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TERMS AND CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF 
GLASS RAW MATERIALS AND GLASS PRODUCTION 
GOODS 

AZ ÜVEGGYÁRTÁSBAN FELHASZNÁLT 
NYERSANYAGOK ÉS TERMELÉSI JAVAK 
BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ BESZERZÉSI 
FELTÉTELEK 

  
INTRODUCTION: These terms and conditions for the 
purchase of glass raw materials and glass production goods 
apply to the purchase of materials and applicable services 
used directly in the production of glass products to be sold to 
Guardian’s customers. Examples include, but are not limited 
to, targets used for production of coated glass, sand, soda ash 
and other minerals and materials used in the production of 
glass products. These terms and conditions do not apply to the 
purchase of goods or services that are not used directly in the 
production of glass products, including without limitation, 
office supplies, manufacturing equipment, capital equipment, 
construction work, professional services, etc. and for such 
goods are superseded and replaced in their entirety by the 
General Terms and Conditions for Purchase of Non-
Production Goods (including Equipment) or In-Plant 
Services.  

BEVEZETÉS: Az üveggyártásban felhasznált nyersanyagok 
és termelési javak beszerzésére vonatkozó beszerzési 
feltételek a Guardian ügyfelei számára értékesítendő 
üvegtermékek gyártásában közvetlenül felhasznált anyagok és 
szolgáltatások beszerzésére vonatkoznak. Ide tartoznak 
többek között a bevonatos üveg gyártásában használt 
célanyagok: homok, szóda és egyéb ásványok és anyagok, 
amelyeket az üvegtermékek előállításában használnak fel. 
Nem tartozik a jelen feltételek hatálya alá az olyan javak vagy 
szolgáltatások beszerzése, amelyek nem kerülnek 
felhasználásra közvetlenül az üvegtermékek gyártásában, 
beleértve többek között az irodai kellékeket, 
gyártóberendezéseket, munkaeszközöket, építési munkákat, 
szakmai szolgáltatásokat stb., amelyek vonatkozásában a 
jelen feltételeket teljes körűen hatályon kívül helyezik és azok 
helyébe lépnek a Termelési javaknak nem minősülő 
(berendezésekre is kiterjedő) vagy üzemi szolgáltatások 
beszerzésére vonatkozó általános szerződési feltételek.  

  
1. Purpose and Use; Defined Terms.  1. Cél és felhasználás; Definíciók.  
  
1.1. Purpose and Use. These Terms and Conditions for 
the Purchase of Glass Raw Materials and Production Goods 
(the “Glass Production Terms”) apply to the purchase of 
items by Guardian Glass, LLC or its direct or indirect 
subsidiaries (collectively referred to in these Glass Production 
Terms as “Guardian”) if a Buyer chooses to contract with 
Seller to purchase such goods or services, as applicable. 
Section 2 describes how the Parties may enter into a binding 
contract for Production Goods and/or Production Services. 
The applicable rights, obligations and liabilities of each Buyer 
under a Contract are solely those of such Buyer and neither 
Guardian nor any of its Affiliates or any other Buyer will be 
responsible for any obligations or liabilities of such Buyer. 
Under no circumstances, will Guardian or any Buyer not 
party to a particular Contract be jointly and severally liable 
for the obligations of others. The Production Goods or 
Production Services, as applicable, may be more fully 
described in the Buyer-approved specification referenced in 
the RFQ, Commercial Agreement or Purchase Order (the 
“Specification”). Changes to these Glass Production Terms 
are not part of the Contract unless Buyer expressly agrees to 
them in writing. The terms set forth in the following sections 
will be applicable to Seller and Seller Group at all times 
during the Term whether or not there are any Purchase Orders 
or Commercial Agreements in effect between the Parties: 
Section 9 (Indemnity); Section 10 (On-Site Work); Section 
10.4 (Seller’s Insurance); Section 12 (Compliance with 

1.1. Cél és felhasználás. Az üveggyártásban felhasznált 
nyersanyagok és termelési javak beszerzésére vonatkozó jelen 
beszerzési feltételek (a továbbiakban: „Üveggyártási 
beszerzési feltételek”) a Guardian Glass, LLC vagy közvetlen 
vagy közvetett leányvállalatai (a továbbiakban a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételekben együttesen: 
„Guardian”) által történő beszerzésekre vonatkoznak, 
amennyiben a Vevő döntése szerint, esettől függően, ilyen 
termékek vagy szolgáltatások beszerzésére vonatkozóan 
szerződik az Eladóval. A 2. szakasz rögzíti annak módját, 
ahogyan a Felek kötelező erejű szerződést köthetnek a 
Termelési javakra és/vagy Termelési szolgáltatásokra 
vonatkozóan. Az egyes Vevők Szerződés szerinti jogai, 
kötelezettségei és felelősségei kizárólag az érintett Vevőt 
illetik, illetve terhelik, és sem a Guardian, sem valamely 
Kapcsolt vállalkozása, sem valamely másik Vevő nem 
tartozik felelősséggel az adott Vevő bármely kötelezettségéért 
vagy felelősségéért. A Guardian vagy az adott Szerződésben 
szerződő félnek nem minősülő Vevő semmilyen körülmények 
között nem tartozik egyetemleges felelősséggel mások 
kötelezettségeiért. A Termelési javakról vagy esettől függően 
Termelési szolgáltatásokról bővebb leírás a Vevő által 
jóváhagyott és az Ajánlatkérésben, Kereskedelmi 
megállapodásban vagy Megrendelésben hivatkozott 
specifikációkban (a továbbiakban: „Specifikáció”) található. 
A jelen Üveggyártási beszerzési feltételek módosítása nem 
képezi a Szerződés részét, kivéve ha a Vevő írásban 
kifejezetten elfogadta őket. Az alábbi szakaszokba foglalt 
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Laws); Section 14.1 (Confidentiality); and Section 14.11 
(Publicity and Use of Name and Marks).  

feltételek mindenkor vonatkoznak az Eladóra és az Eladói 
csoportra a Hatály alatt, függetlenül attól, hogy fennáll-e 
bármilyen Megrendelés vagy Kereskedelmi megállapodás a 
Felek között: 9. szakasz (Kártérítés); 10. szakasz (Helyszíni 
munkavégzés); 10.4. szakasz (Eladói biztosítás); 12. szakasz 
(Jogszabályi megfelelés); 14.1. szakasz (Titoktartás); és 
14.11. szakasz (Nyilvánosság és név-, valamint 
márkahasználat).  

1.2. Purchases by SRG Global, Inc. and its direct and 
indirect subsidiaries. To the extent Seller is a supplier of 
production components, materials and applicable services 
directly used in the production of goods supplied to customers 
of SRG Global, Inc., including raw materials, components or 
finished goods such as clips, badges, or fasteners, these Glass 
Production Terms do not apply and are superseded and 
replaced in their entirety by the SRG Global General Terms 
and Conditions of Purchase of Production Goods.  

1.2. Az SRG Global, Inc. és közvetlen és közvetett 
leányvállalatai által végzett beszerzések. Amennyiben az 
Eladó olyan gyártási komponensek, anyagok és kapcsolódó 
szolgáltatások beszállítója, amelyek közvetlenül kerülnek 
felhasználásra az SRG Global, Inc. ügyfelei számára 
forgalmazott termékek előállításában, beleértve a 
nyersanyagokat, komponenseket vagy késztermékeket, mint 
például kapcsok, pajzsok vagy rögzítőelemek, a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételek nem vonatkoznak rájuk, 
azokat hatályon kívül helyezik és teljes körűen azok helyébe 
lépnek az SRG Global Termelési javakra vonatkozó általános 
beszerzési feltételei.  

1.3. Certain Defined Terms. “Affiliate” of an entity 
means any other entity that directly or indirectly, through one 
or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under 
common Control with, such entity. “Buyer” is the Guardian 
entity identified in the Purchase Order or other applicable 
Commercial Agreement of the Parties. “Commercial 
Agreement”, if entered into by the Parties, is a written 
document signed by Buyer and Seller, describing the 
purchased Production Goods or Production Services, and 
setting forth the commercial terms for purchase of Production 
Goods and Production Services and may be used in lieu of or 
with a Purchase Order to evidence Buyer’s purchase of 
Production Goods and Production Services. The Commercial 
Agreement may be in the form of a SOW. A Commercial 
Agreement is not binding unless it is signed by both Parties. 
The “Contract,” if entered into by the Parties, is comprised of 
(a) these Glass Production Terms, (b) the applicable Purchase 
Order, (c) the Commercial Agreement, if applicable, (d) the 
Specifications, if applicable, (e) the SOW, if applicable, (f) 
the applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual, 
and (g) any other document specifically agreed to by the 
Parties in writing which references these Glass Production 
Terms or the applicable Commercial Agreement. “Control” 
(and with correlative meanings, the terms “Controlled by” 
and “under common Control with”) means, with respect to 
any person or entity, the possession, directly or indirectly, of 
the power to direct or cause the direction of the management 
or policies of another person or entity, whether through the 
ownership or voting securities, by contract, or otherwise. 
“Effective Date” is the date when these Glass Production 
Terms are signed by Seller or when Seller otherwise accepts 
these Glass Production Terms via Buyer’s electronic 
procurement system. “Production Goods” means the goods 
identified in any applicable Purchase Order or other 
applicable Commercial Agreement that are used directly in 
the production of glass products which include, but are not 
limited to, raw materials. “Party” means Buyer or Seller, as 
applicable. “Purchase Order” is a document that may be 
issued by Buyer to Seller to evidence Buyer’s purchase of 
Production Goods and/or Production Services. “Purchase 
Price” means the price for the Work to be paid by Buyer to 
Seller as set forth in the Purchase Order or Commercial 

1.3. Egyes definíciók. „Kapcsolt vállalkozás” valamely 
jogi személy vonatkozásában bármely más vállalkozás, amely 
közvetlenül vagy közvetetten, egy vagy több közvetítőn 
keresztül irányítja az adott jogi személyt, annak irányítása 
vagy azzal közös irányítás alá tartozik. „Vevő” az a 
Guardianhoz tartozó jogi személy, amelyet a Megrendelés 
vagy a Felek között létrejött, más vonatkozó Kereskedelmi 
megállapodás határoz meg. „Kereskedelmi megállapodás”, 
amennyiben létrejött a Felek között, a Vevő és a Eladó által 
aláírt írásos dokumentum, amely rögzíti a beszerzés tárgyát 
képező Termelési javakat vagy Termelési szolgáltatásokat, és 
előírja a Termelési javak és Termelési szolgáltatások 
beszerzésére vonatkozó kereskedelmi feltételeket, és 
helyettesítheti vagy kiegészítheti a Megrendelést, rögzítve a 
Termelési javak és Termelési szolgáltatások Vevő általi 
beszerzését. A Kereskedelmi megállapodás feladatleírás 
(SOW) formájában is létrejöhet. A Kereskedelmi 
megállapodás nem rendelkezik kötelező erővel, hacsak nem 
írta alá mindkét Fél. A „Szerződés”, amennyiben létrejött a 
Felek között, tartalmazza (a) a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételeket, (b) a vonatkozó Megrendelést, (c) esettől függően 
a Kereskedelmi megállapodást, (d) esettől függően a 
Specifikációkat, (e) esettől függően a feladatleírást (SOW), 
(f) az érintett Vevő mindenkori Beszállítói minőségirányítási 
kézikönyvét, és (g) bármely más, a Felek által írásos 
megállapodást képező dokumentumot, amely hivatkozik a 
jelen Üveggyártási beszerzési feltételekre vagy a vonatkozó 
Kereskedelmi megállapodásra. „Irányítás” (és kapcsolódó 
jelentéssel az „irányítása alá tartozik” és „azzal közös 
irányítás alá tartozik” kifejezések) valamely személyt vagy 
szervezetet illetően az arra vonatkozó hatáskört jelenti, hogy 
közvetlenül vagy közvetetten irányítsa vagy irányíttassa egy 
másik személy vagy szervezet üzletmenetét vagy 
szabályzatait, függetlenül attól, hogy ez tulajdonosi 
részesedés vagy szavazati joggal rendelkező értékpapírok, 
szerződés formájában vagy egyéb formában történik. A 
„Hatálybalépés napja” az a nap, amelyen az Eladó aláírja a 
jelen Üveggyártási beszerzési feltételeket vagy amelyen az 
Eladó egyéb formában elfogadja a jelen Üveggyártási 
beszerzési feltételeket a Vevő elektronikus beszerzési 
rendszerén keresztül. A „Termelési javak” bármely 
Megrendelésben vagy más vonatkozó Kereskedelmi 
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Agreement. “RFQ” means the request for quotation, request 
for proposal, or similar document, issued by Buyer for the 
Production Goods and/or Production Services. “Seller” means 
the entity from which the Buyer purchases Production Goods 
or Production Services. “Seller Group” means Seller, its 
subcontractors, and each of their respective employees, 
subcontractors, agents, representatives and invitees. 
“Production Services” means the services provided in 
connection with the supply of Production Goods which may 
be identified in a Purchase Order, Commercial Agreement, 
Specification, SOW or one of more of such documents. 
“SOW” is a Statement of Work that the Parties may use to set 
out the commercial terms of the Production Services to be 
performed. A SOW is not binding on the Parties unless it 
signed by both Parties. “Work” means the Production Goods 
and Production Services collectively when purchased together 
under the same Contract and individually if purchased under 
separate Contracts.  

megállapodásban meghatározott javakra vonatkozik, amelyek 
közvetlenül kerülnek felhasználásra az üvegtermékek 
előállításában, beleértve többek között a nyersanyagokat. A 
„Fél” esettől függően a Vevőt vagy az Eladót jelöli. A 
„Megrendelés” az a dokumentum, amelyet a Vevő állít ki az 
Eladó felé, rögzítve a Termelési javak és/vagy Termelési 
szolgáltatások Vevő általi beszerzését. A „Vételár” a Munka 
árát jelöli, amelyet a Vevő fizet meg az Eladó részére, a 
Megrendelésben vagy a Kereskedelmi megállapodásban 
rögzítettek szerint. Az „Ajánlatkérés” az az ajánlatkérés, 
árajánlatkérés vagy hasonló dokumentum, amelyet a Vevő 
állít ki a Termelési javakra és/vagy Termelési 
szolgáltatásokra vonatkozóan. Az „Eladó” a szervezet, 
amelytől a Vevő beszerzi a Termelési javakat vagy Termelési 
szolgáltatásokat. „Eladói csoport” az Eladó, alvállalkozói, 
illetve alkalmazottaik, alvállalkozóik, megbízottaik, 
képviselőik és meghívottaik. „Termelési szolgáltatások” a 
Termelési javak szállításával kapcsolatosan nyújtott 
szolgáltatások, amelyeket a Megrendelés, a Kereskedelmi 
megállapodás, a Specifikációk, a Feladatleírás (SOW) vagy 
egy vagy több hasonló dokumentum rögzít. A „Feladatleírás 
(SOW)” az a feladatleírás, amelynek segítségével a Felek 
rögzítik a teljesítendő Termelési szolgáltatásokra vonatkozó 
kereskedelmi feltételeket. A Feladatleírás nem rendelkezik 
kötelező erővel, hacsak nem írta alá mindkét Fél. A „Munka” 
a Termelési javakat és Termelési szolgáltatásokat jelöli 
együttesen, amennyiben azok együttesen képezik ugyanazon 
Szerződés értelmében a beszerzés tárgyát, illetve külön-külön, 
amennyiben külön Szerződés keretében kerülnek beszerzésre.  

2. Forming a Contract. 2. A Szerződés létrejötte. 
  
2.1. With RFQ. If Seller has received an RFQ from 
Buyer, this Section 2.1 applies. 

2.1. Ajánlatkérés útján. Amennyiben az Eladó a Vevőtől 
ajánlatkérést kapott, a jelen 2.1. szakasz alkalmazandó. 

(a) Submitting Quotations. Seller must submit its 
quotation in writing, and it must be signed by Seller’s 
authorized representative.  

(a) Ajánlat benyújtása. Az Eladónak az ajánlatát 
írásban, az Eladó meghatalmazott képviselőjének aláírásával 
ellátottan kell benyújtania.  

(b) Meaning of Quotations. Seller’s quotation is 
deemed to be an offer to sell on precisely the basis set forth in 
these Glass Production Terms and the Specifications provided 
as part of the RFQ. If Seller wishes to quote on a different 
basis or to change any of the terms, Seller must seek amended 
specifications or conditions from Buyer before Seller submits 
its quotation. Seller’s quotation will be open for acceptance 
for the time specified in the Specifications (if no time is 
specified, for three months). 

(b) Az ajánlat jelentése. Az eladói ajánlat a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételekben és az Ajánlatkérés 
részét képező Specifikációkban rögzítetteknek pontosan 
megfelelő módon történő értékesítésre vonatkozó ajánlat. 
Amennyiben az Eladó más alapon szeretne ajánlatot tenni 
vagy módosítani szeretné a feltételek bármelyikét, az 
Eladónak az ajánlata benyújtása előtt igényelnie kell a 
Vevőtől a specifikációk vagy feltételek módosítását. Az 
eladói ajánlat a Specifikációkban meghatározott időn belül 
fogadható el (amennyiben nincs meghatározva, három 
hónapig). 

(c) Acceptance and Forming a Contract. Buyer reserves 
the right to reject any offer in its sole discretion. Seller and 
Buyer have a binding agreement with respect to the Work 
when Buyer either: (i) accepts Seller’s offer by delivering 
Seller a Purchase Order in response to Seller’s quotation and 
(A) the price on the Purchase Order matches the price in the 
quotation; or (B) the price on the Purchase Order is different 
from the price on the quote and Seller confirms Seller’s 
acceptance of the change by accepting the Purchase Order or 
beginning work; or (ii) enters into a Commercial Agreement 
with Seller in response to Seller’s quotation. Seller will be 
deemed to have accepted the Purchase Order if Seller does 
not reject it in writing within 5 business days of receipt.  

(c) A Szerződés elfogadása és létrejötte. A Vevő 
fenntartja a jogot, hogy bármely ajánlatot saját belátása 
szerint elutasítson. Az Eladó és a Vevő között akkor jön létre 
kötelező erejű megállapodás a Munkára vonatkozóan, amikor 
a Vevő: (i) elfogadja az Eladó ajánlatát úgy, hogy az Eladó 
részére megküldi a Megrendelést válaszként az eladói 
ajánlatra, és (A) a Megrendelésben rögzített ár megfelel az 
ajánlati árnak; vagy (B) a Megrendelésben rögzített ár eltér az 
ajánlati ártól és az Eladó visszaigazolja a módosítás általa 
történő elfogadását, a Megrendelés elfogadásával vagy a 
munka elkezdésével; vagy (ii) Kereskedelmi megállapodást 
köt az Eladóval, válaszként az eladói ajánlatra. A 
Megrendelés az Eladó által elfogadottnak minősül, 
amennyiben az Eladó azt nem utasítja el írásban a 
kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül.  
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2.2. Purchase Order – Acceptance and Contract 
Formation. If Seller has not submitted a quotation to Buyer in 
response to an RFQ, this Section 2.2 applies. Seller and Buyer 
have a binding agreement with respect to the Work when 
Seller accepts Buyer’s Purchase Order, which is deemed to 
include these Glass Production Terms. Purchase Order 
acceptance occurs when Seller (a) begins or continues to 
perform the Work; or (b) accepts the Purchase Order; or (c) 
enters into a Commercial Agreement with Buyer. Seller will 
be deemed to have accepted the Purchase Order if Seller does 
not reject it in writing within 5 business days of receipt. 

2.2. Megrendelés – A Szerződés elfogadása és létrejötte. 
Amennyiben az Eladó nem nyújtott be ajánlatot a Vevő 
részére az ajánlatkérésre adott válaszként, a jelen 2.2. szakasz 
alkalmazandó. Az Eladó és a Vevő között akkor jön létre az 
adott Munkára vonatkozó kötelező erejű megállapodás, 
amikor az Eladó elfogadja a Vevő Megrendelését, amely 
részének minősülnek a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek. A Megrendelés akkor minősül elfogadottnak, 
amikor az Eladó (a) elkezdi vagy folytatja a Munka 
teljesítését; vagy (b) elfogadja a Megrendelést; vagy (c) 
Kereskedelmi megállapodást köt a Vevővel. A Megrendelés 
az Eladó által elfogadottnak minősül, amennyiben az Eladó 
azt nem utasítja el írásban a kézhezvételtől számított 5 
munkanapon belül. 

2.3. Order of Precedence. If there is a conflict between 
any of the documents that comprise the Contract, the order of 
precedence is: (a) the applicable Purchase Order and 
Commercial Agreement, as applicable, (b) the SOW, (c) the 
Specification, (d) these Glass Production Terms, and (e) the 
applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual. For 
the avoidance of doubt, a Purchase Order may only 
supplement these terms with respect to pricing, schedule, and 
other specific aspects of the Production Goods or Production 
Services and not as to general terms and conditions related to 
the supply of Production Goods or Production Services that 
are otherwise provided for in these Glass Production Terms. 
Buyer expressly objects to, and does not accept, any changes 
or additions to the Contract that Seller makes and no such 
changes or additions are part of the Contract unless each Party 
expressly agrees to them in writing.  

2.3. Rangsor. Amennyiben ellentmondás merül fel a 
Szerződés részét képező dokumentumok között, az alábbi 
rangsor alkalmazandó: (a) a vonatkozó Megrendelés és esettől 
függően, a Kereskedelmi megállapodás, (b) Feladatleírás 
(SOW), (c) Specifikációk, (d) a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek, és (e) az érintett Vevő mindenkori Beszállítói 
minőségirányítási kézikönyve. A félreértések elkerülése 
végett a Megrendelés a jelen feltételeket kizárólag az árazás, 
ütemterv és a Termelési javak vagy Termelési szolgáltatások 
más konkrét jellemzői vonatkozásában egészíti ki, nem pedig 
a Termelési javak vagy Termelési szolgáltatások szállítására 
vonatkozó általános feltételek vonatkozásában, amelyekről 
egyébként a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek 
rendelkeznek. A Vevő kifejezetten kifogásolja és nem fogadja 
el a Szerződés Eladó által foganatosított módosításait vagy 
kiegészítéseit, és az ilyen módosítások vagy kiegészítések 
nem képezik részét a Szerződésnek, kivéve, ha minden Fél 
írásban kifejezetten elfogadta azokat.  

2.4. Affiliate Adoption. Seller agrees that if any 
Affiliates of Guardian or Buyer wish to purchase Production 
Goods or Production Services from Seller by issuing Purchase 
Orders or entering into other Commercial Agreements with 
Seller (an “Affiliate Contract”), these Glass Production Terms 
can be incorporated by reference in any such Affiliate 
Contract as if these Glass Production Terms were separately 
executed by such Affiliate (and solely by such Affiliate), 
provided, however, that (i) such Affiliate Contract may 
contain such additional supplementary provisions or 
amendments to these Glass Production Terms as Affiliate and 
Seller may agree upon in writing and (ii) if there is a conflict 
between the terms of the Affiliate Contract and these Glass 
Production Terms, the Affiliate Contract controls. For 
purposes of such Affiliate Contract, the term “Buyer” in these 
Glass Production Terms will be deemed to apply to such 
Affiliate. The applicable rights, obligations, and liabilities of 
a Buyer under an Affiliate Contract will be solely those of 
such Buyer and none of the Affiliates or Guardian will be 
responsible for any obligations or liabilities of such Buyer 
under an Affiliate Contract. The applicable rights, obligations, 
and liabilities of the Affiliate Buyer will be solely those of the 
Affiliate, and neither Guardian nor any other Buyer will be 
responsible for any obligation or liabilities of the Affiliate 
Buyer under such Affiliate Contract. Under no circumstances 
will Guardian or any of the Affiliates be jointly or severally 
liable for the obligations of others. 

2.4. Kapcsolt vállalkozások által történő alkalmazás. Az 
Eladó egyetért azzal, hogy amennyiben a Guardian vagy a 
Vevő bármely Kapcsolt vállalkozása Termelési javakat vagy 
Termelési szolgáltatásokat szeretne vásárolni az Eladótól 
Megrendelés kiállításával vagy más Kereskedelmi 
megállapodás Eladóval történő megkötésével („kapcsolt 
vállalkozás szerződése”), a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek hivatkozás útján a kapcsolt vállalkozás 
Szerződésébe foglalhatók, oly módon, mintha a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételeket külön aláírta volna az 
érintett (és kizárólag az érintett) Kapcsolt vállalkozás, 
azonban azzal a feltétellel, hogy (i) az adott Kapcsolt 
vállalkozás Szerződése tartalmazhat további kiegészítő 
előírásokat vagy módosításokat a jelen Üveggyártási 
beszerzési feltételekhez képest, a Kapcsolt vállalkozás és az 
Eladó írásos megállapodása szerint, és (ii) amennyiben 
ellentmondás merülne fel a Kapcsolt vállalkozás Szerződése 
és a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek között, a 
Kapcsolt vállalkozás Szerződése irányadó. A Kapcsolt 
vállalkozás Szerződése alkalmazásában, a jelen Üveggyártási 
beszerzési feltételekben használt „Vevő” kifejezés az adott 
Kapcsolt vállalkozásra értendő. A Vevőnek a Kapcsolt 
vállalkozási szerződés szerinti jogai, kötelezettségei és 
felelősségei kizárólag az érintett Vevőt illetik, illetve terhelik, 
és sem a Kapcsolt vállalkozások, sem a Guardian nem 
tartozik felelősséggel az adott Vevőnek a Kapcsolt 
vállalkozási szerződés szerint fennálló bármely 
kötelezettségéért vagy felelősségéért. A Kapcsolt vevő 
szerződés szerinti jogai, kötelezettségei és felelősségei 
kizárólag a Kapcsolt vállalkozást illetik, illetve terhelik, és 
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sem a Guardian, sem valamely másik Vevő nem tartozik 
felelősséggel a Kapcsolt vevőnek a Kapcsolt vállalkozási 
szerződés szerint fennálló bármely kötelezettségéért vagy 
felelősségéért. A Guardian vagy bármely Kapcsolt 
vállalkozás semmilyen körülmények között nem tartozik 
egyetemleges felelősséggel mások kötelezettségeiért. 

2.5. Materials Testing and Product Needs. 
Notwithstanding the order of precedence in Section 2.3 or 
anything to the contrary in any Contract between Buyer and 
Seller, Buyer’s purchase obligations from Seller are subject, 
in all cases, to operational variations, third-party raw material 
testing and periods of equipment or furnace maintenance and 
repairs.  

2.5. Anyagok vizsgálata és termékigények. A 2.3. 
szakaszban rögzített rangsor vagy a Vevő és az Eladó között 
létrejött bármely Szerződés bármely ellentétes előírása 
ellenére a Vevő Eladótól történő beszerzésre vonatkozó 
kötelezettsége minden esetben alárendelődik az üzemi 
változásoknak, a harmadik felek nyersanyagvizsgálatának és 
a berendezések vagy kemence karbantartási és javítási 
időszakainak  

3. Communication. If a representative of Buyer is 
identified in the Contract or otherwise identified in writing to 
Seller (“Buyer’s Representative”) that person is Buyer’s first 
point of contact and, except in an emergency (and then only 
to the extent made necessary by the emergency), Seller will 
not act on instructions from anyone else. Buyer may change 
Buyer’s Representative upon written notice or through 
notification via Buyer’s electronic procurement system. 
Seller’s representative as identified in the Contract or 
otherwise in writing (“Seller’s Representative”) is the person 
through whom all communication to Seller’s Group regarding 
the Work will be conducted. Seller represents and warrants to 
Guardian and Buyer that all personal data that Seller is 
providing in connection with these Glass Production Terms or 
under a Contract has been provided with voluntarily and 
Seller has received the employees’ consent to share such data 
or information with Guardian and Buyer.  

3. Kommunikáció. Amennyiben a Szerződésben vagy 
egyéb módon írásban meghatározásra került a Vevő 
képviselője („Vevői képviselő”), az illető személy a Vevő 
első számú kapcsolattartójának minősül, és a sürgős esetektől 
eltekintve (és akkor is kizárólag a sürgős jelleg által 
megkövetelt mértékben), az Eladó senki mástól nem fogad el 
utasítást. A Vevő írásos értesítéssel vagy a Vevő elektronikus 
beszerzési rendszerén keresztül módosíthatja a Vevői 
képviselő személyét. Az Eladó Szerződésben vagy egyébként 
írásban meghatározott képviselője („Eladói képviselő”) az a 
személy, akin keresztül zajlik minden kommunikáció az 
Eladói csoport felé a Munkával kapcsolatosan. Az Eladó 
kijelenti és szavatolja a Guardian és a Vevő felé, hogy az 
Eladó által a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek vagy 
valamely Szerződés kapcsán átadott személyes adatok 
önkéntesen kerültek megadásra, és az Eladó megszerezte az 
alkalmazottak hozzájárulását az adatok vagy információk 
Guardiannel vagy Vevővel történő megosztására 
vonatkozóan.  

  
4. Delivery of Production Goods. 4. A termelési javak átadása. 
  
4.1. Incoterms. Production Goods will be delivered per 
the INCOTERMS 2010 selected by the Parties and referenced 
in the Contract and in accordance with the release schedule 
agreed upon by the Parties.  

4.1. Incoterms. A Termelési javak szállítása a Felek 
választása szerinti és a Szerződésben hivatkozott 
INCOTERMS 2010 feltételeknek megfelelően történik, a 
Felek által megállapodott kiadási ütemtervnek megfelelően.  

4.2. Delivery Schedule. Time is of the essence under the 
Contract and deliveries must be made both in quantities and at 
times specified in the applicable Contract. Seller will 
promptly notify Buyer if it anticipates that it will not meet the 
applicable schedule. Seller is responsible for any premium or 
special freight required to meet such delivery schedule and 
will indemnify and hold harmless Buyer from and against any 
costs or damages incurred by Buyer as a result of or related to 
late delivery caused by the acts or omissions of a member of 
Seller Group. If there is a delay in loading Production Goods 
at Seller’s facility, Seller is responsible for any detention 
costs assessed to Buyer. If delivery is by rail, Buyer will have 
the number of days as described in the Contract from the time 
the Production Goods arrive at Buyer’s facility to unload the 
Product and to release the rail cars to the railroad; if no days 
are specified in the Contract, Buyer will have the number of 
days that it reasonably requires to safely unload product 
consistent with its normal operations. If the transportation 
method specified in the Contract no longer meets Buyer’s 
requirements or becomes excessively costly, the Parties agree 
to discuss an alternative transportation method. 

4.2. Szállítási ütemterv. Az idő létfontosságú a 
Szerződés keretében, ezért a szállításokat a vonatkozó 
Szerződésben előírt mennyiségek szerint és időpontokban kell 
teljesíteni. Az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt, 
amennyiben előreláthatóan nem képes a vonatkozó ütemterv 
teljesítésére. Az Eladó felel bármilyen feláras vagy 
különleges fuvarozásért, amely a szállítási ütemterv teljesítése 
érdekében szükséges, és kártalanítja, illetve felelősségtől 
mentesíti a Vevőt a Vevőnél felmerülő minden költséggel és 
kárral szemben, amely az Eladói csoport valamely tagjának 
cselekedetei vagy mulasztásai folytán beálló késedelmes 
szállítás eredménye vagy ahhoz kapcsolódik. Amennyiben a 
Termelési javak Eladó telephelyén történő rakodásában 
késedelem merülne fel, az Eladó felelősséggel tartozik az 
állásidő Vevő által megállapított költségéért. Vasúti szállítás 
esetén a Vevőnek a Szerződésben rögzített napok számának 
megfelelő napon belül kell lerakodnia a Terméket és 
felszabadítania a vasúti szerelvényeket a vasútra, attól a 
naptól számítva, hogy a Termelési javak megérkeztek a Vevő 
telephelyére; amennyiben a Szerződés nem rögzíti a napok 
számát, a Vevőnek annyi nap áll rendelkezésére, amennyi 
észszerűen szükséges a termékeknek a rendes üzemi 
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működésének megfelelő biztonságos lerakodásához. 
Amennyiben a Szerződésben rögzített szállítási mód többé 
nem felel meg a Vevő követelményeinek vagy rendkívül 
költségessé válik, a Felek megállapodnak, hogy alternatív 
szállítási módról egyeztetnek. 

4.3. Packing and Shipment. Buyer may specify the 
method of transportation and the type and number of packing 
slips and other documents to be provided with each shipment. 
Seller will package the Production Goods in accordance with 
sound commercial practices (including placing the Production 
Goods in appropriately protected containers) and any 
instructions of Buyer to ensure that the Production Goods 
reach the applicable Buyer facility in good condition and that 
the Production Goods may be unloaded without damage. 
Packaging is included in the Purchase Price. Each package of 
Production Goods must be properly labeled in order to enable 
an immediate and clear identification of Seller’s name, the 
receiver and the nature and quantity of Production Goods and 
will contain any other information that is required to be 
included on the label or packaging according to the laws that 
are applicable to the place (state, country, etc.) where the 
Production Goods will be delivered. Seller will ensure that the 
Production Goods will resist damage during their 
transportation and handling. 

4.3. Csomagolás és szállítmány. A Vevő előírhatja a 
szállítási módot, valamint a szállítólevél és az egyes 
szállítmányokhoz csatolandó egyéb iratok típusát és számát. 
Az Eladónak a Termelési javakat az észszerű kereskedelmi 
gyakorlatnak és a Vevői utasításainak megfelelően kell 
csomagolnia (beleértve a Termelési javak megfelelően védett 
tárolóeszközben való elhelyezését), biztosítva, hogy a 
Termelési javak megfelelő állapotban jutnak el az érintett 
vevői telephelyre és sérülés nélkül lerakhatók. A Vételár 
tartalmazza a csomagolást. A Termelési javak minden egyes 
kiszerelését megfelelően fel kell címkézni, lehetővé téve, 
hogy az Eladó neve, a címzett és a Termelési javak jellege és 
mennyisége azonnal és világosan beazonosítható legyen, és 
annak tartalmaznia kell bármely más információt, amelyet fel 
kell tüntetni a címkén vagy csomagoláson a Termelési javak 
szállításának rendeltetési helye (állama, országa stb.) szerint 
alkalmazandó jogszabályok szerint. Az Eladó biztosítja, hogy 
a Termelési javak ellenállnak a sérülésnek a szállítás és 
kezelés során. 

4.4. Allocation and Competitiveness. If Seller is unable 
to meet all of its supply requirements due to a Force Majeure 
event, Seller acknowledges that it has a contractual 
responsibility to Buyer and that Buyer relies on the 
Production Goods for continued operations of one or more of 
its facilities. Seller will use commercially reasonable efforts 
to supply Production Goods to Buyer before its other 
customers that do not strictly rely on the Production Goods 
and do not have strict specifications for the Production 
Goods.  

4.4. Allokáció és versenyképesség. Amennyiben az 
Eladó valamely vis maior esemény folytán nem képes 
valamennyi szállítási kötelezettsége ellátására, az Eladó 
tudomásul veszi, hogy szerződéses felelősséggel tartozik a 
Vevő felé, és a Vevő a Termelési javakra alapoz egy vagy 
több telephelye üzemfolytonossága érdekében. Az Eladó 
megteszi a gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket annak 
érdekében, hogy a Termelési javakat a Vevő részére az olyan 
egyéb ügyfeleit megelőzően szállítsa, akik nem alapoznak 
szigorúan a Termelési javakra és nem rendelkeznek a 
Termelési javakra vonatkozó szigorú specifikációkkal.  

5. Changes & Product Quality.  5. Módosítások és termékminőség.  
  
5.1. Buyer-Requested Changes. Buyer may request 
changes in the Production Goods, but Seller should only act 
on changes that are requested by Buyer’s Representative in 
writing. If any change that Buyer requests requires a change 
in the Purchase Price or the delivery schedule, Seller must 
provide Buyer with a written quotation showing the Purchase 
Price and effect of all changes on the delivery schedule. 
Unless the quotation is accepted in writing by Buyer’s 
Representative, no change in the Purchase Price or the 
delivery schedule will be permitted. If a change Buyer 
requests reduces the cost or time required to provide the 
Production Goods, Seller will promptly make an equitable 
adjustment in the Purchase Price or the delivery schedule.  

5.1. A Vevő által megkövetelt módosítások. A Vevő 
igényelhet módosításokat a Termelési javak tekintetében, 
azonban az Eladónak kizárólag az olyan változtatásoknak kell 
eleget tennie, amelyeket a Vevői képviselő írásban igényelt. 
Amennyiben a Vevő által igényelt bármely változtatás a 
Vételár vagy a szállítási ütemterv változtatását teszi 
szükségessé, az Eladónak írásos ajánlatot kell benyújtania a 
Vevő felé, megjelölve a Vételárat és a szállítási ütemtervet 
érintő összes változtatásra gyakorolt hatást. Amennyiben a 
Vevői képviselő nem fogadja el írásban az ajánlatot, nem 
fogadható el a Vételár vagy a szállítási ütemterv semmilyen 
módosítása. Amennyiben a Vevő által igényelt változtatás 
csökkenti a Termelési javak nyújtásának költségét vagy 
időigényét, az Eladó haladéktalanul méltányos helyesbítést 
eszközöl a Vételárban vagy a szállítási ütemtervben.  

5.2. Product or Production Process Changes. If Seller 
makes any changes to the production, manufacturing or 
packaging processes that may affect the Production Goods 
(including but not limited to manufacturing locations, 
implementation of toll manufacturing, mining area changes, 
composition, sizing, equipment changes, changes to the 
ingredients and/or technical characteristics of the substances 
or mixtures used in the Production Goods), Seller will inform 
the applicable Buyer and obtain the applicable Buyer’s 
written agreement to such changes in advance. In no event is 

5.2. A terméket vagy gyártási folyamatot érintő 
változások. Amennyiben az Eladó bármilyen változást 
eszközöl a termelési, gyártási vagy csomagolási 
folyamatokban, amely kihatással lehet a Termelési javakra 
(beleértve többek között a gyártóhelyeket, bérgyártás 
alkalmazását, bányavidék változásait, összetételt, méretezést, 
berendezést érintő változásokat, az összetevőket és/vagy a 
Termelési javakban felhasznált anyagok vagy keverékek 
műszaki jellemzőit érintő változásokat), az Eladó tájékoztatja 
az érintett Vevőt és előzetesen megszerzi az érintett Vevő 
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Seller authorized to change the Specification unless it has 
received Buyer’s express written consent. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Seller does not obtain 
Buyer’s prior agreement for the applicable change, Buyer 
may immediately begin to purchase Production Goods from 
another supplier, and without liability to Buyer, and Seller 
will be required to pay any costs Buyer incurs in connection 
with such change. 

írásos beleegyezését a szóban forgó változásokra. Semmilyen 
esetben sem jogosult az Eladó a Specifikáció módosítására, 
kivéve, ha megkapta a Vevő kifejezett írásos engedélyét. A 
Vevőt megillető bármely más jogon túl, amennyiben az Eladó 
nem szerzi meg a Vevő előzetes beleegyezését az érintett 
változásokra vonatkozóan, a Vevő jogában áll haladéktalanul 
elkezdeni a Termelési javak más szállítótól történő 
beszerzését, a Vevőt terhelő felelősség nélkül, és az Eladónak 
meg kell fizetnie bármilyen költséget, amely a Vevőnél 
merült fel a változással kapcsolatosan. 

5.3. Quality control of Seller and Inspection by Buyer.  5.3. Az Eladó minőség-ellenőrzése és Vevői 
ellenőrzések.  

(a) Seller will perform and document analyses of the 
Production Goods in intervals required to confirm that the 
Product meets the Specifications but in any event no less 
frequently than once per shift. Seller will provide to Buyer a 
certificate of analysis with each shipment of Production 
Goods certifying that the Production Goods meet the 
Specification.  

(a) Az Eladó elvégzi és dokumentálja a Termelési 
javak vizsgálatait olyan időközönként, amelyek szükségesek 
annak megerősítéséhez, hogy a Termék megfelel a 
Specifikációknak, azonban legalább műszakonként egyszer. 
Az Eladó átadja a Vevő részére a Termelési javakat 
tartalmazó minden egyes szállítmány vizsgálati bizonylatát, 
amely tanúsítja, hogy a Termelési javak megfelelnek a 
Specifikációknak.  

(b) With respect to raw materials only, Seller will also: 
(i) provide a certificate of analysis at such intervals agreed to 
by the Parties that, at a minimum, will contain the Production 
Good PSD and chemistry and results of testing for refractory 
heavy mineral particles (RHMs),and any other tests as may be 
specified in the Contract, via a representative sample; and (ii) 
Seller will also run an RHM test, and any other test specified 
in the Contract, after any major quarry issues or process 
changes.  

(b) Kizárólag a nyersanyagokat illetően, az Eladó 
továbbá: (i) átad a Felek által megállapított időközönként 
végzett vizsgálatokra vonatkozó bizonylatot, amely 
tartalmazza legalább a termelési jószág szemcseeloszlási 
(PSD) és vegyi jellemzőit, a tűzálló nehézásvány-
részecskékre (RHM) vonatkozó vizsgálatok eredményét, 
valamint bármely más, a Szerződésben előírt vizsgálatot, 
reprezentatív minta útján; és (ii) az Eladó továbbá elvégez 
egy RHM-vizsgálatot és a Szerződésben előírt bármely más 
vizsgálatot minden számottevő fejtőtelepi vagy 
folyamatváltozást követően.  

(c) Seller, being fully responsible for the quality of the 
Production Goods, follows, and will continue to follow, the 
quality control procedure disclosed or provided to Buyer 
which may be referenced in the Contract (the “QC 
Procedure”). Seller will not make any modifications to its QC 
Procedure that may have an adverse impact on the quality of 
the Production Goods without receiving Buyer’s prior written 
consent which will not be unreasonably withheld or delayed. 
Buyer has the right, upon reasonable prior notice and during 
normal business hours, to enter onto Seller’s premises to 
inspect Seller’s production processes, test the Production 
Goods and confirm that Seller is following its QC Procedure. 
Notwithstanding the foregoing, Buyer will have the right to 
conduct random tests of Production Goods received from 
Seller to determine whether the Production Goods meet the 
Specifications and, promptly upon request, Seller will provide 
Buyer with samples of Production Goods for testing at no 
charge to Buyer. 

(c) Az Eladó, a Termelési javak minőségére vonatkozó 
teljes felelőssége mellett alkalmazza és a jövőben is 
alkalmazni fogja a minőség-ellenőrzési eljárást, amelyet a 
Vevő részére közölt vagy átadott, amelyre hivatkozás történik 
a Szerződésben (a „Minőség-ellenőrzési eljárás”). Az Eladó 
nem végezhet semmilyen módosítást a Minőség-ellenőrzési 
eljárásában, amely negatív hatást gyakorolhat a Termelési 
javak minőségére, a Vevő előzetes írásos hozzájárulása 
nélkül, amely nem tagadható meg és nem késleltethető 
indokolatlanul. A Vevő jogában áll észszerű előzetes értesítés 
mellett és rendes munkaidőben belépnie az Eladó telephelyére 
az eladói gyártási folyamatok ellenőrzése, a Termelési javak 
vizsgálata érdekében, valamint annak megerősítésére, hogy az 
Eladó betartja a saját minőség-ellenőrzési eljárását. A fentiek 
ellenére a Vevő jogában áll véletlenszerű ellenőrzéseket 
végezni az Eladótól átvett Termelési javakra vonatkozóan, 
annak megállapítása érdekében, hogy a Termelési javak 
megfelelnek a Specifikációknak, és kérésre az Eladónak a 
Vevő részére haladéktalanul át kell adnia a Termelési javak 
mintáit vizsgálat céljából, a Vevőt terhelő mindennemű 
költség nélkül. 

5.4. Acceptance of Production Goods. The 
Specifications may include a specific acceptance test in which 
case Buyer will accept the Production Goods when the 
acceptance test has been successfully completed. Taking 
possession of or using the Production Goods does not 
constitute acceptance when an acceptance test has been 
specified.  

5.4. A termelési javak átvétele. A Specifikációk részét 
képezheti egy specifikus átvételi vizsgálat, amely esetben a 
Vevő a Termelési javakat akkor fogadja el, amikor az átvételi 
vizsgálatot sikeresen befejezték. A Termelési javak birtokba 
vétele vagy használata nem minősül elfogadásnak, 
amennyiben átvételi vizsgálat előírására került sor.  

5.5. Inspection of Delivered Products. Buyer will review 
the shipping documents that accompany each shipment and 
will notify Seller of any discrepancies of which it is aware in 

5.5. A szállított termékek ellenőrzése. A Vevő áttekint 
minden egyes szállítmányt kísérő szállítási dokumentumot és 
értesíti az Eladót a tudomására jutott mennyiségi vagy a 
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count or Production Good type. Buyer will retain damaged or 
obviously defective Production Goods for inspection by 
Seller for a reasonable time after notifying Seller of the 
damage or obvious defect, or longer if requested by Seller and 
agreed to by Buyer, and will return such Production Goods to 
Seller at Seller’s request and expense. Production Goods will 
be delivered with all relevant documents, such as but not 
limited to the Purchase Order reference, the quantity and type 
of Production Goods, the quantity of packages, any applicable 
instruction booklets, technical instructions, as well as accurate 
and complete customs documents, where required, pursuant 
to applicable law. 

Termelési javak típusára vonatkozó eltérésekről. A Vevő a 
sérült vagy a látható módon hibás Termelési javakat megőrzi 
az Eladó által végzett vizsgálat céljából észszerű ideig azt 
követően, hogy az Eladót értesítette a sérülésről vagy látható 
hibáról, vagy annál hosszabb ideig az Eladó kérése és a Vevő 
beleegyezése esetén, és a Termelési javakat visszajuttatja az 
Eladóhoz az Eladó kérésére és költségére. A Termelési 
javakat az összes vonatkozó dokumentációval együtt kell 
szállítani. Ilyenek többek között a Megrendelésre tett 
hivatkozás, a Termelési javak mennyisége és típusa, a 
csomagok száma, az esetleges utasítások, műszaki utasítások, 
valamint szükség esetén a pontos és teljes vámdokumentáció 
az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. 

6. Purchase Price; Payment; Withholding Payment 
and Taxes.  

6. Vételár; fizetés; a fizetés visszatartása és adók.  

  
6.1. Purchase Price. The Purchase Price will be paid in 
the denomination specified in the Purchase Order or 
Commercial Agreement and is the full consideration for all of 
the Seller’s obligations and incudes all fees and expenses of 
engineers, consultants and anyone that Seller engages or is in 
the Seller Group, as well as all materials, supplies, equipment, 
facilities, fabrication, manufacturing, packaging, 
administration and management necessary to fulfill Seller’s 
obligations under the Contract. The payment terms are as 
specified in the Contract, but if no payment terms are stated, 
the payment terms are net 60 from the date of invoice or such 
shorter period as required by applicable law.  

6.1. Vételár. A Vételár a Megrendelésben vagy a 
Kereskedelmi megállapodásban rögzített címletben kerül 
kifizetésre, és az összes eladói kötelezettségért járó teljes 
ellenszolgáltatást képezi, és tartalmaz minden mérnöki, 
tanácsadói és egyéb, az Eladó által igénybevett vagy Eladói 
csoporthoz tartozó személy díját és költségét, valamint az 
összes anyag, kellék, berendezés, felszerelés, előállítás, 
gyártás, csomagolás, adminisztráció és ügyintézés díját, 
amely szükséges az Eladónak a Szerződés szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez. A fizetési feltételeket a 
Szerződés rögzíti, azonban amennyiben nem rögzítettek 
fizetési feltételt, a fizetési határidő a számla napjától számított 
nettó 60 nap vagy az alkalmazandó jogszabályokban előírt 
ennél rövidebb időszak.  

6.2. Withholding Payment. Buyer may withhold or 
delay all or a part of any payment to Seller, or request 
reimbursement from Seller, or utilize bank guarantees, 
insurance guarantees or security deposits (if and as 
applicable) to the extent necessary to protect itself from a loss 
on account of: (i) defective portions of the Work not timely 
remedied; (ii) failure of Seller to make proper payments to its 
subcontractors; (iii) damage to work of another party caused 
by a member of Seller Group; (iv) failure of Seller to perform 
as required by the Contract; or (v) or to the extent of good 
faith dispute regarding an invoice.  

6.2. A fizetés visszatartása. A Vevő visszatarthatja vagy 
késleltetheti az Eladó felé történő bármely kifizetést vagy 
annak részét, vagy visszatérítést követelhet az Eladótól, vagy 
felhasználhatja a bankgaranciákat, biztosítási garanciákat 
vagy óvadékokat (amennyiben vannak és alkalmazandók), az 
alábbiak okán felmerülő veszteséggel szembeni védelme által 
megkövetelt mértékben: (i) a határidőben nem orvosolt hibás 
Munkarészek; (ii) amennyiben az Eladó nem fizette ki 
megfelelően az alvállalkozóit; (iii) más fél munkájában 
okozott kár, amelyet az Eladói csoport tagja okozott; (iv) az 
Eladó szerződésszerű teljesítésének elmaradása; vagy (v) 
amennyiben jóhiszemű vita merül fel a számlát illetően.  

6.3. Taxes. Unless the Contract expressly states 
otherwise, and Buyer provides applicable documentation for 
any available exemptions from the imposition of taxes, the 
price(s) shown on the Purchase Order or Commercial 
Agreement includes all applicable transaction taxes of any 
kind, including but not limited to sales and use taxes and 
VAT. Each Party is responsible for the payment of its own 
income taxes. Payments to Seller, however, may be reduced 
by income tax withholding where applicable and Seller is 
responsible for providing Buyer with any required 
documentation that may reduce the amount of income tax 
withheld.  

6.3. Adók. Kivéve, ha a Szerződés kifejezetten eltérően 
rendelkezik és a Vevő átadja a vonatkozó dokumentációt az 
adók felszámítására vonatkozó bármely alkalmazható 
mentesítésre vonatkozóan, a Megrendelésben vagy 
Kereskedelmi megállapodásban rögzített ár tartalmazza az 
összes, bárminemű alkalmazandó ügyleti adót, beleértve 
többek között a forgalmi, fogyasztási és általános forgalmi 
adókat. Minden Fél felelősséggel tartozik a saját 
jövedelemadója megfizetéséért. Az Eladó felé történő 
kifizetésekből azonban levonható a jövedelmet terhelő 
forrásadó, amennyiben alkalmazandó, és az Eladó 
felelősséggel tartozik azért, hogy a Vevő részére átadjon 
bármilyen szükséges dokumentációt, amely csökkentheti a 
forrásnál levont jövedelemadót.  

7. Seller’s Warranty. Seller warrants to Buyer that the 
Production Goods and, as applicable, the Production Services: 
(a) conform precisely to the Specifications and all other 
requirements of the Contract; (b) are free from defects in 
material and workmanship; (c) are merchantable and fit for 
the purposes stated in the Contract; (d) are conveyed to Buyer 

7. Eladói szavatosság. Eladó szavatolja a Vevő 
részére, hogy a Termelési javak és esettől függően a 
Termelési szolgáltatások: (a) pontosan megfelelnek a 
Specifikációknak és a Szerződés összes egyéb 
követelményének; (b) nem tartalmaznak semmilyen 
anyaghibát és kivitelezési hibát; (c) forgalomképesek és 
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by Seller with good title; and (e) are conveyed to Buyer by 
Seller free and clear of all liens or security interests 
(collectively, the “Warranty”). 

alkalmasak a Szerződésben rögzített célra; (d) a Vevő részére 
az Eladó által korlátozásoktól mentes jogcímen kerülnek 
átadásra; és (e) a Vevő részére az Eladó által bármilyen 
zálogjogtól és biztosítéki jogtól mentesen kerülnek átadásra 
(együttesen: „Szavatosság”). 

  
8. Non-Conforming Product.  8. Nem megfelelő termékek.  
  
8.1. Rejection of Non-Conforming Product. Buyer may 
reject any Production Goods that do not satisfy the Warranty 
by giving verbal notice to Seller. If Buyer rejects Production 
Goods, then at Buyer’s sole option, in addition to any other 
rights or remedies to which Buyer may be entitled, Seller will 
(i) provide conforming Production Goods which may come 
from another source that is approved by Buyer at no 
additional charge; (ii) promptly repair the non-conforming 
Production Goods (if such goods are of the type capable of 
repair); or (iii) promptly refund the Purchase Price for the 
non-conforming Production Goods plus transportation costs. 
Seller is responsible for all of the costs and expenses related 
to the return of a non conforming shipment and delivery of 
replacement shipment. Buyer may, at its option, but also at its 
own risk, knowingly accept a non-conforming shipment, in 
which case Buyer will be entitled to a reduction of the price 
of the non-conforming shipment.  

8.1. A nem megfelelő termékek elutasítása. A Vevő 
elutasíthat bármilyen Termelési jószágot, amely nem felel 
meg a Szavatosságnak, az Eladóval közölt szóbeli értesítéssel. 
Amennyiben a Vevő elutasítja a Termelési javakat, a Vevőt 
megillető bármely más jogon és jogorvoslaton túl, a Vevő 
kizárólagos választása szerint az Eladó (i) olyan megfelelő 
Termelési javakat biztosít, amelyek a Vevő által jóváhagyott 
más forrásból származnak, mindennemű többletköltség 
nélkül; (ii) haladéktalanul kijavítja a nem megfelelő 
Termelési javakat (amennyiben a javak javításra alkalmasak); 
vagy (iii) haladéktalanul visszafizeti a nem megfelelő 
Termelési javak szállítási költséggel növelt Vételárát. Az 
Eladót terheli a nem megfelelő szállítmány visszajuttatásával 
és a csereszállítmány szállításával kapcsolatos mindennemű 
költség és kiadás. A Vevő választása szerint, azonban 
ugyancsak saját kockázatára, tudatosan elfogadhatja a nem 
megfelelő szállítmányt, amely esetben a Vevő jogosult a nem 
megfelelő szállítmány vonatkozásában a vételár 
csökkentésére.  

8.2. Buyer’s Right to Obtain Alternate Supply. If Buyer 
provides verbal notice of rejection of any Production Goods, 
Seller will investigate and respond as soon as possible, but no 
later than 12 hours from the time of that notice, as to whether 
Seller can provide conforming Production Goods. Buyer may 
obtain alternate product from another supplier (“Alternate 
Product”) from the time that Buyer rejects Production Goods 
until Seller resumes providing conforming Production Goods 
in a timely manner and the applicable Buyer is satisfied that 
Seller can consistently provide conforming Production Goods 
pursuant to the delivery schedule. Buyer may also obtain 
Alternate Product from another supplier if Seller fails to 
timely deliver Production Goods. Seller understands and 
agrees that during any period when Buyer is receiving 
Alternate Product the applicable Buyer’s obligation to 
purchase Production Goods from Seller may, at Buyer’s sole 
option, be reduced without liability to Buyer.  

8.2. A Vevő alternatív forrásból történő beszerzésre 
vonatkozó joga. Amennyiben a Vevő a Termelési javak 
elutasítására vonatkozó szóbeli értesítést közöl, az Eladó a 
lehető legrövidebb időn, de legkésőbb az értesítéstől számított 
12 órán belül kivizsgálja az ügyet és reagál arra vonatkozóan, 
hogy az Eladó képes-e megfelelő Termelési javak 
biztosítására. A Vevő alternatív terméket szerezhet be egy 
másik szállítótól („Alternatív termék”) attól kezdve, hogy a 
Vevő elutasította a Termelési javakat egészen addig, ameddig 
az Eladó újrakezdi a megfelelő Termelési javak időben 
történő szállítását, és az érintett Vevő meggyőződik arról, 
hogy az Eladó folyamatosan képes az előírásoknak megfelelő 
Termelési javak szállítási ütemterv szerinti szállítására. A 
Vevő továbbá beszerezhet Alternatív termékeket egy másik 
szállítótól, amennyiben az Eladó nem szállítja időben a 
Termelési javakat. Az Eladó tudomásul veszi és egyetért 
azzal, hogy bármilyen időszakban, amikor a Vevő Alternatív 
terméket kap, az érintett Vevő azon kötelezettsége, hogy az 
Eladótól szerezzen be Termelési javakat, csökkenthető a 
Vevő saját kizárólagos választása szerint, a Vevőt terhelő 
felelősség nélkül.  

8.3. Payment for Alternate Product. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Buyer obtains Alternate 
Product as permitted under Section 8.2, Seller will reimburse 
Buyer for the difference between (i) all costs Buyer incurs in 
obtaining Alternate Product on an as delivered basis, and (ii) 
the amount that Buyer would have paid under the Contract for 
such delivered product. Seller will make payment or 
reimbursement within 10 days of Buyer’s written notice. 

8.3. Az alternatív termék kifizetése. A Vevőt megillető 
bármely más jogon túl, amennyiben a Vevő a 8.2. szakaszban 
engedélyezettek szerint Alternatív terméket szerez be, az 
Eladó megtéríti a Vevő részére a (i) Vevőnél az Alternatív 
termék szállítási állapotban történő beszerzésével 
kapcsolatosan felmerülő összes költség és (ii) azon összeg 
különbözetét, amelyet a Vevőnek a Szerződés szerint kellett 
volna fizetnie a szállított termékért. Az Eladó a kifizetést 
vagy a visszatérítést a Vevő írásos felszólításától számított 10 
napon belül teljesíti. 

8.4. Reimbursement of Direct Costs; No Consequential 
Damages. If Seller fails to timely deliver Product or delivers 
non-conforming Product, then Seller will, in addition to 
complying with the other provisions of this Article 8, 

8.4. Közvetlen költségek megtérítése; Következményes 
károk kizárása. Amennyiben az Eladó nem szállítja a 
Terméket időben vagy nem megfelelő Terméket szállít, az 
Eladó, a jelen 8. cikkben rögzített egyéb előírások teljesítésén 
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reimburse Buyer for the direct costs that Buyer incurs as a 
result of Seller’s failure within 10 days of Buyer’s written 
notice, which may include, but are not limited to, costs and 
expenses related to the return of a non conforming 
shipment(s) and for replacement shipment(s), including all 
delivery and freight costs. Seller will not be responsible for 
indirect or consequential damages associated with its failure 
to deliver conforming Product unless such failure arose in 
connection with (i) the negligence or intentional misconduct 
of a member of Seller Group or (ii) Seller’s decision to supply 
Product or product substantially similar to the Product to a 
customer other than the applicable Buyer which contributes to 
a failure to timely supply Product to Buyer.  

túl megtéríti a Vevő részére az összes közvetlen költséget, 
amely a Vevőnél merült fel az Eladó nemteljesítése 
eredményeképpen, a Vevő írásos felszólításától számított 10 
napon belül, ami kiterjedhet többek között a nem megfelelő 
szállítmány(ok) visszajuttatásával és a 
csereszállítmánnyal/csereszállítmányokkal kapcsolatos 
költségekre és kiadásokra, beleértve az összes szállítási és 
fuvarozási költséget. Az Eladó nem tartozik felelősséggel az 
előírásoknak megfelelő Termék általa történő szállításának 
elmaradásával kapcsolatos közvetett vagy következményes 
károkért, kivéve ha a nemteljesítés (i) az Eladói csoport 
tagjának gondatlanságával vagy szándékos 
kötelezettségszegésével vagy azzal kapcsolatosan merült fel, 
hogy (ii) az Eladó úgy döntött, hogy a Terméket vagy a 
Termékhez lényegesen hasonló terméket az érintett Vevőtől 
eltérő ügyfél részére szállítja, ami hozzájárul ahhoz, hogy a 
Terméket nem szállítja időben a Vevő részére.  

9. Indemnity. Seller is responsible for the actions of 
Seller Group. Seller will indemnify Buyer and, its parent, 
subsidiaries and affiliates, directors, officers, agents and 
employees (the “Buyer Indemnitees”), and hold them 
harmless against any claim, damage, liability, cost, and other 
loss of any kind whatsoever (including fees and expenses of 
attorneys) for personal injury or damage to property caused 
by Seller Group in connection with the Contract or other 
Work performed in connection with these Terms. This 
indemnity survives the termination of the Contract and these 
Glass Production Terms. 

9. Kártérítés. Az Eladó felelősséggel tartozik az 
Eladói csoport cselekedeteiért. Az Eladó kártalanítja a Vevőt 
és anyavállalatát, leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, 
igazgatóit, tisztviselőit, megbízottait és alkalmazottait 
(„Vevői kártalanítottak”), és felelősségtől mentesíti bármely 
igénnyel, kárral, felelősséggel, költséggel és bárminemű más 
veszteséggel szemben (beleértve az ügyvédi díjakat és 
költségeket) olyan személyi sérülésért vagy anyagi kárért, 
amelyet az Eladói csoport okozott a Szerződéssel vagy a jelen 
Feltételekkel kapcsolatosan végzett más Munkával 
kapcsolatosan. Ez a kártalanítás a Szerződés és az 
Üveggyártási beszerzési feltételek megszűnését követően is 
fennmarad. 

  
10. On-Site Work. To the extent that a member of 
Seller Group enters the Buyer’s premises or facility in 
connection with the Production Goods purchased by Buyer, 
Seller agrees to the following:  

10. Helyszíni munkavégzés. Amennyiben az Eladói 
csoport tagja belép a Vevő területére vagy telephelyére a 
Vevő által vásárolt Termelési javakkal kapcsolatosan, az 
Eladó beleegyezik az alábbiakba:  

  
10.1. Quality & Safety: (a) all of the Work will be of the 
highest quality and conform to the best practices in the 
relevant industry. The Work will comply with all applicable 
laws, including, without limitation, applicable local building 
codes. Seller will provide reasonable support as requested by 
Buyer to address and correct quality concerns and Buyer may 
hold Seller responsible for costs associated with quality-issue 
investigation and containment to the extent caused by Seller’s 
acts or omissions. (b) Seller will cause Seller Group to follow 
all of the safety requirements and procedures of the applicable 
Buyer premises and facility and will establish and enforce 
appropriate safety, health and work procures for the jobs 
being performed and will comply, and will cause Seller 
Group to comply, with all applicable safety laws, rules and 
regulations. Seller is responsible for the safety of all members 
of Seller Group and those affected by the actions of Seller 
Group.  

10.1. Minőség és biztonság: (a) minden Munka a 
legmagasabb színvonalú és megfelel az érintett iparág legjobb 
gyakorlatainak. A Munka megfelel az összes alkalmazandó 
jogszabálynak, beleértve többek között az alkalmazandó helyi 
építési szabályozásokat. Az Eladó észszerű támogatást nyújt a 
Vevő kérésére a minőségi aggályok kezelése és korrigálása 
érdekében, és a Vevő felelősségre vonhatja az Eladót a 
minőségi problémák kivizsgálásával és elhatárolásával 
kapcsolatos költségekért, abban a mértékben, amelyben 
azokat az Eladó cselekedetei vagy mulasztásai okozták. (b) 
Az Eladó az Eladói csoporttal betartatja az érintett Vevő 
területén és telephelyén érvényben lévő összes biztonsági 
előírást és eljárást, és alkalmazza, illetve alkalmaztatja a 
megfelelő munkavédelmi, egészségvédelmi és munkaügyi 
eljárásokat az elvégzett munkákra vonatkozóan, és betartja, 
illetve az Eladói csoporttal betartatja az összes alkalmazandó 
biztonsági jogszabályt, szabály és szabályozást. Az Eladó 
felelősséggel tartozik az Eladói csoport összes tagjának, 
valamint az Eladói csoport cselekedeteivel érintettek 
biztonságáért.  

  
10.2. Seller Personnel & Plant Conduct. (a) Seller will 
retain or employ only qualified personnel in the performance 
of the Work. Unless the Specifications or Purchase Order 
require the use of specific subcontractors, Seller will select its 
own subcontractors. Seller will provide to Buyer the name of 

10.2. Az Eladó személyzete és az üzemben tanúsított 
magatartása. (a) Az Eladó kizárólag szakképzett személyzetet 
foglalkoztat és alkalmaz a Munka teljesítésében. Kivéve, ha a 
Specifikációk vagy a Megrendelés konkrét alvállalkozók 
igénybevételét írja elő, az Eladó maga választja ki saját 
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each subcontractor that Seller will use in the Work promptly 
upon Buyer’s request. At Buyer’s request, Seller will replace 
any of its on-site employees, agents or subcontractors who 
fail to follow applicable laws or rules or polices applicable to 
the Buyer’s premises or facilities. (b) Seller must follow, and 
must cause the members of Seller Group to follow, Buyer’s 
personal conduct policies, including but not limited to 
Buyer’s Policy Against Harassment while dealing with Buyer 
employees or agents. The following are not permitted in a 
Buyer facility or at Buyer’s premises at any time: weapons; 
drugs or alcohol; private radio transmissions; aluminum cans; 
smoking; short pants; bare shoulders; open toe shoes; or torn 
pants or shirts or other clothing or hairstyles presenting a 
safety hazard. The determination of a safety hazard will be 
made solely by Buyer’s heath and safety manager. (c) Seller 
will, and will cause Seller Group to, conduct the Work so as 
not to interfere with Buyer’s general operations or with other 
contractors that may be at the Buyer’s location. Buyer or its 
designee will coordinate the activities of its own employees 
and each contractor it hires. Seller will, and will cause Seller 
Group to, participate with Buyer and other contractors by 
reviewing and coordinating schedules.  

alvállalkozóit. Az Eladó a Vevő kérésére haladéktalanul közli 
a Vevővel a Munka során az Eladó által igénybe vett egyes 
alvállalkozók nevét. A Vevő kérésére az Eladó kicseréli 
bármely helyszíni alkalmazottját, megbízottját vagy 
alvállalkozóját, aki nem felel meg az alkalmazandó 
jogszabályoknak vagy szabályoknak vagy szabályzatoknak, 
amelyek érvényesek a Vevő területén vagy telephelyein. (b) 
Az Eladónak be kell tartania és az Eladói csoport tagjaival be 
kell tartatnia a Vevő személyes magatartásra vonatkozó 
szabályzatait, beleértve többek között a Vevő zaklatás elleni 
szabályzatát a Vevő alkalmazottaival vagy megbízottaival 
való érintkezés során. Mindenkor tilosak a Vevő telephelyén 
vagy területén az alábbiak: fegyverek; kábítószer vagy 
alkohol; privát rádiójel-leadás; alumíniumdobozok; 
dohányzás; rövidnadrág; fedetlen váll; nyitott orrú lábbeli; 
szakadt nadrág vagy felsőruházat vagy más ruházat vagy 
hajviselet, amely biztonsági veszélyt jelenthet. A biztonsági 
veszélyt kizárólag a Vevő egészségvédelmi és munkavédelmi 
felelőse állapítja meg. (c) Az Eladó úgy végzi, illetve az 
Eladói csoporttal úgy végezteti a munkát, hogy ne zavarja 
meg a Vevő vagy a Vevő helyszínén tartózkodó más 
alvállalkozók általános üzemi folyamatait. A Vevő vagy az 
általa kijelölt személy koordinálja a saját alkalmazottai és az 
általa igénybe vett alvállalkozók tevékenységét. Az Eladó 
részt vesz, illetve gondoskodik arról, hogy az Eladói csoport 
részt vegyen a Vevővel és egyéb alvállalkozókkal együtt az 
ütemezés áttekintésében és összehangolásában.  

  
10.3. Immigration and Labor. If Seller uses employees 
and contractors for the Production Services that are not 
citizens of the country of Buyer’s facility, Seller will be 
responsible to ensure that all applicable immigration and 
labor requirements are met for its employees and contractors, 
and that its contractors are appropriately licensed to provide 
the relevant Production Services. Seller will defend, 
indemnify and as applicable reimburse Buyer for any liability 
incurred by Buyer in connection with such non-compliance. 
Buyer will have the right to control the defense of any claim 
made against Buyer.  

10.3. Bevándorlás és munkaügy. Amennyiben az Eladó a 
Termelési szolgáltatások érdekében olyan alkalmazottakat és 
alvállalkozókat foglalkoztat, akik nem állampolgárai a Vevő 
telephelye szerinti országnak, az Eladó felelőssége biztosítani, 
hogy alkalmazottai és alvállalkozói vonatkozásában teljesül 
minden alkalmazandó bevándorlási és munkaügyi 
követelmény, és hogy alvállalkozói rendelkeznek a megfelelő 
engedélyekkel az érintett Termelési szolgáltatások nyújtására. 
Az Eladó megvédi és kártalanítja a Vevőt, és esettől függően 
megtéríti a Vevőnek minden olyan kötelezettségét, amely az 
ilyen szabályszegésből származóan merült fel a Vevőnél. A 
Vevő jogában áll irányítani a Vevővel szemben támasztott 
igényekkel szembeni védelmet.  

  
10.4. Seller’s Insurance. Unless the Contract specifically 
provides otherwise, Seller will provide the insurance coverage 
for Seller and members of Seller Group involved in the Work 
or in supporting the Work as listed in Attachment A.  

10.4. Eladói biztosítás. Kivéve, ha a Szerződés 
kifejezetten eltérően rendelkezik, az Eladó gondoskodik a 
biztosítási fedezetről az Eladó számára, valamint az Eladói 
csoport azon tagjai számára, akik részt vesznek a Munkában 
vagy azt támogatják az „A” mellékletben felsoroltak szerint.  

  
11. Intellectual and Industrial Property.  11. Szellemi tulajdonjog és iparjogvédelmi jogok.  
  
11.1. Non-Infringement. Seller represents, warrants and 
agrees that the Production Services, Production Goods 
(including all components of the Production Services and 
Production Goods) and any other materials (including any 
designs, drawings, and Documentation) provided under the 
Contract do not and will not violate or infringe any United 
States or foreign patent, trademark, copyright, trade secret, 
trade name or other intellectual or proprietary right, except to 
the extent that the infringement necessarily arises from the 
Specifications that Buyer provided to Seller. Seller further 
warrants that it possesses, and agrees that until transfer to 
Buyer it will at all times possess, good and marketable title to 

11.1. Jogtisztaság. Az Eladó kijelenti, szavatolja, és 
egyetért azzal, hogy a Termelési szolgáltatások, a Termelési 
javak (beleértve a Termelési szolgáltatások és Termelési 
javak minden komponensét) és bármilyen más anyag 
(beleértve bármilyen tervet, rajzot, Dokumentációt), amely a 
Szerződés keretében kerül átadásra, nem sérti és nem is fogja 
sérteni az Egyesült Államok vagy más ország szabadalmi, 
védjegy-, szerzői jogát, üzleti titok, üzleti név védelméhez 
való jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogát, kivéve, 
amennyiben a jogsértés szükségszerűen származik a Vevő 
által az Eladóval közölt Specifikációkból. Az Eladó továbbá 
szavatolja, hogy rendelkezik és a Vevő részére történő 



Guardian – Global Raw Materials 

Rev. June 4, 2019  

  Page 12 of 25 

 

the Work, free and clear of any liens or other encumbrances 
(other than the security interest granted by the Seller to 
Buyer). 

átruházásig mindenkor rendelkezni fog a munkára vonatkozó, 
korlátozásoktól mentes, forgalomképes, zálogjogtól és (az 
Eladó által a Vevő részére nyújtott biztosíték kivételével) 
egyéb terhektől mentes jogcímmel. 

  
11.2. IP Indemnity. Seller will defend, indemnify and 
hold harmless Buyer and its Indemnitees against any Losses 
arising out of any claim that the Work, Buyer’s use of the 
Work or Buyer’s sale of products manufactured using the 
Work infringes any patent, copyright, trademark or other 
intellectual or industrial property right. This indemnity will 
survive the acceptance of and payment for the Work, the 
expiration of the Warranty covering the Work, and any 
expiration or termination of the Contract. If use of the Work 
or any part of the Work is enjoined (including due to, without 
limitation, infringement by the Production Good of any 
patent, copyright, trademark or other intellectual or industrial 
property right or Seller’s failure to have valid licenses to 
produce or manufacture the Production Goods), then Seller 
will at its own expense and at its option, but in addition to any 
other remedy to which Buyer may be entitled, do the 
following: (i) obtain for Buyer the right to use the Work and 
to sell products manufactured using the Work; (ii) modify the 
Work so that it becomes non-infringing and meets the 
Specification and other requirements set out in the Contract; 
or (iii) procure and deliver to Buyer alternate Work that meets 
the requirements of the Contract so that Buyer has the right to 
use and to sell products made with alternate Work, on the 
condition that the provisions of this Section 9.2 will continue 
to apply to the alternate Work. 

11.2. Szellemi jogvédelemmel kapcsolatos kártérítés. Az 
Eladó megvédi, kártalanítja, és felelősségtől mentesíti a 
Vevőt és Kártalanítottjait minden olyan Veszteséggel 
szemben, amely abból az igényből származik, hogy a Munka, 
a Munka Vevő által használata vagy a Munka segítségével 
gyártott termékek Vevő általi értékesítése bármilyen 
szabadalmi, szerzői, védjegyoltalmi vagy más szellemi vagy 
iparjogvédelmi jogot sért. A kártérítési kötelezettség 
fennmarad a Munka átvételét és az azért járó fizetés 
teljesítését, a Munkára vonatkozó Szavatosság lejártát, 
valamint a Szerződés megszűnését vagy megszüntetését 
követően is. A Munka vagy bármely Munkarész 
használatának akadályoztatása esetén (beleértve többek 
között, ha annak oka az, hogy a Termelési javak bármely 
szabadalmi, szerzői, védjegyoltalmi vagy egyéb szellemi és 
iparjogvédelmi jogot sértenek, vagy az Eladó nem 
rendelkezik érvényes engedéllyel a Termelési javak 
előállítására vagy gyártására vonatkozóan), az Eladó saját 
költségére és saját választása szerint, azonban a Vevőt 
megillető egyéb jogorvoslatokon túl, megteszi az alábbiakat: 
(i) a Vevő részére megszerzi a Munka használatának és a 
Munka segítségével gyártott termékek értékesítésének jogát; 
(ii) módosítja a Munkát oly módon, hogy az jogtiszta legyen 
és megfeleljen a Specifikációknak és a Szerződésben előírt 
egyéb követelményeknek; vagy (iii) megszerez és a Vevő 
részére alternatív Munkát szállít, azzal a kitétellel, hogy a 
jelen 9.2. szakasz előírásai továbbra is alkalmazandók az 
alternatív Munkára vonatkozóan. 

  
12. Compliance with laws.  12. Jogszabályi megfelelés.  
  
12.1. Applicable Laws. (i) The Work and any goods 
supplied in connection with the Work must comply with all 
applicable federal, state, and local laws, rules, and regulations 
(including but not limited to those related to safety and the 
environment) where the Production Goods will be located, 
and the Production Services performed. The Work must be 
free of ozone depleting materials and asbestos. If Seller 
believes that any deviation from the Specifications or SOW is 
necessary to meet legal or regulatory requirements, it will 
notify Buyer in writing and obtain Buyer’s instructions before 
acting. Unless the Contract expressly states otherwise, Seller 
will obtain all necessary permits. (ii) Each member of Seller 
Group will at all times comply fully with all applicable laws 
and regulations in its performance of the Contract, including 
but not limited to safety and the environment, and will neither 
take nor refrain from taking any action impermissible, 
penalized, and/or that could result in liability for either Buyer 
or Seller under applicable law, including the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act, the OECD Anti-Bribery Convention or 
any other applicable anti-bribery law or treaty, or those 
regulations maintained by the U.S. Treasury Department’s 
Office of Foreign Assets Control (31 C. F. R. Chapter V) 
(“OFAC”) or the U.S. Commerce Department’s Bureau of 
Industry and Security (15 C.F.R. Parts 730 et. Seq.). Seller’s 
breach, or the breach by a member of Seller’s Group, of the 
preceding sentence constitutes cause for immediate 

12.1. Alkalmazandó jogszabályok. (i) A Munkának és a 
Munkával kapcsolatosan szállított bármilyen terméknek meg 
kell felelnie minden alkalmazandó szövetségi, állami és helyi 
jogszabálynak, szabálynak és szabályozásnak (beleértve 
többek között a biztonsági és környezetvédelmi 
szabályozásokat) azon a helyen, ahol a Termelési javak 
találhatók és a Termelési szolgáltatások teljesítésre kerülnek. 
A Munkának az ózonréteget lebontó anyagoktól és azbeszttől 
mentesnek kell lennie. Amennyiben az Eladó úgy véli, hogy a 
jogszabályi vagy szabályozói követelményeknek való 
megfelelés megköveteli a specifikációktól vagy 
feladatleírástól (SOW) való eltérést, írásban tájékoztatja a 
Vevőt, és mielőtt intézkedne, megszerzi a Vevő utasításait. 
Kivéve, ha a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik, az 
Eladó szerzi meg az összes szükséges engedélyt. (ii) Az 
Eladói csoport minden egyes tagjának mindenkor megfelel 
minden alkalmazandó jogszabálynak és szabályozásnak a 
Szerződés teljesítése során, beleértve többek között a 
biztonsági és környezetvédelmi előírásokat, és nem követ el 
semmilyen cselekedetet, illetve mulasztást, amely nem 
megengedett, büntetendő és/vagy a Vevőt vagy az Eladót 
érintő felelősséget vonhat maga után az alkalmazandó jog 
értelmében, beleértve az Egyesült Államok külföldi 
korrupciós gyakorlat tilalmáról szóló (FCPA) törvényét, az 
OECD megvesztegetés elleni küzdelemről szóló 
egyezményét, valamint bármely más alkalmazandó, 
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termination of the Contract and any or all Purchase Orders. 
(iii) Upon request, Seller must provide to Buyer a set of 
shipping documents and information including but not limited 
to the Country of Origin (COO) certificates and the 
appropriate export classification codes including, if 
applicable, the Export Control Classification Number 
(ECCN) and the Harmonized Tariff Codes of each and every 
one of the Production Goods (including Production Goods 
that may be provided as part of Production Services 
performed) supplied pursuant to a Contract, including in 
sufficient detail to satisfy applicable trade preferential or 
customs agreements, if any. Upon request, Seller agrees to 
trace and certify, or, if Seller does not manufacture the 
Production Goods, to require the manufacturer of the 
Production Goods to trace and certify, the country of origin of 
products purchased by Seller and to promptly provide Buyer 
with such documents and certificates. In all cases where 
Seller is acting as the exporter, Seller must also provide the 
COO and export classification information to Buyer via the 
packing list and the customs invoice, and Seller is responsible 
for obtaining any required licenses or other approvals from 
the applicable customs authorities. (iv) Seller will not 
purchase materials from any country sanctioned by OFAC. 
Please consult https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx for the latest 
list. Seller will also communicate and hold all tiers of its 
supply chain to these same standards. (vi) Seller certifies that 
it’s business and supply chain is maintained in a lawful and 
socially responsible way including, among other things, that 
neither human trafficking nor slavery or forced labor takes 
place in any part of Seller’s business, and that Seller does not 
use slavery or forced labor in any of its forms, including 
human trafficking. (vii) During the term of these Glass 
Production Terms or a Contract and, in each case, for 5 years 
after, Buyer and Guardian have the right, upon reasonable 
notice and during normal business hours, to audit and review 
Seller’s records in relation to Seller’s compliance with this 
paragraph. (viii) Where the Production Goods and/or 
Production Services procured by Buyer from Seller are in 
support of a U.S. Government end customer or an end 
customer funded in whole or part by the U.S. Government (or 
any state or municipal government that have any required 
additional terms), the additional terms, including FAR 
(Federal Acquisition Regulations), DFAR (Defense Federal 
Acquisition Regulations), C-TPAT (Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism), EU AEO (Authorized 
Economic Operator) requirements apply to the Contract. 
Seller acknowledges and agrees that it will comply with such 
terms if applicable and covenants that it has not been declared 
ineligible to contract with the U.S. Government or an end 
customer funded in whole or part by the U.S. Government, 
any state government, or municipality. 

megvesztegetés elleni küzdelemről szóló jogszabályt vagy 
egyezményt, illetve azokat a szabályozásokat, amelyeket az 
Egyesült Államok pénzügyminisztériumához tartozó Külföldi 
Vagyonellenőrzési Osztály (31 C.F.R. (szövetségi 
törvénykönyv), V. fejezet) („OFAC”) vagy az Egyesült 
Államok kereskedelmi minisztériumához tartozó Ipari és 
Biztonsági Hivatal (15 C.F.R. 730. része skk.) tartanak fenn. 
Az előző mondat Eladó vagy az Eladói csoport valamely tagja 
általi megsértése a Szerződés és bármely és valamennyi 
Megrendelés azonnali hatályú felmondására okot adó esetnek 
minősül. (iii) Kérésre az Eladónak át kell adnia a Vevő 
részére a szállítási okmányokat és információkat, beleértve 
többek között a Származási országra (COO) vonatkozó 
bizonylatokat és a megfelelő kiviteli besorolási kódokat, 
beleértve esettől függően az exportellenőrzési besorolási 
számot (Export Control Classification Number, ECCN) és a 
harmonizált vámtarifaszámokat (Harmonized Tariff Codes) 
minden egyes Termelési jószágra vonatkozóan (beleértve a 
teljesített Termelési szolgáltatások részeként átadott termelési 
javakat), amely a Szerződés értelmében kerül szállításra, 
olyan megfelelő részletezettséggel, amely megfelel az 
alkalmazandó preferenciális kereskedelmi vagy vámügyi 
megállapodásoknak, esettől függően. Kérésre az Eladó 
vállalja, hogy nyomon követi és tanúsítja vagy, amennyiben 
az Eladó nem gyártója a Termelési javaknak, a Termelési 
javak gyártójával nyomon követteti és tanúsíttatja az Eladó 
által beszerzett termékek származási országát, és 
haladéktalanul a Vevő rendelkezésére bocsátja a vonatkozó 
bizonylatokat és tanúsítványokat. Minden esetben, amelyben 
az Eladó minősül exportőrnek, az Eladónak a származási 
országot és az kiviteli besorolásra vonatkozó információt meg 
kell adnia a Vevő részére a szállítólevélen és a vámszámlán, 
és az Eladó felelősséggel tartozik azért, hogy megszerezzen 
minden szükséges engedélyt vagy egyéb jóváhagyást az 
érintett vámhatóságoktól. (iv) Az Eladó nem szerezhet be 
anyagot semmilyen országból, amely az OFAC szankciók 
hatálya alá tartozik. A legfrissebb jegyzék a 
https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx oldalon 
tekinthető meg. Az Eladó továbbá tájékoztatja és az ellátási 
lánca minden egyes szintjével betartatja ezeket az előírásokat. 
(vi) Az Eladó tanúsítja, hogy vállalkozásának és ellátási 
láncának fenntartása jogszerű és szociálisan felelős módon 
történik, beleértve többek között azt, hogy az Eladó 
vállalkozásának egyetlen részében sem zajlik 
embercsempészet, rabszolgaság vagy kényszermunka, és az 
Eladó nem vesz igénybe rabszolgákkal vagy 
kényszermunkásokkal végeztetett munkát semmilyen 
formában, beleértve az embercsempészetet. (vii) A jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételek vagy a Szerződés hatálya 
alatt és minden esetben 5 évig azt követően, a Vevő és 
Guardian jogában áll, hogy észszerű értesítéssel és rendes 
munkaidőben auditálja és megvizsgálja az Eladó 
nyilvántartásait az Eladó jelen bekezdésnek való megfelelését 
illetően. (viii) Amennyiben a Vevő által az Eladótól 
beszerzett Termelési javak és/vagy Termelési szolgáltatások 
valamely Egyesült Államok kormányzatához tartozó 
végfelhasználó vagy egészben vagy részben az Egyesült 
Államok kormányzata (vagy bármely, további kötelező 
feltételeket kiszabó állami vagy helyi önkormányzat) által 
finanszírozott végfelhasználó támogatására szolgálnak, a 
további feltételek alkalmazandók a Szerződésre, beleértve a 
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FAR (Federal Acquisition Regulations – szövetségi 
beszerzési szabályzat), DFAR (Defense Federal Acquisition 
Regulations – szövetségi védelmi beszerzési szabályzat), C-
TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism – 
terrorizmus elleni vám-kereskedelmi együttműködés), EU 
AEO (engedélyezett gazdálkodó) követelményeit. Az Eladó 
tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy megfelel minden 
ilyen esettől függően alkalmazandó feltételnek, és 
kötelezettséget vállal arra nézve, hogy nem tartozik az 
Egyesült Államok kormányzatával vagy egészben vagy 
részben az Egyesült Államok kormányzata, bármely állami 
vagy helyi önkormányzata által finanszírozott 
végfelhasználókkal való szerződésből kizártak körébe. 

  
12.2. Conflict Minerals.  12.2. Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek.  
  
(a) Seller agrees to timely respond, following a 
reasonable due diligence inquiry, to any requests made by, or 
on behalf of, Buyer or Guardian for information on the source 
and chain of custody of any Conflict Minerals (as defined 
below) necessary to the functionality or production of the 
Production Goods supplied by Seller to Buyer. In order to 
comply with this section 12.2, Seller must either (i) register 
its organization with iPoint Conflict Minerals Program 
(IPCMP) at: http://www.conflict-minerals.com and submit 
online all requested information, or (ii) complete the 
Electronic Industry Citizenship Coalition® and Global e-
Sustainability Initiative (EICC-GeSI) template at: 
www.conflictfreesmelter.org and submit all requested 
information to the requesting party. If Seller is a smelter, 
Seller also agrees to comply with the Conflict-Free Smelter 
Program protocols developed by EICC-GeSI. As used above, 
the term “Conflict Minerals” means columbite-tantalite, 
cassiterite, wolframite and gold ores – which are refined into 
tantalum, tin, tungsten and gold, respectively, or other 
minerals or compounds that may be designated in the future 
by the U.S. Secretary of State. 

(a) Az Eladó beleegyezik abba, hogy időben reagál 
észszerű átvilágítási eljárást követően minden 
tájékoztatáskérésre, amelyet a Vevő vagy Guardian vagy azok 
nevében intéz hozzá bármilyen (az alábbiakban 
meghatározott) Konfliktusövezetekből származó ásványkincs 
forrására és felügyeleti láncára vonatkozóan, amely az Eladó 
által a Vevő részére szállított Termelési javak 
funkcionalitásához vagy előállításához szükséges. Ahhoz, 
hogy a jelen 12.2. szakasznak megfeleljen, az Eladónak (i) 
regisztrálnia kell szervezetét az iPoint Conflict Minerals 
Program (IPCMP) platformon a http://www.conflict-
minerals.com címen, és be kell küldenie online minden 
szükséges információt, vagy (ii) ki kell töltenie az Electronic 
Industry Citizenship Coalition® and Global e-Sustainability 
Initiative (EICC-GeSI) (Elektronikai Ipari Polgári Koalíció és 
Globális e-Fenntarthatósági Kezdeményezés) mintáját a 
www.conflictfreesmelter.org címen, és be kell küldenie 
minden szükséges információt a kérelmező fél részére. 
Amennyiben az Eladó egy olvasztómű, az Eladó továbbá 
beleegyezik abba, hogy megfelel az EICC-GeSI által 
kifejlesztett Conflict-Free Smelter Program 
(Konfliktusövezetből származó anyagoktól mentes 
olvasztóművek programja) protokolljainak. A fentiek 
alkalmazásában, a „Konfliktusövezetekből származó 
ásványkincs” jelenti a kolumbit-tantalitot, kassziteritot, 
volframitot és aranyércet, amelyet tantállá, ónná, volfrámmá 
és arannyá finomítanak, vagy más ásványkincset vagy 
vegyületet, amelyet a jövőben annak minősít az Egyesült 
Államok külügyminisztere. 

  
(b) Seller understands and acknowledges that any 
information provided pursuant to this Section 12.2 may be 
provided by Buyer to its customers and may be used by 
Buyer’s customers to comply with their reporting obligations 
under the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (the “Act”), including filing a Form SD and 
Conflict Minerals Report with the U.S. Securities and 
Exchange Commission, and Seller will (i) ensure that the 
information provided in this regard is current, accurate and 
complete, to the best of its knowledge and belief, as of the 
date of submission, (ii) update such information in a timely 
manner if the status of any Product supplied by Seller to 
Buyer changes during Seller’s performance of the Contract, 
and (iii) retain all necessary documentation to support the 
information provided in response to Buyer’s request. 

(b) Eladó tudomásul veszi és elismeri, hogy bármilyen 
információt, amely a jelen 12.2. szakasz értelmében kerül 
közlésre, a Vevő közölhet az ügyfeleivel és a Vevő ügyfelei 
felhasználhatnak az adatszolgáltatási kötelezettségeik 
teljesítéséhez a Dodd-Frank Wall Street reformjára és 
fogyasztóvédelemre vonatkozó törvény (Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act, a „Törvény”) 
értelmében, beleértve a Form SD nyomtatvány és a 
konfliktusövezetekből származó ásványkincsről szóló jelentés 
benyújtását az Egyesült Államok értékpapírpiaci és 
tőzsdefelügyelete felé, és az Eladó (i) gondoskodik róla, hogy 
az ebben a tekintetben közölt információ legjobb tudása és 
meggyőződése szerint aktuális, pontos és teljes a benyújtás 
napján, (ii) időben frissíti az információt, amennyiben az 
Eladó által a Vevő részére szállított bármely Termék státusza 
változik a Szerződés Eladó általi teljesítése során, és (iii) 
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megőriz minden szükséges dokumentációt, amely 
alátámasztja a Vevő megkeresésére adott válaszban közölt 
információkat. 

  
(c) Seller agrees to include substantially the same 
requirements set forth in 12.2 (a) – (c) above in each contract 
with any of its sub-suppliers that provide any material or sub-
component incorporated into Production Goods supplied to 
Buyer. 

(c) Az Eladó beleegyezik, hogy az alapvetően a 12.2. 
szakasz a)–c) bekezdéseiben foglaltakkal azonos 
követelményeket belefoglalja minden olyan alvállalkozó 
beszállítójával kötött szerződésébe, amely bármilyen, a Vevő 
részére szállított Termelési javakba épített anyagot vagy 
alkotóelemet szállít. 

  
12.3. Compliance with Environmental Laws and 
Regulations. Seller is required to comply with applicable 
local, regional, national and international regulations, 
regarding Production Goods sold to Buyer regardless of 
whether the substances composing the Production Goods are 
supplied to be used on their own, in preparations (also called 
mixtures), in articles or in their packaging, which may 
include, but is not limited to the European REACH 
regulations 1907/2006, the European Regulation (CE) 
1272/2008 on the classification labeling and packaging of 
substances and mixtures (CLP Regulation). 

12.3. A környezetvédelmi jogszabályoknak és 
szabályozásoknak való jogszabályi megfelelés. Az Eladó 
kötelezettsége megfelelnie az alkalmazandó helyi, regionális, 
nemzeti és nemzetközi szabályozásoknak a Vevő részére 
értékesített Termelési javak tekintetében, függetlenül attól, 
hogy a Termelési javakat alkotó vegyi anyagok önálló, 
preparátumokban (keverékekben) való felhasználás céljából, 
tételekben vagy csomagolásukban kerülnek-e szállításra, 
beleértve többek között az európai 1907/2006 REACH 
rendeleteket és a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
rendeletet (CLP-rendelet). 

  
13. Term, Default, and Remedies. 13. Időbeli hatály, késedelem és jogorvoslatok. 
  
13.1. Term. These Glass Production Terms are effective 
on the Effective Date and, unless earlier terminated as 
specifically set forth in these Glass Production Terms, will 
continue in effect until terminated by a Party upon at least 30 
days’ prior written notice to the other Party (the “Term”). The 
foregoing notwithstanding, any termination of these Glass 
Production Terms or a Contract by Seller will have no effect 
on any then-ongoing Work unless otherwise instructed by 
Buyer in writing. Buyer may terminate a Contract, or any 
Work covered by a Contract, as set forth in these Glass 
Production Terms.  

13.1. Időbeli hatály. A jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek a Hatálybalépés napján lépnek hatályba, és 
amennyiben korábban nem szüntetik meg a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételekben előírtak szerint, 
hatályban maradnak mindaddig, amíg egyik Fél meg nem 
szünteti a másik Félhez intézett legalább 30 napos előzetes 
írásos értesítéssel („Időbeli hatály”). A fentiek ellenére a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételek vagy Szerződés Eladó 
általi megszüntetése nincs hatással a folyamatban levő 
Munkára, kivéve, ha a Vevő írásban másként rendelkezik. A 
Vevő megszüntetheti a Szerződést, a Szerződéssel érintett 
bármely Munkát, a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek 
előírásai szerint.  

  
13.2. Default. TIMELINESS IN GOODS 
PROCUREMENT AND SERVICE DELIVERY IS 
ESSENTIAL TO BUYER’S BUSINESS AND TIME IS OF 
THE ESSENCE UNDER THE CONTRACT. Seller will be in 
default under the Contract if Seller: (a) fails to deliver the 
Production Goods or Production Services as required by the 
Contract; or (b) files for bankruptcy or insolvency, admits in 
writing Seller’s inability to pay its debts as they fall due, 
makes an assignment for or to the benefit of creditors, or 
consents to the appointment of a receiver; or (c) has an 
involuntary bankruptcy petition filed against Seller or a 
receiver appointed for Seller or Seller’s property, and such 
filing or petition is not vacated within 60 days; or (d) stops or 
announces Seller’s intention to stop conducting business as a 
going concern or doing work of the same kind as the Work, or 
Seller abandons the Work; or (e) breaches a provision of the 
Contract, other than a breach of the type specified in Section 
13.2(a), and the breach is not cured within 10 days after Seller 
receives written notice of the breach, if such breach is capable 
of being cured. The foregoing notwithstanding, there is no 
cure period for breaches involving safety, the environment or 
failure to comply with the requirements of Section 12. 

13.2. Késedelem. A TERMÉKBESZERZÉSI ÉS 
SZOLGÁLTATÁS-TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
LÉTFONTOSSÁGÚAK A VEVŐ VÁLLALKOZÁSA 
SZÁMÁRA, ÉS A SZERZŐDÉS KERETÉBEN 
LÉTFONTOSSÁGGAL BÍR AZ IDŐ. Az Eladó a Szerződés 
értelmében késedelembe esik, amennyiben az Eladó: (a) nem 
szállítja szerződésszerűen a Termelési javakat vagy Termelési 
szolgáltatásokat; vagy (b) csőd- vagy fizetésképtelenségi 
eljárást kezdeményez, írásban elismeri Eladó képtelenségét, 
hogy tartozásait határidőre megfizesse, hitelezői felé vagy 
javára engedményezést tesz vagy beleegyezik 
vagyonfelügyelő kinevezésébe; vagy (c) nem önkéntes 
csődeljárást indítanak Eladóval vagy az Eladó részére kijelölt 
vagyonfelügyelővel vagy Eladó vagyonával szemben, és a 
kezdeményezést vagy kérelmet nem hatálytalanítják 60 napon 
belül; vagy (d) megszünteti vagy bejelenti az Eladó azon 
szándékát, hogy megszüntesse a vállalkozás folytatásának 
elve szerinti üzleti tevékenységét vagy a Munkával 
megegyező jellegű Munka végzését, vagy az Eladó feladja a 
Munkát; vagy (e) megszegi a Szerződés valamely előírását a 
13.2. szakasz a) bekezdésében rögzített jellegű 
szerződésszegésen kívül, és a szerződésszegést nem 
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orvosolják 10 napon belül azt követően, hogy az Eladó a 
szerződésszegést megállapító írásos felszólítást kézhez vette, 
amennyiben a szerződésszegés orvosolható. A fentiek 
ellenére nincs jogorvoslatra nyitva álló határidő a biztonságot, 
környezetet vagy a 12. szakasz előírásainak való megfelelést 
érintő szerződésszegés esetén. 

  
13.3. Consequences of Default. If Seller is in default as 
provided above, Buyer may, in its sole discretion and in 
addition to any other remedies to which it may be entitled, do 
one or both of the following: (a) terminate the Contract or the 
applicable Work, or any or all of them, and take possession of 
the Work and materials that may have been purchased for the 
Work, and pay to Seller the amount (if any) equal to the lesser 
of (i) the fair value of the Work performed and (ii) the 
Purchase Price, less all costs incurred on account of the 
default (including without limitation costs for internal 
personnel and reasonable overhead) of completing the Work 
per the Work Schedule – in either case less all sums paid 
under the Contract, and to recover any sums paid in excess of 
that amount; and (b) recover damages for breach of contract 
and default.  

13.3. A késedelem következményei. Amennyiben az 
Eladó a fentiekben leírt késedelembe esik, a Vevőnek saját 
belátása szerint és az őt megillető egyéb jogorvoslatokon túl 
jogában áll az alábbiak közül egyiket vagy mindkettőt 
megtenni: (a) felmondani a Szerződést vagy az érintett 
Munkát vagy bármelyiket vagy mindegyiket, és birtokba 
venni a Munkát és a Munkához beszerzett anyagokat, és az 
Eladó részére megfizetni az (i) elvégzett munka piaci értéke 
és (ii) a késedelem okán felmerült összes költséggel 
(beleértve többek között a belső személyi és észszerű 
rezsiköltséggel) csökkentett, a Munka ütemterv szerinti 
elvégzésének Vételára közül az alacsonyabbat – bármelyik 
esetben csökkentve a Szerződés szerint fizetett valamennyi 
összeggel és az azt meghaladóan megfizetett bármely összeg 
visszatérítésével; és (b) kártérítést kapni a szerződésszegésért 
és késedelemért.  

  
13.4. Termination by Guardian for Convenience. Buyer 
may terminate a Contract or any Work under a Contract for 
any reason by delivering written notice to Seller at least 5 
days before the effective date of termination. After receiving 
notice, Seller will terminate the applicable Work as follows: 
(i) terminate all orders and subcontracts chargeable to the 
Work that may be terminated without cost, (ii) terminate and 
settle, subject to Buyer’s approval, other orders and 
subcontracts that were entered into solely in connection with 
the Work where the cost of settlement will be less than costs 
incurred if the work is completed, (iii) transfer to Buyer, per 
Buyer’s instructions only, all materials, supplies, work in 
process, facilities, equipment, machinery or tools Seller has 
acquired in connection with the Work and for which Seller 
has been paid, and (iv) transfer to Buyer all documentation 
and information related to the Work in the format requested 
by Buyer. Upon termination and Seller’s compliance with the 
above requirements, to the extent that Buyer has not already 
paid for such items, Buyer will reimburse Seller for: (i) the 
portion of the Work Seller has completed, plus (ii) the cost of 
the material already delivered to Buyer’s site, plus (iii) the 
cost of bona fide, irrevocable orders that Seller has placed 
specifically for the Work before termination, which costs will 
be paid after the materials are delivered to Buyer’s site or 
such other site specified by Buyer. Seller must submit its 
reimbursement request to Buyer in writing, with a reasonably 
detailed explanation of amounts requested to be reimbursed, 
and Buyer’s approval of such request, which will not be 
unreasonably withheld, conditioned, or delayed, is required 
before Buyer is obligated to reimburse Seller for such costs.  

13.4. Guardian általi rendes felmondás. A Vevő 
felmondhatja a Szerződést vagy bármely szerződés szerinti 
Munkát indoklás nélkül, az Eladóhoz intézett írásos 
értesítéssel, amelyet legalább 5 nappal a felmondás hatályba 
lépésének napját megelőzően kell közölni. A felmondás 
kézhezvételét követően, az Eladó az alábbiak szerinti szünteti 
meg az érintett Munkát: (i) felmondja valamennyi, a munka 
keretében elszámolt megrendelést és alvállalkozói Munkát, 
amely felmondható költségmentesen, (ii) felmondja és 
elszámolja, a Vevő jóváhagyásának feltétele mellett, az egyéb 
megrendeléseket és alvállalkozói munkákat, amelyeket 
kizárólag a Munkával kapcsolatosan szerződött, amelyek 
esetében az elszámolás költsége kevesebb, mint a Munka 
teljesítése esetén felmerült költség, (iii) átadja a Vevő részére, 
kizárólag a Vevő utasításainak megfelelően az összes 
anyagot, kelléket, befejezetlen munkát, berendezést, 
felszerelést, gépet vagy eszközt, amelyet az Eladó a 
Munkával kapcsolatosan szerzett be és amelyet az Eladó 
kifizetett, és (iv) a Vevő részére átadja a Vevő által kért 
formában a Munkával kapcsolatos összes dokumentációt és 
információt. Felmondás az Eladó fenti követelményeknek 
való megfelelésekor, amennyiben a Vevő nem fizette meg az 
adott tételeket, a Vevő megtéríti az Eladó számára: (i) a 
munka Eladó által befejezett részét, növelve (ii) a Vevő 
telephelyére már beszállított anyag költségével, növelve (iii) 
az Eladó által a munka érdekében a felmondást megelőzően 
jóhiszeműen, visszavonhatatlanul leadott rendelések 
költségével, amelyek kifizetésére azt követően kerül sor, hogy 
az anyagokat a Vevő telephelyére vagy a Vevő által megjelölt 
más telephelyre szállították. Az Eladónak a Vevő felé intézett 
költségtérítési kérelmét írásban kell benyújtania, észszerűen 
részletezett magyarázattal a költségtérítési kérelem tárgyát 
képező összegekre vonatkozóan, és Vevőnek jóvá kell 
hagynia a kérelmet, amit nem tagadhat meg, nem köthet 
feltételhez és nem késleltethet indokolatlanul, mielőtt beállna 
a Vevő azon kötelezettsége, hogy Eladó részére megtérítse 
ezeket a költségeket.  
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13.5. Termination by Seller. Seller may terminate a 
Contract if Buyer fails to pay Seller amounts that are due and 
owing to Seller under such Contract within 30 days after 
delivery of written notice to Buyer regarding such non-
payment, except for amounts that are subject to a good faith 
dispute. Such termination will have no effect on other 
Contracts that Buyer may have with Seller or which other 
Buyers may have with Seller or other Sellers.  

13.5. Eladó általi felmondás. Eladó felmondhatja a 
Szerződést, ha a Vevő nem fizeti meg az Eladó részére az 
esedékes és az Eladó felé a Szerződés szerint fizetendő 
összegeket 30 napon belül a Vevővel közölt, fizetési 
késedelmet megállapító írásos értesítés közlését követően, 
kivéve a jóhiszemű vita tárgyát képező összegeket. A 
felmondás nem érinti a Vevő és az Eladó között fennálló 
egyéb Szerződéseket, sem azokat, amelyek más Vevők és 
Eladó vagy más Eladók között állnak fenn.  

  
14. Other Matters. 14. Egyéb kérdések 
  
14.1. Confidentiality. For purposes of these Glass 
Production Terms, (a) “Buyer Information” means all 
information that Seller or anyone in Seller Group, receives 
from Buyer or observes or obtains at a Buyer facility, 
including, but not limited to, information relating to: the 
Work, facilities, products, equipment, capabilities, intellectual 
property, financial information, needs, developments and 
plans of Buyer, its affiliates and their customers; (b) Seller 
will not, and will cause members of the Seller Group not to, 
disclose to any third party or to use for any purpose other than 
performing Work for Buyer and its affiliates, any Buyer 
Information, without Buyer’s written permission (except as 
may be required by law); (c) Seller will hold all Buyer 
Information in trust for Buyer’s sole use and benefit; and (d) 
clauses (b) and (c) will not apply to information that is 
publicly known other than through disclosure by or through 
any member of the Seller Group. If there is a current 
confidentiality agreement between the Parties, the provisions 
of this Section 14.1 will be read in harmony with such 
agreement.  

14.1. Titoktartás. A jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek alkalmazásában, (a) „Vevői információ” mindaz az 
információ, amelyet az Eladó vagy az Eladói csoport 
bármelyik tagja a Vevőtől kap vagy amelyről a Vevő 
telephelyén szerez tudomást, beleértve többek között a 
Munkával, a Vevő, kapcsolt vállalkozásai és ügyfeleik 
berendezéseivel, termékeivel, felszereléseivel, kapacitásaival, 
szellemi tulajdonával, pénzügyi adataival, szükségleteivel, 
fejlesztéseivel és terveivel kapcsolatos információt; (b) az 
Eladó nem közli és gondoskodik arról, hogy az Eladói csoport 
tagjai sem közöljék harmadik felekkel a Vevői információt, és 
nem is használja fel azt a munka Vevő és kapcsolt 
vállalkozásai részére történő teljesítésétől eltérő célokra a 
Vevő írásos engedélye nélkül (kivéve a jogszabályban 
megkövetelt esetekben); (c) az Eladó minden vevői 
információt kizárólag a Vevő saját használatára és javára őriz 
meg; és (d) a (b) és (c) pontok nem vonatkoznak olyan 
információra, amely köztudott volt egyéb módon, mint az 
Eladói csoport bármely tagja által vagy azon keresztül történő 
közlés útján. Amennyiben a Felek között aktuális titoktartási 
megállapodás van érvényben, a jelen 14.1. szakasz előírásai 
az adott megállapodással összhangban értelmezendők.  

  
14.2. Force Majeure. Any delay or failure by a Party to 
fulfil its obligations under a Contract will not be deemed a 
breach to the extent that the failure or delay is caused by 
Force Majeure. “Force Majeure” means acts of God, general 
unavailability of electric power or other utilities, fire, flood, 
earthquake, tornado, explosions, riot, war, strikes or lockouts 
at third parties or government actions issued in an emergency, 
including those that prevent Buyer from exercising control 
over its facility, and any similar circumstance beyond the 
reasonable control of a Party and without such Party’s fault or 
negligence. In no event, however, will Seller’s inability to 
perform as a result of any of the following constitute Force 
Majeure: (i) Seller’s insolvency or financial condition; (ii) 
change in cost or availability of raw materials or components 
based on market conditions; (iii) change in cost or availability 
of a method of transportation; (iv) changes in, or 
implementation of new, government regulations, taxes or 
incentives; (v) failure to obtain permits, licenses or other 
government approvals; (vi) failure to use available substitute 
services, alternate sources, work-around plans or other means 
by which the requirements of a buyer of products or services 
substantively similar to the Production Goods and/or 
Production Services would be satisfied; or (vii) labor 
disruptions, strikes, lockouts and slowdowns affecting a 
Seller’s facility. As soon as possible following the occurrence 
of an event causing the Force Majeure the Party claiming the 
Force Majeure must provide notice to the other Party of the 

14.2. Vis maior. Amennyiben bármelyik Fél valamely 
Szerződés szerinti kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy 
nem teljesíti, az nem minősül szerződésszegésnek, 
amennyiben a nemteljesítést vagy késedelmet vis maior 
okozta. „Vis maioron” értendők a természeti katasztrófák, 
elektromos energia vagy egyéb közművek általános 
elérhetetlensége, tűz, árvíz, földrengés, forgószél, robbanás, 
lázongás, háború, sztrájk vagy kizárás valamely harmadik 
félnél vagy vészhelyzeti kormányzati intézkedések, beleértve 
azokat, amelyek megakadályozzák Vevő számára a saját 
telephelye feletti ellenőrzést, és az adott Fél észszerű 
hatáskörén kívül eső és az érintett Fél hibájának vagy 
gondatlanságának nem felróható hasonló körülmények. 
Azonban semmilyen esetben sem minősül vis maiornak, 
amennyiben Eladó az alábbiak okán nem képes a teljesítésre: 
(i) Eladó fizetésképtelensége vagy pénzügyi helyzete; (ii) a 
nyersanyagok vagy komponensek költségének vagy 
rendelkezésre állásának piaci körülmények folytán 
bekövetkező változása; (iii) a szállítási mód költségének vagy 
rendelkezésre állásának változása; (iv) hatósági 
szabályozások, adók vagy ösztönzők módosulása vagy 
bevezetése; (v) engedélyek, licencek vagy egyéb hatósági 
jóváhagyások megszerzésének elmaradása; (vi) a 
rendelkezésre álló helyettesítő szolgáltatások, alternatív 
források, kerülő megoldások vagy más, olyan módozatok 
alkalmazásának elmaradása, amelyekkel a termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó vevői követelmények alapvetően 
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reasons for the Force Majeure, the anticipated duration of the 
delay and the time in which the delay will be cured. During a 
delay or the failure to perform by Seller, Buyer may, at its 
option (A) purchase Production Goods and Production 
Services from other sources and reduce its schedules or 
commitment to Seller by such quantifies, without liability; 
(B) cause Seller to provide the Production Goods or 
Production Services from other sources in quantities and at 
times required by Buyer at the price set forth in the Purchase 
Order or Commercial Agreement; or (C) request Seller to 
deliver to Buyer at Buyer’s expense all finished goods, work-
in-process and parts and materials produced or acquired for 
work under the Purchase Order. Buyer is not obliged to pay 
costs that Seller may incur because of a Force Majeure 
occurrence. If the Party claiming Force Majeure cannot 
provide assurances that the delay will last less than thirty 
calendar days, or if the non-performance exceeds 30 calendar 
days, the other Party may terminate the Contract. If Buyer 
exercises this termination right, then Seller will promptly 
deliver to Buyer all requested documentation, materials, 
components and partially completed Work, and Buyer will, 
within 30 days of Seller’s completion of delivery, pay Seller 
per Section 13.4 of these Glass Production Terms as if Buyer 
had terminated the Contract for convenience.  

a Termelési javakhoz és/vagy Termelési szolgáltatásokhoz 
hasonlóan teljesíthetők lennének; vagy (vii) 
munkamegszakítás, sztrájk, kizárás és lassulás az Eladó 
telephelyén. A lehető leghamarabb a vis maiort okozó 
esemény bekövetkezését követően a vis maiorra hivatkozó 
Félnek értesítenie kell a másik Felet a vis maior okáról, a 
késedelem várható időtartamáról és a késedelem orvoslásának 
idejéről. Az Eladó késedelme vagy nemteljesítése ideje alatt a 
Vevő jogában áll választása szerint (A) egyéb forrásokból 
szerezni be a Termelési javakat és Termelési szolgáltatásokat, 
és ezek mennyiségének megfelelően csökkenteni az Eladóval 
szembeni ütemtervét vagy vállalásait anélkül, hogy 
felelősséggel tartozna ezért; (B) megkövetelni az Eladótól, 
hogy más forrásból, a megrendelésben vagy a Kereskedelmi 
megállapodásban rögzített áron, a Vevő által megkövetelt 
mennyiségben és időpontokban biztosítsa a Termelési javakat 
vagy Termelési szolgáltatásokat; vagy (C) megkövetelni az 
Eladótól, hogy a Vevő költségére a Vevő részére leszállítson 
minden készterméket, befejezetlen munkát és alkatrészt, 
anyagot, amelyet a Megrendelés szerinti munka érdekében 
gyártottak le vagy szereztek be. A Vevő nem köteles 
megtéríteni az Eladó részére semmilyen költséget, amely 
annál a vis maior előfordulása okán merül fel. Amennyiben a 
vis maiorra hivatkozó Félnek nem áll módjában biztosítékot 
nyújtani arra vonatkozóan, hogy a késedelem harminc naptári 
napnál rövidebb ideig tart, vagy amennyiben a nemteljesítés 
meghaladja a 30 naptári napot, a másik Félnek jogában áll 
felmondani a Szerződést. Amennyiben a Vevő gyakorolja ezt 
a felmondási jogot, az Eladó haladéktalanul átadja a Vevő 
részére az összes megkövetelt dokumentációt, anyagot, 
komponenst és részben befejezett munkát, és a Vevő az Eladó 
általi átadást követő 30 napon belül teljesíti fizetési 
kötelezettségeit az Eladó felé a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek 13.4. szakasza szerint oly módon, mintha a Vevő a 
Szerződést rendes felmondással szüntette volna meg.  

  
14.3. No Assignment. Seller may not assign these Glass 
Production Terms nor a Contract or any of its rights or 
obligations under these Glass Production Terms or a Contract, 
whether by operation of law or otherwise, without the express 
prior written consent of Buyer. These Glass Production Terms 
and the Contract will be fully applicable to each Party’s legal 
successors and permitted assigns. 

14.3. Engedményezés kizárása. Az Eladó nem 
engedményezheti a jelen Üveggyártási beszerzési feltételeket, 
sem a Szerződést, sem a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek vagy valamely Szerződés alapján fennálló jogait 
vagy kötelezettségeit sem jogszabály értelmében, sem egyéb 
módon a Vevő kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül. A 
jelen Üveggyártási beszerzési feltételek és a Szerződés teljes 
mértékben alkalmazandók minden egyes Fél jogutódjaira és 
engedélyezett engedményeseire. 

  
14.4. Entire Agreement; Amendment. A Contract, if 
entered into by the Parties, is the entire agreement between 
the Parties regarding its subject matter; it replaces any 
previously signed agreements and understandings, oral or 
written, between Buyer and Seller with respect to the Work. 
The foregoing notwithstanding, any current, unexpired 
confidentiality agreements, invention agreements, electronic 
data interchange agreements or other similar general 
agreements between the Parties remain in effect. The Contract 
can be amended only by an agreement in writing signed by 
authorized representatives of both Parties. No Buyer 
employee has the authority to modify the Contract without the 
written approval of an authorized official of Buyer. 

14.4. Teljes megállapodás; módosítás. A Felek között 
esetleg létrejövő Szerződés képezi a Felek teljes 
megállapodását annak tárgyára vonatkozóan, és helyébe lép 
bármilyen korábban megkötött szóbeli vagy írásos 
Szerződésnek és megállapodásnak a Vevő és az Eladó között 
a Munkára vonatkozóan. A fentiek ellenére érvényben marad 
a Felek között bármilyen aktuális, hatályát nem vesztett 
titoktartási megállapodás, találmányi szerződés, elektronikus 
adatcserére vonatkozó megállapodás vagy más hasonló 
általános megállapodás. A Szerződés kizárólag írásban 
módosítható, mindkét Fél törvényes képviselője által aláírt 
formában foganatosított megállapodással. A Vevő egyetlen 
alkalmazottja sem rendelkezik hatáskörrel a Szerződés 
módosítására a Vevő hivatalos képviselőjének írásos 
jóváhagyása nélkül. 
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14.5. Remedies and Rights. Buyer’s remedies provided 
for in the Contract are in all cases cumulative and not 
exclusive. If there is a breach, Buyer will be entitled to all 
rights and remedies provided in the Contract and under 
applicable law. No waiver of any breach of a Contract by 
either Party will be deemed a waiver of any preceding or 
succeeding breach or of any other provision of the Contract. 
No extension of time for performance of any obligation or act 
by either Party will be deemed an extension of time for the 
performance of any other obligation or act. 

14.5. Jogorvoslatok és jogok. A Vevő Szerződésben 
biztosított jogorvoslati lehetőségei minden esetben kumulatív 
és nem egymást kizáró jellegűek. Szerződésszegés esetén a 
Vevőt megilleti a Szerződésben biztosított és az 
alkalmazandó jog szerint fennálló összes jog és jogorvoslati 
lehetőség. Amennyiben bármelyik Fél nem érvényesíti 
valamely szerződésszegés jogkövetkezményeit, ez nem 
minősül semmilyen korábbi vagy azt követő szerződésszegés 
vagy a Szerződés bármely más előírásának megszegése esetén 
alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítéséről való 
lemondásnak. Egyik Fél kötelezettségteljesítését vagy 
cselekményét érintő meghosszabbítás sem tekinthető bármely 
más kötelezettségteljesítést vagy cselekményt érintő 
meghosszabbításnak. 

  
14.6. Counterparts & Electronic Signatures. Any Contract 
between Buyer and Seller may be executed in separate 
counterparts, and all such counterparts will constitute one and 
the same instrument. Electronic and facsimile copies of an 
original executed signature pages (including, without 
limitation, copies of electronically transmitted in “.pdf”), 
whether of these Glass Production Terms or a Contract, will 
be deemed the same as the original executed signature page. 
Electronically executed versions of a signature page through 
the DocuSign, Inc. electronic signing system or any similar 
service implemented by Buyer will also be deemed the same 
as an original executed signature page. At the request of 
either Party at any time, the Parties will promptly confirm all 
electronic or facsimile copies, and all electronically executed 
versions of any signature page by manually executing and 
delivering a duplicate original signature page.  

14.6. Másodlatok és elektronikus aláírás. A Vevő és az 
Eladó között bármilyen Szerződés külön másodlatban is 
aláírható, és mindegyik másodlat egy és ugyanazon okiratot 
képezi. Az eredeti aláírásokat tartalmazó oldalak elektronikus 
és faxmásolatai (beleértve többek között a pdf formátumban 
elektronikusan átadott másolatokat), akár a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételekről vagy Szerződésről 
legyen szó, az eredeti aláírásokkal ellátott oldallal azonosnak 
minősül. Az aláírásokat tartalmazó oldal DocuSign, Inc. 
elektronikus aláírási rendszer vagy a Vevőnél alkalmazott 
bármely más hasonló szolgáltatás útján elektronikusan aláírt 
változatai szintén az eredeti aláírásokkal ellátott oldallal 
azonosnak minősülnek. Bármelyik Fél kérésére bármikor a 
Felek haladéktalanul megerősítik az összes elektronikus és 
faxmásolatot és az aláírásokat tartalmazó oldal összes 
elektronikusan aláírt változatát oly módon, hogy sajátkezűen 
aláírják és átadják az eredeti aláírásokat tartalmazó oldal 
másodlatát.  

  
14.7. Contract Interpretation. The Parties desire and 
intend that all the provisions of these Glass Production Terms 
and the other documents comprising the Contract be 
enforceable to the fullest extent permitted by law. If any 
provisions of these Glass Production Terms or the other 
documents comprising the Contract or the application of any 
of the provisions in any of those agreements to any person or 
circumstances is, to any extent, construed to be illegal, invalid 
or unenforceable, in whole or in part, then the provision will 
be construed in a manner to permit its enforceability under the 
applicable law to the fullest extent permitted by law. In any 
case, the remaining portion of these Glass Production Terms 
and the other documents comprising the Contract or the 
application of any remaining terms to any person or 
circumstance, other than those which have been held illegal, 
invalid, or unenforceable, will remain in full force and effect. 
The headings in these Glass Production Terms are purely for 
convenience and are not to be used as an aid in interpretation. 
These Glass Production Terms and any Contract are not to be 
construed against either Party as the author or drafter.  

14.7. A Szerződés értelmezése. A Felek óhaja és 
szándéka, hogy a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek és a 
Szerződést alkotó egyéb dokumentumok összes előírását a 
jogszabályban megengedett legteljesebb mértékben 
érvényesítsék. Amennyiben a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek vagy a Szerződést alkotó egyéb dokumentumok 
bármely előírása vagy e megállapodások bármely előírásának 
bármely személy vagy körülmény esetén történő alkalmazása, 
a megengedett mértékben, jogellenesnek, érvénytelennek 
vagy nem érvényesíthetőnek minősül, egészben vagy részben, 
az érintett előírást oly módon kell értelmezni, hogy 
érvényesíthetővé váljon az alkalmazandó jog szerint a 
jogszabályban megengedett legteljesebb mértékben. Minden 
esetben a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek és a 
Szerződést alkotó egyéb dokumentumok többi része vagy a 
többi előírás bármely személy vagy körülmény esetén történő 
alkalmazása, amely nem minősül jogszerűtlennek, 
érvénytelennek vagy nem érvényesíthetőnek, teljes mértékben 
hatályban marad és érvényes. A jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételekben használt fejezetcímek kizárólag a hivatkozás 
könnyítését szolgálják, és nem használhatók fel az értelmezés 
céljából. A jelen Üveggyártási beszerzési feltételek és a 
Szerződés nem értelmezhetők egyik Fél hátrányára sem annak 
okán, hogy az annak szerzője vagy megfogalmazója.  

  
14.8. Applicable Law and Jurisdiction.  14.8. Irányadó jog és joghatóság.  
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(a) The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Production Goods will not apply to 
these Glass Production Terms or any Production Goods or 
Production Services sold under a Contract.  

(a) Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi 
adásvételi szerződéseire vonatkozó egyezménye nem 
alkalmazandó a jelen Üveggyártási beszerzési feltételek 
tekintetében, sem valamely Szerződés alapján értékesített 
termelési javak vagy termelési szolgáltatások tekintetében.  

  
(b) With respect to a Seller that is (i) organized or 
incorporated in the United States (each a “U.S. Supplier”) or 
(ii) that is not a U.S. Supplier but with respect to which there 
is a claim that pertains solely to one or more of Buyer’s 
facilities that are located in the United States, the Agreement 
will be governed by, and construed and enforced under the 
laws of the State of Michigan without reference to any choice 
of law rules or principles which would otherwise dictate 
application of another state or country’s laws and the Parties 
select as the exclusive forum for any litigation related to the 
applicable Contract, and irrevocably consent to the exclusive 
jurisdiction and venue of, the courts of Oakland County, 
Michigan or the United States District Court for the Eastern 
District of Michigan.  

(b) Olyan Eladó esetén, aki (i) az Egyesült Államokban 
szerveződik vagy ott jegyezték be (mindegyikük „U.S. 
beszállító”) vagy (ii) nem minősül U.S. beszállítónak, 
azonban állítják róla, hogy kizárólag az Egyesült Államok 
területén található egy vagy több vevői telephelyhez tartozik, 
a Megállapodásra nézve a Michigan állam jogszabálya 
irányadó, azzal összhangban értelmezendő és érvényesítendő, 
hivatkozás nélkül bárminemű jogválasztási szabályra vagy 
elvre, amely egyébként előírná egy másik állam vagy ország 
jogszabályának alkalmazását, és a Felek az alkalmazandó 
Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita esetére kijelölik és 
visszavonhatatlanul elfogadják a Michigan állambeli Oakland 
County bíróságainak vagy a Michigan keleti kerülete United 
States District Court kerületi bíróságának kizárólagos 
hatáskörét és illetékességét.  

  
(c) For any Seller that is not a U.S. Supplier or that 
does not meet the criteria in Section 14.8(b)(ii), except as 
provided in Attachment B to these Glass Production Terms, 
the Contract and these Glass Production Terms will be 
governed by, and construed and enforced under the laws of 
the country where Seller is registered and the Parties select as 
the exclusive forum for any litigation related to these Glass 
Production Terms or a Contract, and irrevocably consent to 
the exclusive jurisdiction and venue of, the courts of the 
location where Seller is registered.  

(c) Bármilyen nem U.S. beszállítónak minősülő vagy a 
14.8. szakasz b) bekezdése (ii) pontjának szempontjait nem 
teljesítő Eladó esetén, kivéve a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételek „B” mellékletében előírtakat, a Szerződésre és a 
jelen Üveggyártási beszerzési feltételekre nézve az Eladó 
bejegyzése szerinti ország jogszabálya irányadó, annak 
megfelelően értelmezendő és érvényesítendő, és a Felek a 
jelen Üveggyártási beszerzési feltételekkel vagy Szerződéssel 
kapcsolatos jogvitáik esetére kijelölik és visszavonhatatlanul 
elfogadják az Eladó bejegyzése szerinti hely bíróságainak 
kizárólagos hatáskörét és illetékességét.  

  
14.9. Waiver of Jury Trial. To the extent permitted by 
applicable law, each Party waives, to the fullest extent 
permitted by applicable law, any rights that it may have to a 
trial by jury with respect to any litigation directly or indirectly 
arising out of, under or in connection with the Contract. Each 
Party (a) certifies that no representative, agent, or attorney of 
the other Party has represented, expressly or otherwise, such 
Party would not, during litigation, seek to enforce the 
foregoing waiver, and (b) acknowledges the other Party has 
been induced to enter into the Contract by, among other 
things, the waiver and certification set forth in this Section 
14.9. 

14.9. Esküdtszéki eljárásról való lemondás. Az 
alkalmazandó jog által megengedett mértékben mindegyik Fél 
lemond az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb 
mértékben bármilyen esküdtszéki eljáráshoz való jogáról a 
Szerződésből közvetlenül vagy közvetetten származó vagy 
azzal kapcsolatos jogvitát illetően. Mindegyik Fél (a) 
tanúsítja, hogy a másik Fél egyetlen képviselője, megbízottja 
vagy meghatalmazottja sem jelenti ki, sem kifejezetten, sem 
egyébként, hogy az adott Fél egy jogvita során nem törekedne 
az előző joglemondás érvényesítésére, és (b) tudomásul veszi, 
hogy a másik Felet a Szerződés megkötésére többek között a 
jelen 14.9. szakaszban rögzített joglemondás és tanúsítás tette 
hajlandóvá. 

  
14.10. Audit Rights. Seller will maintain records as 
necessary to support amounts charged to Buyer under the 
Contract for the greater of the time period set forth in Seller’s 
documentation retention policies or seven years. Buyer and its 
representatives may audit Seller’s records of transactions to 
the extent needed to verify the quantities shipped and that the 
prices charged match the Purchase Price. Any audit will be 
conducted at Buyer’s expense (but will be reimbursed by 
Seller if the audit uncovers errors in the amounts charged), at 
reasonable times, and at Seller’s usual place of business.  

14.10. Ellenőrzési jogok. Az Eladó megőrzi a Vevővel 
szemben felszámított összegek alátámasztásához szükséges 
nyilvántartásokat az Eladó iratmegőrzési szabályzataiban 
előírt időszak vagy hét év közül a hosszabbik ideig. A Vevő 
és képviselői jogában áll az Eladó ügyleti nyilvántartásait 
ellenőrizni abban a mértékben, amely a leszállított 
mennyiségek és a felszámított árak Vételárnak való 
megfelelése ellenőrzéséhez szükséges. Bármilyen ellenőrzést 
a Vevő költségére folytatnak le (azonban az Eladónak azt 
meg kell térítenie, amennyiben az ellenőrzés a felszámított 
összegek tekintetében hibát tár fel), észszerű időpontokban és 
az Eladó szokásos ügyviteli helyén.  
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14.11. Publicity and Use of Name and Marks. Unless 
Seller obtains Buyer’s written consent, it will not, (a) except 
as may be required by law or regulations, in any manner 
advertise or publish or release for publication any statement 
or information mentioning Guardian or Buyer, or the fact that 
it has furnished or contracted to furnish to Buyer the items 
required by the Contract or quote the opinion of any 
employee of Guardian or Buyer or (b) except as contemplated 
in the Contract to provide the Production Goods or perform 
the Production Services, use Guardian’s name, logo, 
trademarks or service marks.  

14.11. Nyilvánosság és név-, valamint márkahasználat. 
Kivéve, ha megszerzi a Vevő írásos hozzájárulását, az Eladó 
(a) a jogszabályban vagy szabályozásokban megkövetelt 
eseteket kivéve semmilyen módon nem reklámoz, nem tesz 
közzé és nem ki ad ki közlés céljából olyan nyilatkozatot 
vagy információt, amely a Guardianre vagy Vevőre tesz 
említést, vagy arra a tényre, hogy a Vevő részére a 
Szerződésben előírt tételeket szállította vagy azok szállítására 
szerződött, és nem hivatkozik a Guardian vagy a Vevő 
egyetlen alkalmazottjának véleményére sem, vagy (b) a 
Szerződésben a Termelési javak szállítása vagy a Termelési 
szolgáltatások teljesítése érdekében előírtakon kívül nem 
használja a Guardian nevét, logóját, védjegyét vagy 
szolgáltatási védjegyét.  

  
14.12. Status as an Independent Contractor. In all matters 
relating to a Contract, Seller will be acting as an independent 
contractor using its own resources and equipment. Neither 
Seller nor any of the persons furnishing materials or 
performing Production Services under a Contract are 
employees of Buyer for any purpose. All communication to 
employees and subcontractors used by Seller Group will go 
through Seller’s Representative and no member of Seller 
Group will be integrated into Buyer's work organization.  

14.12. Független alvállalkozói minőség. Egy Szerződéssel 
kapcsolatos valamennyi ügyben az Eladó független 
alvállalkozóként jár el saját erőforrásai és berendezései 
felhasználásával. Sem az Eladó, sem egyetlen, a Szerződés 
keretében anyagot szállító vagy Termelési szolgáltatást 
teljesítő személy nem minősül semmilyen tekintetben a Vevő 
alkalmazottjának. Az Eladói csoport által igénybe vett 
alkalmazottak és alvállalkozók felé intézett bármilyen 
kommunikációnak az Eladói képviselő útján kell történnie, és 
az Eladói csoport egyetlen tagja sem válik részévé a Vevő 
munkaszervezetének.  

  
14.13. Notice. All notices, requests, demands, waivers, and 
other communications under a Contract must be in writing. 
Notices to Seller or any member of Seller Group must be sent 
to the Seller address listed in the Contract or Purchase Order 
to the attention of the person signing these Glass Production 
Terms with a copy to the Seller’s address provided 
electronically during Seller on-boarding. Notices to Guardian 
or Buyer must be sent to Guardian’s address listed on the 
Purchase Order and to Guardian Industries, 2300 Harmon 
Road, Auburn Hills, Michigan 48326, to the attention of 
Buyer’s Representative and the General Counsel. All notices 
will be deemed to be given (a) on the second date after the 
date mailed, if sent via overnight mail by a nationally 
recognized courier (return receipt requested) or (b) on the 
third day after the date mailed, by certified or registered mail, 
return receipt requested, postage prepaid. 

14.13. Értesítések. Minden értesítést, kérést, igényt, 
joglemondást és egyéb közlést a Szerződés keretében írásban 
kell megtenni. Az Eladó vagy az Eladói csoport bármely tagja 
részére szóló értesítést az Eladó Szerződésben vagy 
Megrendelésben rögzített címére kell megküldeni a jelen 
Üveggyártási beszerzési feltételeket aláíró fél figyelmébe 
ajánlva, másolatban az Eladónak az Eladó beléptetésekor 
elektronikusan megadott címre. A Guardian vagy a Vevő 
részére szóló értesítéseket a Guardian megrendelésben 
rögzített címére kell megküldeni és a Guardian Industries, 
2300 Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326 címre, a 
Vevői képviselő és a Vezető jogtanácsos figyelmébe ajánlva. 
Minden értesítés átadottnak minősül (a) a postára adástól 
számított második napon, amennyiben másnapi kézbesítéssel 
küldik országosan elismert futárszolgálattal (tértivevénnyel) 
vagy (b) a postára adástól számított harmadik napon, 
amennyiben ajánlott vagy tértivevényes bérmentesített 
küldemény útján küldik. 

  
***** ***** 
[Signatures are on the following page] [Aláírások a következő oldalon] 
  
    
  
By signing below, Seller acknowledges and accepts the 
Terms and Conditions for Purchase of Glass Raw Materials 
and Glass Production Goods 

Az alábbiakban történő aláírással az Eladó tudomásul veszi és 
elfogadja az Üveggyártásban felhasznált nyersanyagok és 
Termelési javak beszerzésére vonatkozó Beszerzési 
feltételeket. 

  
SELLER ELADÓ 
______________________________ ______________________________ 
Seller Entity Legal Name Az Eladó jogi személyének megnevezése 
By: ________________________ Aláíró: ________________________ 
Print Name: __________________ Név nyomtatott betűkkel: __________________ 
Title: ________________________ Beosztás: ________________________ 
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Date: ________________________ Kelt: ________________________ 
  
    
Attachment A „A” melléklet 
INSURANCE COVERAGE EXHIBIT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETRE VONATKOZÓ MELLÉKLET 
1. Insurance Coverage. Seller will provide the 
following insurance coverage for Seller and any of Seller’s 
employees, agents or subcontractors involved in the Work or 
in supporting the Work, which will be primary and non-
contributory to any coverages purchased by Buyer or any of 
its affiliates that cover Buyer: 

1. Biztosítási fedezet. Az Eladó gondoskodik az Eladó 
és Eladónak a Munkában részt vevő vagy azt támogató 
bármely alkalmazottja, megbízottja vagy alvállalkozója 
részére az alábbi biztosítási fedezetről, amely elsődlegesnek 
minősül, és nem egészíti ki a Vevő vagy bármely kapcsolt 
vállalkozása által a Vevő fedezetét biztosító biztosítást: 

  
A. Workers Compensation A. Munkavállalók kártérítése 
i. For Work performed in the United States: to 
statutory limits in any State in which the Work is to be 
performed under the Contract; 

i. Az Egyesült Államokban végzett munka 
vonatkozásában: a Munka Szerződés szerinti teljesítési 
helyének államában érvényes jogszabályi limitek erejéig; 

ii. For Work performed in any country other than the 
United States: to statutory limits as dictated in the applicable 
law.  

ii. Az Egyesült Államokon kívüli országban végzett 
Munka vonatkozásában: az alkalmazandó jogszabály által 
előírt jogszabályi limitek erejéig;  

  
B. Employer’s Liability Insurance, Minimum of 
$2,000,000 for bodily injury by accident or disease; 

B. Munkáltatói felelősségbiztosítás, legalább 
2 000 000 USD baleset vagy betegség által okozott testi 
sérülés esetére; 

  
C. Commercial General Liability Insurance, with 
limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage, bodily 
injury and personal injury liability, including the following 
coverages: 

C. Kereskedelmi általános felelősségbiztosítás, 
legalább 2 000 000 USD limittel minden egyes eseményre 
vonatkozó / összesített egyedi limit esetén, anyagi kár, testi 
sérülés és személyi sérülés esetén fennálló felelősségért, 
beleértve az alábbi fedezeteket: 

  
i. Premises and operations coverage; i. Telephelyi és tevékenységi fedezet; 
ii. Independent contractor’s coverage; ii. Független alvállalkozói fedezet; 
iii. Contractual liability; iii. Szerződéses felelősség; 
iv. Products and completed operations coverage (for 3 
years after completion); 

iv. Termékekre és elvégzett tevékenységre vonatkozó 
fedezet (teljesítést követő 3 évig); 

v. Broad form property damage liability endorsement; v. Bővített körű anyagi kárfelelősséget biztosító 
záradék; 

vi. Personal injury liability (including contractual); and vi. Személyi sérülés esetén fennálló felelősség 
(beleértve a szerződésest); és 

vii. Sudden and accidental pollution liability. vii. Hirtelen és balesetszerű szennyezés esetén fennálló 
felelősség. 

  
D. Comprehensive Automobile Liability Insurance, 
with limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage and bodily 
injury including contractual liability coverage and covering 
either: 

D. Átfogó gépjárműfelelősség-biztosítás, legalább 
2 000 000 USD limittel minden egyes előfordulás / összesített 
egyedi limit esetén, anyagi kár és testi sérülés esetén fennálló 
felelősségért, beleértve a szerződéses felelősség fedezetét, és 
az alábbiak valamelyikének fedezetét: 

i. “any auto”, or i. „bármely gépjármű” vagy 
ii. “all owned autos,” “hired autos,” and/or “non-
owned autos,” as applicable; in which case Seller represents 
and warrants to Guardian that no automobiles or other 
vehicles not so covered will be used in the performance of the 
Production Services or otherwise in connection with activities 
under the Contract. 

ii. „valamennyi tulajdonban levő gépjármű”, „bérelt 
jármű” és/vagy „nem tulajdonban levő jármű”, esettől 
függően; ebben az esetben az Eladó kijelenti és szavatolja a 
Guardian számára, hogy semmilyen, fedezettel nem 
rendelkező gépkocsit vagy egyéb járművet nem vesz igénybe 
a Termelési szolgáltatások teljesítése során vagy egyébként a 
Szerződéses tevékenységekkel kapcsolatosan. 

  
E. Professional Liability Insurance, if the Work might 
be ineligible for coverage under Seller’s Commercial General 
Liability Policy by operation of a “professional services” (or 
comparable) exclusion or exemption, having coverage 
sufficiently broad to cover such potentially ineligible services 
with reasonable minimum limits per occurrence and in the 

E. Szakmai felelősségbiztosítás, amennyiben a Munka 
nem fedezhető az Eladó kereskedelmi általános 
felelősségbiztosítása keretében valamely „szakmai 
szolgáltatás” (vagy hasonló) kizárását rögzítő kivétel vagy 
mentesülés folytán elegendő fedezettel ahhoz, hogy a 
potenciálisan nem fedezhető szolgáltatásokat fedezze 
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aggregate, which coverage will continue in full force and 
effect for 3 years following completion, expiration or 
termination of the Contract. 

eseményenként és összesítetten észszerű minimális 
limitekkel, azzal, hogy a fedezetnek teljes mértékben 
hatályosnak és érvényesnek kell maradnia a Szerződés 
teljesítését, megszűnését vagy felmondását követő 3 évig. 

  
F. Property Insurance, covering Seller’s machinery 
and equipment, contractor’s tools, or any other property at the 
worksite that is not intended to be part of the completed 
Work. 

F. Vagyonbiztosítás, amely fedezi Eladó gépeit és 
berendezéseit, az alvállalkozói eszközöket vagy bármilyen 
egyéb vagyontárgyat a munkavégzés helyén, amely 
rendeltetése szerint nem képezi részét a befejezett Munkának. 

  
2. Insurance Limits and Information. The limits stated 
in Sections 1.B, 1.C, 1.D and 1.E above can be provided by a 
combination of primary and excess liability policies and will 
be at least $2,000,000 per occurrence. Seller’s insurance will 
cover claims or suits against Guardian or its affiliates for 
alleged failure to provide a “safe place to work” and 
equivalent claims relating to workplace hazards. Seller and its 
subcontractors will provide Guardian with a copy of such 
party’s Workers Compensation Experience Rating 
Modification for the 3 years before the beginning of the 
Work. 

2. Biztosítási limitek és tájékoztatás. A fenti 1.B, 1.C, 
1.D és 1.E szakaszokban rögzített limitek teljesíthetők az 
elsődleges és többletfelelősség-biztosítások kombinációjával 
is, és eseményenként legalább 2 000 000 USD mértékűnek 
kell lenniük. Az Eladói biztosításnak fedeznie kell a 
Guardiannel vagy kapcsolt vállalkozásaival szemben a 
„biztonságos munkahely” biztosításának elmaradása okán 
támasztott igényeket vagy pereket és a munkahelyi 
veszélyekkel kapcsolatos egyenértékű igényeket. Az Eladó és 
alvállalkozói átadják a Guardian részére az érintett fél 
Munkavállalói kártérítési előzményekre vonatkozó minősítése 
alakulásának (Workers Compensation Experience Rating 
Modification) másolatát a Munka megkezdését megelőző 3 
évre vonatkozóan. 

  
3. Additional Insured. All insurance policies required 
by the Contract, with the exception of Workers’ 
Compensation, Employers’ Liability, and/or Professional 
Liability Coverage, as applicable, must designate “[the 
applicable Buyer] and its affiliates and subsidiaries” as an 
additional insured. Seller agrees, and the applicable policies 
will provide coverage through the additional insured status for 
liability arising out of Seller’s performance under the 
Contract or activities relating to such performance. 

3. További biztosítottak. A Szerződésben megkövetelt 
valamennyi biztosítási kötvénynek, a Munkavállalói 
kártérítésre, Munkáltatói felelősségre és/vagy esettől függően 
a Szakmai felelősségbiztosításra vonatkozókon kívül, meg 
kell jelölnie „[az érintett Vevőt] és kapcsolt vállalkozásait és 
leányvállalatait” további biztosítottként. Az Eladó egyetért, és 
a vonatkozó biztosítási kötvények fedezetet biztosítanak a 
további biztosítotti minőség révén az Eladó Szerződés alapján 
történő teljesítéséből vagy a teljesítéshez kapcsolódó 
tevékenységekből származó felelősség esetére. 

  
4. Waiver of Subrogation. To the fullest extent 
permitted by applicable law; (A) Seller, on behalf of its 
insurers, waives any right of subrogation that such insurers 
may have against Guardian or Buyer arising out of the 
Contract; (B) the insurance specified in Section 1.A and 
Section 1.B will contain a waiver of the right of subrogation 
against Buyer and Guardian and, if applicable, an assignment 
of statutory lien; and (C) any physical damage insurance 
carried by Seller on equipment, tools, temporary structures 
and supplies owned or used by Seller will provide a waiver of 
the right of subrogation against Guardian or Buyer. 

4. Visszatérítési (subrogation) igényről való lemondás. 
Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb 
mértékben; (A) az Eladó, biztosítói nevében lemond minden 
visszatérítési igényhez való (subrogation) jogról, amely a 
biztosítókat megilletné a Guardiannel vagy Vevővel szemben 
a Szerződésből származóan; (B) az 1.A és 1.B. szakaszokban 
rögzített biztosításnak tartalmaznia kell a Vevővel és 
Guardiannel szembeni visszatérítési (subrogation) igény 
jogáról való lemondást, és esettől függően a törvényes 
zálogjog engedményezését; és (C) az Eladó által az Eladó 
tulajdonát képező vagy általa használt berendezések, 
eszközök, ideiglenes szerkezetek és kellékek vonatkozásában 
kötött bármilyen fizikai kárt fedező biztosításnak tartalmaznia 
kell a Guardiannel vagy Vevővel szembeni visszatérítési 
(subrogation) igény jogáról való lemondást. 

  
5. Policies. The obligation to carry insurance in 
conformance with the requirements of the Contract, including 
as set forth in this Insurance Coverage Exhibit, does not 
modify or limit in any way any other liabilities or obligations 
assumed by Seller under the Contract, and is independent of 
the indemnity obligations of the Contract. No cancellation, 
modification or change in any of Seller’s insurance policies 
will affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages required by the Contract. Seller will be held 
accountable for all insurance coverages including those of 

5. Biztosítási kötvények. A biztosítási fedezet 
szerződésszerű meglétének kötelezettsége, beleértve a jelen 
Biztosítási fedezetről szóló melléklet előírásainak való 
megfelelést, semmilyen módon nem módosítja és nem 
korlátozza az Eladó által a Szerződés alapján vállalt egyéb 
felelősségeket és kötelezettségeket, és független a 
Szerződésben rögzített kártérítési kötelezettségektől. Az 
Eladó biztosítási kötvényeinek semmilyen megszűnése, 
módosítása vagy változása nem érinti az Eladó azon 
kötelezettségét, hogy a Szerződésben megkövetelt biztosítási 
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sub-contractors. If and to the extent that the insurance 
coverage maintained by Seller is greater or broader in any 
respect than the description of the corresponding requirement 
set forth in this Insurance Coverage Exhibit, then such greater 
or broader coverage is automatically made a part of such 
description to the extent necessary to bring Seller’s 
obligations under this Insurance Coverage Exhibit in 
conformity with the actual coverage in such respect. Neither 
Guardian nor Buyer has any duty to advise Seller if Seller’s 
insurance is not in compliance with the Contract. Buyer’s 
acceptance of any proof of insurance does not constitute 
acknowledgement of the adequacy of coverage and/or 
compliance with the requirements of the Contract, or an 
amendment to the Contract.  

fedezetet fenntartsa. Az Eladó felelősséggel tartozik minden 
biztosítási fedezetért, beleértve az alvállalkozókét. 
Amennyiben és abban a mértékben, amelyben az Eladó által 
fenntartott Biztosítási fedezet nagyobb vagy szélesebb körű 
bármilyen tekintetben, mint a jelen Biztosítási fedezetről 
szóló mellékletben előírt kapcsolódó követelmény leírása, az 
adott nagyobb vagy szélesebb körű fedezet automatikusan a 
leírás részévé válik, amennyiben ez szükségessé válik annak 
érdekében, hogy az Eladó jelen Biztosítási fedezetről szóló 
melléklet szerinti kötelezettségei megfeleljenek a tényleges 
fedezetnek ebben a tekintetben. Sem a Guardian, sem a Vevő 
nem köteles az Eladó részére tanácsot adni, amennyiben az 
Eladói biztosítás nem felel meg a Szerződésnek. Amennyiben 
a Vevő elfogadja a biztosítás igazolását, ez nem minősül a 
fedezet megfelelősége és/vagy a Szerződés követelményeinek 
való megfelelés elismerésének, sem a Szerződés 
módosításának.  

  
6. Certificates of Insurance. Seller will promptly 
provide certificates of insurance addressed to Buyer 
evidencing the coverage required in this Insurance Coverage 
Exhibit. Buyer has the right, at its option, to (i) provide some 
or all the required coverage at Seller’s expense (either by set 
off or direct charge), or (ii) suspend access to its facilities for 
Seller, its employees and subcontractors – without any 
reduction in Seller’s obligations – unless and until the 
requested certificates have been provided. Seller will provide 
written notice to us 30 days in advance of any cancellation or 
non-renewal. Any such change, modification or cancellation 
does not affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages in this Insurance Coverage Exhibit. In addition, 
furnishing the foregoing certificates of insurance will not 
relieve Seller from any liability or obligation for which Seller 
would otherwise be responsible under the Contract.  

6. A biztosítás igazolása. Az Eladó haladéktalanul 
átadja a Vevőnek címzett biztosítási igazolást, amely 
bizonyítja a jelen Biztosítási fedezetre vonatkozó 
mellékletben megkövetelt fedezetet. A Vevő jogában áll, 
választása szerint (i) az Eladó költségére (beszámítással vagy 
közvetlen felszámítással) a megkövetelt fedezet egy részét 
vagy egészét biztosítani, vagy (ii) felfüggeszteni az Eladó, 
alkalmazottai és alvállalkozói belépését a saját telephelyeire – 
az Eladó kötelezettségei csökkentése nélkül – a kért 
igazolások átadásáig. Az Eladónak bármilyen megszűnésről 
vagy megújítás elmaradásáról írásban kell értesítenie 
bennünket 30 nappal megelőzően. Semmilyen változás, 
módosítás vagy megszűnés nem érinti az Eladó azon 
kötelezettségét, hogy a jelen Biztosítási fedezetről szóló 
mellékletben előírt biztosítási fedezetet fenntartsa. Továbbá, a 
fenti biztosítási igazolások átadása nem mentesíti az Eladót 
semmilyen felelősség vagy kötelezettség alól, amely 
egyébként terhelné az Eladót a Szerződés alapján.  

  
    
  
  
  
Attachment B  „B” melléklet  
  
EXCEPTIONS TO APPLICABLE LAW AND 
JURISDICTION  

KIVÉTELEK AZ IRÁNYADÓ JOGRA ÉS 
JOGHATÓSÁGRA VONATKOZÓ  

  
PRECEDENCE OF TERMS. This Attachment B will apply if 
applicable to modify Section 14.8 of the Terms and 
Conditions for Purchase of Glass Raw Materials and Glass 
Production Goods and shall take precedence over Section 
14.8. All other terms not specifically modified below shall 
remain in full force and effect. 

ELŐÍRÁSOK ALÓL. A feltételek rangsora a jelen „B” 
melléklet esettől függően oly módon alkalmazandó, hogy 
módosítja az Üveggyártásban felhasznált nyersanyagok és 
termelési javak beszerzésére vonatkozó beszerzési feltételek 
14.8. szakaszát, és a 14.8. szakasszal szemben elsőbbséggel 
bír. Az alábbiakban kifejezetten nem módosított összes többi 
feltétel hatályban marad, és továbbra is érvényes. 

The following modifications will apply if the Seller is 
registered in China and will replace Section 14.8 of the Terms 
and Conditions for the Purchase of Glass Raw Materials and 
Glass Production Goods in that instance only, as follows: 

Az alábbi módosítások alkalmazandók, amennyiben az Eladó 
Kínában bejegyzett vállalkozás, és az üveggyártásban 
felhasznált nyersanyagok és termelési javak beszerzésére 
vonatkozó beszerzési feltételek 14.8. szakasza helyébe 
lépnek, kizárólag abban az esetben, az alábbiak szerint: 

General Terms and Conditions – Applicable Law and 
Jurisdiction – China 

Általános szerződési feltételek – irányadó jog és joghatóság – 
Kína 

14.8 Applicable Law and Jurisdiction. The Contract will be 
governed by, and construed and enforced in accordance with, 

14.8. Irányadó jog és joghatóság. A Szerződésre nézve a 
Kínai Népköztársaság joga irányadó, azzal összhangban 
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the laws of the People’s Republic of China in accordance with 
the provisions of this Section 14.8. The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
will not apply to the Contract. Any dispute arising from or in 
connection with the Contract or these Glass Production Terms 
which is not resolved within one month through negotiation 
shall be submitted to China International Economic and Trade 
Arbitration Commission (CIETAC) for arbitration in Beijing 
which shall be conducted in accordance with the CIETAC's 
arbitration rules in effect at the time of applying for 
arbitration. The arbitration committee will consist of three 
arbitrators, one appointed by the Buyer, one appointed by the 
Seller and the third one being the chief arbitration appointed 
by CIETAC. The arbitration shall in conducted in both 
English and Chinese. The arbitration award is final and 
binding upon both parties.  

értelmezendő és alkalmazandó, a jelen 14.8. szakasz 
előírásainak megfelelően. A Szerződés tekintetében nem 
alkalmazandó az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről. A 
Szerződésből vagy a jelen Üveggyártási beszerzési 
feltételekből származó bármilyen jogvita, amely nem kerül 
rendezésre tárgyalásos úton egy hónapon belül, a Kínai 
Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbírói 
Bizottsághoz (CIETAC) kerül előterjesztésre 
választottbíráskodás végett, amely a CIETAC-nak a 
választottbíráskodásra történő előterjesztés időpontjában 
érvényes választottbíráskodási eljárásrendje szerint kerül 
lefolytatásra. A választottbírói tanács három választottbíróból 
áll, akik közül egyet jelöl ki a Vevő, egyet az Eladó, és a 
harmadik a CIETAC által kijelölt fő választottbíró. A 
választottbíráskodás nyelve az angol és a kínai. A 
választottbírósági ítélet végleges, és mindkét félre nézve 
kötelező erejű.  

 


