyetlen rendelkezése sem 
hivatott arra, hogy a szerződő felek között társulási viszonyt, vegyes vállalatot vagy munkaviszonyt 
hozzon létre attól függetlenül, hogy milyen mértékű a Beszállító Signify-tól való gazdasági függése.  
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24.2. A Beszállító nem jogosult a Szerződésből fakadó jogát vagy kötelezettségét alvállalkozásba 
adni, átruházni, zálogba adni, illetve engedményezni a Signify előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.  
Bármely ilyen előzetesen nem jóváhagyott alvállalkozás, átruházás, zálogba adás illetve 
engedményezés semmis és az ilyen harmadik személyekkel szemben hatálytalan.  
 
24.3. A Signify részére fenntartott jogosultságok és jogorvoslati lehetőségek kumulatív módon 
értelmezendők, és valamennyi jelenleg fennálló, vagy később, jelen Szerződés, a mindenkor hatályos 
jogszabályok, vagy a méltányosság alapján megszerzett jogosultság, illetve jogorvoslati lehetőség 
mellett alkalmazandóak.  
 
24.4. A Beszállító köteles a Signify részére bármely termék gyártásának befejezéséről legkésőbb 
az utolsó megrendelés időpontját megelőzően tizenkét (12) hónappal írásbeli tájékoztatást adni, 
mely tájékoztatásnak legalább a Signify darab számot, a helyettesítésre alkalmas termékeket, 
valamint az utolsó megrendelés és szállítás időpontjait kell tartalmaznia. 
 
24.5. Sem a Signify mulasztása, sem annak késedelme a Szerződés bármely pontjának 
kikényszerítésével összefüggésben nem minősülhet az adott rendelkezésben foglalt jogról történő 
lemondásnak, illetve a Signify azon jogáról történő lemondásnak, hogy a Szerződés bármely vagy 
valamennyi pontját kikényszerítse. A felek közti üzletmenet, a korábbi ügyletek, illetve az általánosan 
elfogadott kereskedelmi szokások nem irányadóak a Szerződés tartalmának meghatározása során. A 
Szerződésben foglalt jogról való lemondás, a Szerződés módosítása, vagy kiegészítése kizárólag 
írásbeli formában a Szerződésre történő kifejezett hivatkozással a Signify és a Beszállító által 
cégszerűen aláírva érvényes. 
 
24.6. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés bármely pontja(i) 
megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság által, illetve a jövőben meghozott jogszabályok vagy 
közigazgatási eljárásban hozott határozat erejénél fogva érvénytelennek, jogellenesnek, vagy 
kikényszeríthetetlennek  minősülnek,  ez a megállapítás vagy határozat a Szerződés általa nem 
érintett rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Bármely érvénytelennek, jogellenesnek, vagy 
kikényszeríthetetlennek minősített rendelkezés az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az 
eredetei jelentéssel bíró, annak eredeti szándékának megfelelő új rendelkezéssel helyettesítendő. 
 
24.7. A Szerződés minden olyan feltétele, amely akár kifejezetten, akár hallgatólagosan azzal a 
szándékkal jött létre, hogy a Szerződés megszűnése vagy lejárata után is hatályban maradjon, 
különösen, de nem kizárólagosan a Szavatosságot, a Szellemi Tulajdont, Titoktartást és Személyes 
Adatot, a szerződés megszűnése után is hatályban marad. 
 
24.8. Jelen Szerződés annak az országnak a joga alapján jött létre és arra annak az országnak a 
joga irányadó, melyben a Signify megrendelést leadó szervezetének székhelye található. 
 
24.9. Mind a Beszállító, mind a Signify elfogadják (i) a Signify megrendelést leadó szervezetének 
székhelye szerinti ország megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróságának, vagy (ii) a Signify 
választásától függően a megrendelést fogadó a Beszállító székhelye szerint illetékes megfelelő 
hatáskörrel rendelkező bíróság; vagy (iii) a Signify választásától függően a választottbíróság, mely 
esetben a 24.10 pontban foglalt rendelkezések érvényesek, kizárólagos illetékességét. A Beszállító 
ezennel minden, a személyi joghatóság hiányára és a forum non-conveniens elvére történő 
hivatkozással történő védekezési jogáról lemond. 
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24.10. Amennyiben a Signify így dönt a 24.9. pontban foglaltaknak megfelelően, bármely vita, 
véleményeltérés, vagy kereset, amely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben merül fel, 
továbbá bármely szerződésszegés, felmondás valamint érvénytelenséggel összefüggő kérdést 
kizárólagosan a Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság szabályai szerint rendezendőek, mely 
rendelkezéseket a Beszállító és a Signify ismertnek fogadja el.  A Beszállító és a Signify 
megállapodnak, hogy: (I) a kijelölő hatóság az ICC-Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Párizs, 
Franciaország; (ii) három (3) választottbírót jelölnek; (iii) a választottbírósági eljárás helyszíne a 
Signify megrendelést leadó szervének országa, illetve a Signify választása szerint a megrendelést 
fogadó a Beszállító székhelye szerinti joghatóság; (iv) a választottbírósági  eljárás során használt nyelv 
az angol; továbbá (v) a választottbíróság által alkalmazandó anyagi jog a 24.8. pontban 
meghatározottak szerint. 
 
24.11. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Nemzetközi Áruszállításról szóló Egyezménye a 
Szerződésre nem alkalmazandó. 
 
 
A Signify Beszerzésekre Vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 
2019. február  


