Part III of this Agreement contains “Terms and
Conditions Sale of Services,” which shall be applicable
to sales of Services, as the case may be, in addition to
the provisions of Section I.

Standard Terms and
Conditions of Sales of Goods
and Services for Hungarian
entities
Amennyiben a magyar és az angol szöveg eltér, a belföldi
szerződések esetén az ÁSZF magyar nyelvű változata (1631 oldal), nemzetközi szerződések esetén az ÁSZF angol
nyelvű változata irányadó (1-15 oldal).

d)

Any of the following shall constitute Customer's
unqualified acceptance of these GTC: (i) written
acknowledgement of these GTC; (ii) issuance or
assignment of a purchase order for the Good(s) or
Services thereunder; (iii) acceptance of any shipment
or delivery of Good(s) or provision of Services
thereunder; (iv) payment for any of the Good(s) or
Service(s); (v) the date when Customer has
downloaded or installed a Software or (vi) any other
act or expression of acceptance by Customer.
Notwithstanding anything herein to the contrary, if a
written contract signed by both parties is in existence
covering the sale of the Goods or Services covered by
the Quote, the terms and conditions in such contract
shall prevail to the extent they are inconsistent with
these GTC.

e)

These GTC shall only apply vis-à-vis commercial
customers and with respect to commercial
transactions.

f)

No variation to these GTC shall be binding unless
agreed in Writing between the authorized
Representatives of the Customer and Sartorius.

For domestic contracts, the Hungarian version of the GTC
(pages 16-31) shall prevail in the event of divergence
between the Hungarian and English text. For contracts of
a cross-border nature, the English-language version
(pages 1-15) shall take precedence.
PART I- GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ACCEPTANCE, SCOPE AND STRUCTURE OF THESE
TERMS
1)

a)
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These general terms and conditions of sale (“GTC”)
apply to the sale of the Goods (as hereinafter defined)
and Services (as hereinafter defined) as set out in the
Quotation provided by the Sartorius entity
(“Sartorius”), to which these terms are appended (the
"Quotation"). The Quotation defines the Price,
Delivery and any other special conditions which will
apply. Sartorius shall supply and the Customer (as
hereinafter defined) agrees to purchase the Goods
and (if applicable) the Services in accordance with and
on the basis of these GTC which together with the
Specifications (as hereinafter defined) and the
Quotation constitutes the “Agreement”.

b)

The Agreement comprise the entire agreement
between the parties, and supersede all prior or
contemporaneous understandings, agreements,
negotiations, representations and warranties, and
communications, both written and oral. This
Agreement prevails over any of Customer's general
terms and conditions of purchase regardless whether
or when Customer has submitted such other terms.
Fulfilment of Customer's order does not constitute
acceptance of Customer's terms and conditions and
does not serve to modify or amend this Agreement.

c)

These GTC contain three (3) parts (each, a “Part” and
collectively the “Parts”). Part I contains “General Terms
and Conditions,” which shall be applicable to all sales
of Goods and Services. Part II of this Agreement
contains “Terms and Conditions for Sale of Goods,”
which shall be applicable to the sales of Goods, as the
case may be, in addition to the provisions of Section I.

2)

DEFINITIONS

In these GTC:
“Affiliate” means any individual or entity directly or
indirectly (i) controlling, (ii) controlled by, or (iii) under
common control with the ultimate parent company of
such Party. For purposes of this definition, “control”
means the direct or indirect ownership of more than
fifty percent (50%) of the outstanding voting rights, or
the right to control the policy decisions of the
respective entity.
“Business Day” means any day other than a Saturday,
Sunday or any day which is a public holiday or any day
on which banking institutions are authorized or
required by law or other governmental action to close.
“Confidential Information” means any information
disclosed in writing, orally, electronically or in any
other form (tangible or intangible) that is confidential
or proprietary in nature concerning the other Party
and/or its Affiliates, including, without limitation, any
details of its business, affairs, customers, clients,
suppliers, plans, strategy or products (either existing or
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under development).
“Consumables” mean the disposable supplies or
consumable products which Sartorius is to supply in
accordance with this Agreement.
“Customer” means the person or entity who accepts
the Quotation of Sartorius for the sale of the Goods or
Services, or whose order for the Goods or Services is
accepted by Sartorius.
“Delivery Location” means the location specified in the
Quotation to which Sartorius shall procure the delivery
of the Goods.
“Equipment” shall mean the equipment for the
biopharmaceutical, chemical, food and beverage
industries and academic sector, which Sartorius is to
supply and install in accordance with the Quotation
and the Agreement.
“Force Majeure” means any event outside the
reasonable control of either Party and shall include,
without limitation, war, threat of war, revolution,
terrorism, riot or civil commotion, strikes, lockout or
other industrial action, blockage or embargo, acts of,
or restrictions imposed by Government or public
authority (including but not limited to shelter-in-place
orders), failure of supply of water, power, fuels,
transport, equipment or other deliverables or services,
explosion, fire, radiation, flood, natural disaster or
adverse weather conditions, pandemic, epidemic, or
Acts of God.
"Goods" means the goods (including any instalment of
the goods or any parts for them) which Sartorius is to
supply in accordance with this Agreement and shall
include, where the context so requires, Consumables,
Equipment, Instrument, System, and/or Software.
“Goods Warranty Period” shall mean the period which
begins on the Goods delivery date to the Delivery
Location and ends one (1) year after the delivery date;
or, in the case of Consumable, ends the earlier of: (i)
one (1) year after the delivery date; or (ii) the expiration
of the shelf life of such Consumable. If the Goods
delivered are devices Sartorius or its contractors
installs at the Customer site, the warranty period starts
at the time of completion of installation, but in no
event later than two (2) months after delivery.
"GTC” means the standard terms and conditions set
out in this document and (unless the context otherwise
requires) includes any special terms and conditions
agreed in writing between the Customer and Sartorius.
“Intellectual Property” means patents, patent
applications, designs, Inventions (as hereinafter
defined), invention disclosures, trade secrets, knowhow, registered and unregistered copyrights, works of
authorship, computer software programs, data bases,
trademarks, service marks, trade names and trade
dress and any similar proprietary rights and any
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licenses or user rights related to the foregoing.
“Invention” means any new device, design, product,
computer program, article, method, process, or
improvement or alteration thereon, whether or not
patentable, copyrightable, and protectable under any
applicable mask works law, protectable as a trade
secret or protectable under any similar law.
“Object to Be Serviced” means any object on which
the Services are to be performed, including, but not
limited to, Goods.
“Price” means the price for the Goods determined in
accordance with the Quotation and “Prices” shall be
interpreted accordingly.
“Quotation” means the Quotation prepared by
Sartorius and issued to the Customer.
“Representatives” means Sartorius and Customer’s
respective employees, agents, consultants, officers,
subcontractors and Affiliates.
“Services”
means
the
repairs,
preventative
maintenance, relocations, retrofits, upgrades,
installations, calibrations and validation services,
together with any spare parts utilized in connection
with the foregoing, in connection with Goods and
other objects.
“Services Warranty Period” means the period which
begins on the day of completion of performance the
Services and ends ninety (90) days later or such longer
period as may be specified by Sartorius to Customer in
Writing in the Quotation.
“Software” means any proprietary software developed
by Sartorius to implement the specified functionality
but excludes operating systems, networking software,
standard database packages, standard peripheral
interface software and any third-party software.
“Specification” means the description of the Goods
and Services and attached to the Quotation or
otherwise provided to the Customer by Sartorius in
Writing.
“System” means Goods which includes the physical
equipment Sartorius is to supply in accordance with
this Agreement together with (to the extent
applicable) the Software and any other deliverables
specified in the Quotation.
“Term” means the period beginning on Customer's
unqualified acceptance of these GTC, through the
earlier of: (i) the time period set forth in the Quotation
or (ii) as set forth in the key code if Sartorius is licensing
a Software.
"Writing” means any written communication by letter
or by e-mail.
Any reference in these GTC to any provision of a
statute shall be construed as a reference to that
provision as amended, re-enacted or extended at the
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relevant time.
The headings in these GTC are for convenience only
and shall not affect their interpretation.
3)

BASIS OF THE SALE

a)

Sartorius shall sell and the Customer shall purchase the
Goods or Services in accordance with any written
Quotation of Sartorius which is accepted by the
Customer, or any written order of the Customer which
is accepted in Writing by Sartorius, subject in either
case to these GTC, which shall govern the Agreement
to the exclusion of any other terms and conditions
subject to which any such Quotation is accepted or
purported to be accepted, or any such order is made or
purported to be made, by the Customer. Oral
agreements shall only become valid when Sartorius
confirms the same in Writing.

b)

c)

Sartorius's employees or agents are not authorized to
make any representations concerning the Goods or
Services unless confirmed by Sartorius in Writing. In
entering into the Agreement, the Customer
acknowledges that it does not rely on, and waives any
claim for breach of any such representations which are
not so confirmed.
Any advice or recommendation given by Sartorius or its
employees or agents to the Customer or its employees
or agents as to the storage, application or use of the
Goods which is not confirmed in Writing by Sartorius is
followed or acted upon entirely at the Customer's own
risk, and accordingly Sartorius shall not be liable for any
such advice or recommendation which is not so
confirmed. Marketing and other promotional material
relating to the Goods or Services are illustrative only
and do not form part of the Agreement. The Customer
agrees that, in submitting an order, it has not relied on
any representation or statements by Sartorius other
than those expressly set out in the Agreement.

d)

Any typographical, clerical or other error or omission in
any sales literature, Quotation, price list, acceptance of
offer, invoice or other document or information issued
by Sartorius, including Sartorius’s website, shall be
subject to correction without any liability on the part of
Sartorius.

4)

ORDERS

a)

Sartorius does not represent, warrant or undertake
that all of the Goods will be available for order at all
times, or until an order is accepted, that Sartorius can
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supply the volumes requested.
b)

No order which has been accepted by Sartorius may
be cancelled by the Customer except with the
agreement in Writing by Sartorius and on terms that
the Customer shall indemnify Sartorius in full against
all loss (including loss of profit), costs (including the
cost of all labor and materials used), damages, charges
and expenses incurred by Sartorius as a result of
cancellation.

c)

Sartorius’ Quotation that do not include any
acceptance deadline may be revoked by Sartorius
unless Sartorius receives written confirmation of
acceptance by the Customer within three (3) weeks
with effect from the Quotation date.

5)

PRICE

a)

The Price shall be as stipulated in the Quotation, or in
the event of the Quotation being silent on the matter,
in accordance with the then current list prices of
Sartorius.

b)

Except as otherwise stated under the terms of any
Quotation and unless otherwise agreed in Writing
between both the Customer and Sartorius, all Prices
are given by Sartorius on a CPT INCOTERMS ® 2020
basis. The Customer shall be liable to pay Sartorius's
charges for transport, packaging, freighting and
insurance.

c)

All Prices are exclusive of Value Added Tax (or
equivalent sales tax) sales, withholding or other tax
(other than income tax to which Sartorius may be
subject), which shall be payable in addition by the
Customer. If any amount due under the Agreement
is subject to such Value Added Tax, sales, withholding
or any other tax which has the effect of reducing the
amount of money which Sartorius would have been
entitled to receive or retain from the Customer under
the Agreement but for such tax, the Customer will, at
Sartorius’s request, pay to Sartorius such additional
sum at the rate for the time being prescribed by law
for that tax. Customers within the EU shall be
obligated to indicate their Value Added Tax
identification number.

d)

The Price set forth in the Quotation includes the cost
of labor, travel and parts, provided that the Service is
performed during the hours covered in these GTC.
Charges for services or goods not covered by the
Agreement will be invoiced separately at the time of
occurrence or delivery and at the prevailing rates.
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6)

TERMS OF PAYMENT

a)

Subject to any additional or other terms agreed in
Writing by Customer and Sartorius, Sartorius shall be
entitled to invoice Customer for the Price of the
Goods and Services on or at any time after delivery of
the Goods or performance of the Services.
Notwithstanding the foregoing, in the event the Goods
are to be picked up by the Customer or the Customer
does not accept delivery of the Goods in accordance
with the Quote, in addition to the Price outlined in the
Quotation, Sartorius shall be entitled to invoice the
Customer for:
i) a stocking fee, which may amount ten per cent
(10%) of the Price, per month and for a maximum
of two (2) months, after Sartorius has first notified
the Customer that the Goods are ready for
collection or (as the case may be) Sartorius has
tendered delivery of the Goods;
ii) the Price of the Goods if, two months after
Sartorius has first notified the Customer that the
Goods are ready for collection or (as the case may
be) Sartorius has first tendered delivery of the
Goods, the Goods are still stored by Sartorius.

b)

The Customer shall pay the Price in the invoicing
currency within thirty (30) days of the date of
Sartorius's invoice, subject to credit, notwithstanding
that delivery or performance may not have taken place
and the property in the Goods has not passed to the
Customer.

c)

If the Customer fails to make any payment on the due
date then, without prejudice to any other right or
remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled
to: (i) cancel the Agreement or suspend any further
deliveries or performance to the Customer; and (ii)
charge the Customer interest (both before and after
any judgement) on the amount unpaid, at highest rates
allowed by the law governing this Agreement, until
payment in full is made. Interest will accrue on a daily
basis and apply from the due date for payment until
actual payment is made in full, whether before or after
judgement.

d)

e)

4

All payments shall be paid in full and cleared funds
without any deduction or set-off or counter claim in
accordance with the payment terms on the Quotation.
Sartorius may require from the Customer that the
latter provide as security for payment, two (2) weeks
before the delivery date, an irrevocable and confirmed
letter of credit, a banker’s bond or a bank guarantee.

The assertion of any rights of retention or offsetting
any Customer counterclaims that are not
acknowledged by Sartorius, have not been established
by final court decision and are not yet ready for a
decision in a legal dispute shall not be permitted.
f)

Sartorius is not obliged to accept any checks or bills of
exchange as method of payment. Acceptance of such
payment methods must be agreed upon beforehand
and shall occur in any case only on account of
performance and will not be considered as
performance in full discharge of an obligation. Any
related costs will be borne by Customer. Credit notes
from checks and bills of exchange will occur by
deducting any costs and subject to receipt at the value
on the day Sartorius has access to the equivalent
value.

7)

LIABILITY

a)

Except in respect of death or personal injury caused by
Sartorius's negligence, Sartorius shall not be liable to
the Customer by reason of any representation, or any
implied warranty, condition or other term or any duty, or
under the express terms of the Agreement, for any
consequential loss or damage (whether for loss of profit
or otherwise), costs, expenses or other claims for
consequential compensation whatsoever (and whether
caused by the negligence of Sartorius, its employees,
Affiliates or agents or otherwise) which arise out of or in
connection with the execution of the Agreement,
except as expressly provided in these Conditions.

b)

Sartorius shall not be liable for the correct choice of
Goods for the purpose intended in the individual case
and for the correct linkage of such Goods to one
another or to items of the Customer. This shall be the
sole responsibility of the Customer or of such person
who links and installs the Goods on behalf of Customer.
Sartorius disclaims any and all liability for faulty and/or
false connections of Goods and for any use that is noncompliant to applicable law in the country of use.

c)

Sartorius shall not be liable to the Customer or be
deemed to be in breach of the Agreement by reason of
any delay in performing, or any failure to perform, any of
Sartorius's obligations under the Agreement, if the
delay or failure was due to any Force Majeure event.

d)

To the fullest extent permitted by law, and
notwithstanding anything contained in the Agreement
to the contrary, Sartorius’s total aggregate liability
under, or in connection with this Agreement, whether
arising in tort (including negligence), contract or in any
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other manner will not exceed, in total, the lesser of: i)
Customer actual direct damages; or ii) the Price which
Customer has paid Sartorius for the Goods or Services
giving rise to such claim.
e)

Without prejudice to clause 7(i) Sartorius shall not be
liable to the Customer for any (i) loss of profit or
revenues; (ii) loss of or damage to data or information
systems; (iii) loss of contract or business opportunities;
(iv) loss of anticipated savings; (v) loss of goodwill; or (vi)
any indirect, special or consequential loss or damage.

f)

Neither Party will be liable to the other for any breach of
this Agreement to the extent that such breach is caused
by a breach of this Agreement by the other Party.

g)

Sartorius shall have no liability whatsoever for any
damages suffered, directly or indirectly, by any person
as a result of (i) the operation or the use of Goods in
combination with any other hardware or software not
supplied by Sartorius; (ii) any modification to the Goods
or any of its components, including without limitation,
the Software, made by the customer or any third party;
(iii) use of any third party software provided by Sartorius
hereunder; and/or (iv) any words, description,
trademarks, devices and other matters printed on the
Goods at the Customer’s request or in accordance with
the Customer Specification.

h)

In the event that the Goods supplied under this
Agreement are Goods which form a System, the
Customer shall indemnify and hold Sartorius harmless
from and against any claim or threatened claim for
damages, penalties, costs and expenses (including
reasonably attorneys’ fees) arising, directly or indirectly
from (i) the manufacture, use, sale, distribution,
marketing or commercial exploitation of any
pharmaceutical product or other substance or
derivation by the Customer using the System; or (ii)
modification of the System by the Customer or any third
party.

i)

Save where Sartorius or its Representatives are
negligent, the Customer shall hold Sartorius and it
Representatives harmless from all claims against
Sartorius brought by the Customer’s own
Representatives resulting from personal injury or death
or loss of property which arise whilst at Sartorius’
premises or while the Customer’s Representatives are
interfacing with, or assisting Sartorius in its work (if any)
at the Customer’s site

8)

TERMINATION
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a)

This Agreement may be terminated immediately by
either Party serving notice in writing to the other
Party where the other Party: (i) commits a material
breach of this Agreement and such breach, if
remediable, is not remedied within twenty (20)
Business Days of receiving written notice to do so; or
(ii) becomes insolvent or becomes the subject of any
proceeding under any bankruptcy, insolvency or
liquidation law, or is otherwise unable to pay its debts
as they generally become due; or (iii) becomes
subject to property attachment, court injunction or
court order which has a material adverse effect on its
operations; or (iv) makes an assignment for the
benefit of its creditors otherwise than pursuant to the
provision of finance or credit in the ordinary course
conduct of its ongoing business or is petitioned into
bankruptcy; or (v) conducts a material change in its
management or control.

b)

If this clause applies then, without prejudice to any
other right or remedy available to Sartorius, Sartorius
shall be entitled to cancel the Agreement or suspend
any further deliveries or performances under the
Agreement without any liability to the Customer, and
if the Goods have been delivered and/or the Services
performed but not paid for, the Price shall become
immediately due and payable notwithstanding any
previous agreement or arrangement to the contrary.

9)

INDEMNIFICATION

a)

Customer agrees to indemnify, defend and hold
harmless Sartorius from and against any and all costs,
losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines,
including, but not limited to, reasonable attorneys'
fees and court costs, resulting from or arising in
connection with (i) any claim of infringement of any
patent or other proprietary rights of any person or
party to the extent that the Goods were manufactured
pursuant to Specifications supplied or required by
Customer; or (ii) any and all actual or alleged injuries
to, or deaths of, persons and any and all damage to, or
destruction of, property arising directly or indirectly
from or relating to the Goods sold pursuant to the
Agreement, or any products or items manufactured
using such Goods, or relating to the products items or
equipment serviced under the Agreement, except for
such costs, losses, expenses, damages, claims,
liabilities or fines which directly are caused by or result
from Sartorius' willful misconduct or gross negligence;
or (iii) the negligence and/or willful misconduct of
Customer, its employees or agents.

b)

Sartorius agrees to defend and indemnify Customer
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and hold Customer harmless from and against any and
all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities
or fines, including, but not limited to, reasonable
attorneys' fees and court costs, resulting from or
arising in connection with the negligence and/or willful
misconduct of Sartorius, its employees or agents.
10)

a)

Pharmaceuticals, Cosmetics, Food: For Customers in
pharmaceutical, cosmetic and/or food industries, it is
expressly understood and agreed that Customer
shall be solely responsible for complying with laws,
regulations and practices applicable to its industry,
including but not limited to medical requirements,
general manufacturing practice guidelines and
applicable laws, orders and other provisions.

c)

Data protection: Sartorius will request, process and
use personal data from Customer to manage
Customer' requests, claims, orders or repairs and for
the continuing relationship management to
Customer. Some of those data processing activities
are handled on behalf of Sartorius by Sartorius
Corporate Administration GmbH, Germany, its
Affiliates or external service providers. These
companies may be based worldwide, including areas
outside the European Union. For all cases involving a
transfer of personal data, Sartorius will ensure
compliance with data protection regulations.
Furthermore, Sartorius will transfer these data to
authorities, if there is an existing legal obligation for
Sartorius to do so. Individuals have the right to access
their data processed by Sartorius and have such data
updated. Subject to the legal requirements of data
protection laws, individuals may also require that
their data be deleted or blocked. For further
information see Sartorius’ data protection policy
posted
at
https://www.sartorius.com/en/dataprotection.

d)

Anti Corruption Laws, U.S. Foreign Corrupt Practices
Act and UK Bribery Act: Customer acknowledges
that: (a) Sartorius may be subject to the provisions of
the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the
United States of America, 91 Statutes at Large,
Sections 1495 et seq. (the "FCPA"); and, (b) Sartorius
may be subject to other bribery and corruption laws,
including without limitation the UK Bribery Act and
local laws for the jurisdictions covered thereunder.
Customer further acknowledges that it is familiar with
the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act and
applicable local bribery and corruption laws, and shall
not take or permit any action that will either
constitute a violation under, or cause Sartorius to be
in violation of, the provisions of the FCPA, the UK
Bribery Act or applicable local bribery and corruption

COMPLIANCE REQUIREMENTS
The Customer and Sartorius shall comply with all
applicable national and international laws and
regulations, in particular the applicable export
control regulations and sanction programs. The
Customer also agrees not to export, re-export or
transfer any software or technology developed with
or using information, software or technology offered
by Sartorius, in violation of any applicable laws or
regulations of the competent authorities. Further,
the Customer shall neither use any Goods, Service,
information, Software and technology offered by
Sartorius in or in connection with nuclear technology
or weapons of mass destruction (nuclear, biological
or chemical) and carriers thereof nor supply military
consignees.
Goods and Services may be subject to international
and national export restrictions. Acceptance and
delivery of the order will be done in strict compliance
with the appropriate legal provisions and embargo
regulations. Acceptance and execution of orders for
Goods and Services requiring approval is subject to
the issue of applicable export licenses by the relevant
country authorities. In case Goods and Services
require approval, Sartorius requires an appropriate
End-User-Declaration from the end user stating the
precise use of the Goods and Services and including
an informative company profile. Goods and Services
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b)

INSURANCE
The Customer shall maintain, at its own cost and
expense, comprehensive general liability insurance,
including product liability insurance, property damage
insurance, public liability insurance, completed
operations insurance and contractual liability
insurance and maintain such coverage and limits in
commercially reasonable amounts. Customer shall
further maintain, at its own cost an expense,
workmen’s compensation insurance and any other
insurance required by law, in commercially reasonable
amounts. Customer shall, promptly upon Sartorius’
written request, furnish to Sartorius certificates of
insurance evidencing the coverages, limits and
expiration dates of the respective insurance policies.

11)

will be supplied exclusively for civil and peaceful
purposes. With the purchase order, the Customer
agrees to comply with all applicable laws and to
provide all requested information and data in a timely
manner to obtain the necessary documents.
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law.
12)
a)

MISCELLANEOUS
Any notice required or permitted to be given by either
party to the other under these GTC shall be in Writing
addressed to that other party at its registered office or
principal place of business or such other address as
may at the relevant time have been notified pursuant
to this provision to the party giving the notice.

e)

Each party undertakes that it will keep any
Confidential Information confidential and it will not
use or disclose the other Party’s Confidential
Information to any persons except that (i) it may
disclose such Confidential Information to any of its
Representatives who need to know the same for the
purposes of performing any obligation under this
Agreement, provided that such party must ensure that
each Representative to whom Confidential
Information is disclosed is aware of its confidential
nature and agrees to comply with this clause as if it
were a party; (ii)disclose any Confidential Information
as may be required by law, any court or governmental
regulatory or supervisor authority or any other
authority of competent jurisdiction.

f)

Orders are not assignable or transferable, in whole or
in part, without the express written consent of
Sartorius.

This Agreement will be governed by and construed in
accordance with the laws of Hungary. The United
Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (the Vienna Sales Convention) is not
applicable to this Agreement.

g)

Any marketing, promotion or other publicity material,
whether written or in electronic form, that refers to
Sartorius, its Affiliates, its products, or to these GTC
must be approved by Sartorius prior to its use or
release.

In the event the Customer is located in the European
Union or UK, any disputes under this Agreement must
be brought before the local courts of the registered
office of Sartorius, and the Parties hereby consent to
the personal jurisdiction and exclusive venue of these
courts. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its
discretion to assert its own claims at the Customer’s
place of jurisdiction. After a lawsuit has been filed, the
Supplier shall be limited, on the basis of his or her own
rights and claims, to bring a counterclaim before the
particular court before which the original action has
been brought or to offset his or her own claim against
the claim lodged in said action before the court.

h)

Sartorius, or its Affiliates, is the owner of certain
proprietary brand names, trademarks, trade names,
logos and other intellectual property. Except as
otherwise expressly permitted by Sartorius, no use of
Sartorius's or its Affiliates' brand names, trademarks,
trade names, logos or other intellectual property is
permitted, nor the adoption, use or registration of any
words, phrases or symbols so closely resembling any of
Sartorius’ or its Affiliates' brand names, trademarks,
trade names, logos or other intellectual property as
to be apt to lead to confusion or uncertainty, or to
impair or infringe the same in any manner, or to imply
any endorsement by Sartorius of another entity's
products or services.

i)

Nothing in this Agreement shall be deemed to
constitute a partnership between the parties or to
make either party the agent of the other party for any

b)

No waiver by Sartorius of any breach of the Agreement
by the Customer shall be considered as a waiver of any
subsequent breach of the same or any other provision.

c)

If individual provisions of these GTC are or become
fully or partially ineffective, the remaining provisions of
the GTC shall not be affected thereby. This also applies
if an unintended omission is found in the Agreement.
A fully or partially ineffective provision shall be
replaced or an unintended omission in the GTC
shall be filled by an appropriate provision which, as
far as is legally possible, most closely approximates to
the original intention of the contractual parties or to
what they would have intended according to the
meaning and purpose of these GTC had they been
aware of the ineffectiveness or omission of the
provision(s) in question.

d)

In the event the Customer is located outside the
European Union or UK, all dispute, controversy or
claim arising out of or relating to this Agreement or its
validity shall be finally settled according to the ICC
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Rules of Conciliation and Arbitration without recourse
to the ordinary courts of law (except as regards
interlocutory relief). The place of arbitration is the
place of the registered office of Sartorius. Sartorius
shall be entitled at its discretion to assert its own claims
at the place of the registered office of the Customer.
The arbitral proceedings are to be held in the English
language.
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purpose. Furthermore, each of the parties shall remain
solely responsible for its own acts, statements,
engagements, performances, products (in the case of
Sartorius subject to the other terms of these GTC in
relation to the Goods and Services), and personnel.
j)

material respects with the Specification or Customer
Specification in force at the time of the order.
14)
a)

The Goods will be delivered to the Delivery Location
on or before the dates specified in the Quotation.
Sartorius notify the Customer in Writing as soon as
reasonably practicable on becoming aware that a
delay in delivery is likely and will provide a revised
estimate, if possible. The Goods may be delivered by
instalments. Any delay in delivery or defect in an
instalment will not entitle the Customer to cancel any
other instalment or the Agreement. Unless the Parties
otherwise agree, packaging material is to be disposed
of by the Customer at the Customer’s expense.

b)

Sartorius will use its reasonable endeavors to meet
delivery dates, but such dates are approximate only and
time of delivery is not of the essence and Sartorius shall
not be liable for any delay in delivery of the Goods
howsoever caused. The Goods may be delivered by
Sartorius in advance of the quoted delivery date upon
giving reasonable notice to the Customer.

c)

The Customer acknowledges that any variance in the
quantities of the Goods ordered up to 10% more or
10% less than the quantity ordered will not be
regarded as a failure of Sartorius to supply the Goods
ordered, provided that Sartorius will only invoice the
Customer for, and the Customer will only be obliged
to pay for, the quantity actually delivered.

d)

If Sartorius is entirely unable to deliver the Goods for
any reason other than any cause beyond Sartorius's
reasonable control or the Customer's fault, and
Sartorius is accordingly liable to the Customer,
Sartorius's liability shall be limited to the Price of the
Goods that Sartorius failed to deliver.

Nothing in this document is intended to create any
rights in third parties against Sartorius.

PART II- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF
GOODS
If Customer is purchasing Goods from Sartorius, the
following provisions shall exclusively apply in relation
to the sale of Goods, and Goods only, in addition to the
provisions of Part I of these GTC:
13)
a)

b)

c)

d)
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SPECIFICATIONS
The Customer shall be responsible to Sartorius for
ensuring the accuracy of the terms of any order
(including any applicable Specification) submitted by
the Customer (“Customer Specification”), and for
giving Sartorius any necessary information relating to
the Goods within a sufficient time to enable Sartorius
to perform the Agreement in accordance with its
terms.
The quantity, quality and description of and any
Specification for the Goods shall be those set out in
Sartorius' Quotation.
If the Goods are to be manufactured or any process is
to be applied to the Goods by Sartorius in accordance
with a Customer Specification submitted by the
Customer, the Customer shall indemnify Sartorius
against all loss, damages, costs and expenses awarded
against or incurred by Sartorius in connection with or
paid or agreed to be paid by Sartorius in settlement of
any claim for infringement of Intellectual Property
Rights of any other person which results from
Sartorius' use of the Customer's Specification.
Sartorius reserves the right to make any changes (i) in
the Specification or, if applicable Customer Specification
of the Goods which are required to conform with any
applicable safety or other statutory requirements;
and/or (ii) where the Goods are to be supplied to
Sartorius's Specification, to the components,
functionality or performance characteristics of the
Goods supplied under an order already in place,
provided that the Goods continue to conform in all

DELIVERY

15)

RISK AND PROPERTY

a)

Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to the
Customer: (i) in the case of Goods to be provided at
Sartorius's premises, at the time when Sartorius
notifies the Customer that the Goods are available for
collection; or (ii) in the case of Goods to be delivered
otherwise than at Sartorius’s premises, at the time of
delivery or, if the Customer wrongfully fails to take
delivery of the Goods, the time when Sartorius has
tendered delivery of the Goods.

b)

Notwithstanding delivery and the passing of risk in the
Goods, or any other provision of these Conditions, the
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property in the Goods shall not pass to the Customer
until Sartorius has received in cash or cleared funds
payment in full of the Price of the Goods.
c)

Until such time as the property in the Goods passes to
the Customer, the Customer shall hold the Goods as
Sartorius's fiduciary agent and bailee, and shall keep
the Goods separate from those of the Customer and
third parties and properly stored, protected and
insured and identified as Sartorius's property and
take all reasonable care of the Goods and keep them
in the condition in which they were delivered and
inform Sartorius immediately if it becomes subject to
any insolvency type event and permit, upon
reasonable notice, Sartorius to inspect the Goods
during the Customer’s normal business hours and
provide Sartorius with such information concerning
the Goods as Sartorius may request from time to
time. Until such time as the Customer becomes
aware or ought reasonably to have become aware
that an insolvency type event has occurred or is likely
to occur, the Customer shall be entitled to resell or
use the goods in the ordinary course of its business,
but shall account to Sartorius for the proceeds of sale
or otherwise of the Goods, whether tangible or
intangible, including insurance proceeds, and shall
keep all such proceeds separate from any moneys or
property of the Customer and third parties and, in the
case of tangible proceeds, properly stored, protected
and insured. If the Customer resells the Goods in
accordance with the foregoing, title shall pass to the
Customer immediately prior to the resale If, at any time
before title to the Goods has passed to the Customer,
the Customer informs Sartorius, or Sartorius
reasonably believes, that the Customer has or is likely
to become subject to an insolvency type event,
Sartorius may (i) require the Customer to re-deliver the
Goods to Sartorius (at the expense of the Customer if
so requested by Sartorius); and/or (ii) if the Customer
fails to do so promptly, enter any premises where the
Goods are stored and repossess them.

d)

Until such time as the property in the Goods passes to
the Customer (and provided the Goods are still in
existence and have not been resold), Sartorius shall
be entitled at any time to require the Customer to
deliver up the Goods to Sartorius and, if the Customer
fails to do so forthwith, to enter upon any premises of
the Customer or any third party where the Goods are
stored and repossess the Goods.

e)

The Customer shall not be entitled to pledge or in any
way charge by way of security for any indebtedness
any of the Goods which remain the property of
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Sartorius, but if the Customer does so all moneys
owing by the Customer to Sartorius shall (without
prejudice to any other right or remedy of Sartorius)
forthwith become due and payable.
16)

WARRANTIES AND REMEDIES

a)

Subject to the conditions set out herein, Sartorius
warrants that the Goods will correspond with their
Specification at the time of delivery and will be free
from defects in material and workmanship during the
Goods Warranty Period. Sartorius will at its option
repair, replace or refund the Price of the Goods that
do not comply with this clause 16(a) provided that the
Customer serves a written notice on Sartorius (i) in
the case of defects discoverable by a physical
inspection not later than five (5) Business Days from
the arrival of the Goods at the Delivery Location; or
(ii) in the case of latent defects, within a reasonable
period of time from arrival of the Goods at the
Delivery Location that some or all of the Goods do
not comply with this clause 16(a) and identifying in
sufficient detail the nature and extent of the defects
and complying with any returns policy of Sartorius
that may be notified to the Customer from time to
time. The Customer will be deemed to accept the
Goods if it does not notify Sartorius of any failure of
the Goods to comply with this clause 16(a) within the
time periods set out above.

b)

The above warranty is given by Sartorius subject to
the following conditions: (i)Sartorius shall be under no
liability in respect of any defect in the Goods arising
from any drawing, design or Customer’ Specification
supplied by the Customer; and (ii) Sartorius shall be
under no liability in respect of any defect arising from
fair wear and tear, willful damage, negligence,
abnormal working conditions, failure to follow
Sartorius's instructions (whether oral or in writing) as
to storage, installation, commissioning, use or
maintenance of the Goods or good practice in
relation to the storage, installation, commissioning,
use or maintenance of the Goods, misuse or
alteration or repair of the Goods without Sartorius’s
approval; (iii) Sartorius shall be under no liability under
the above warranty (or any other warranty, condition
or guarantee) if the total Price for the Goods has not
been paid by the due date for payment; (iv) the above
warranty does not extend to parts or materials not
manufactured by Sartorius, in respect of which the
Customer shall only be entitled to the benefit of any
such warranty or guarantee as is given by the
manufacturer to Sartorius; (v) Sartorius shall be under
no liability under the above warranty (or any other
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warranty, condition or guarantee) where the
Customer uses any Goods after notifying Sartorius
that such Goods do not comply with clause 16(a)
hereof; (vi) Sartorius shall be under no liability under
the above warranty (or any other warranty, condition
or guarantee) where such failure arises as a result of
damage or loss which occurs after risk in the Goods
has passed to the Customer.

from and against all losses, damages, liability, costs and
expenses incurred by Sartorius in connection with any
claim arising from such modification or use.
c)

Subject as expressly provided in these GTC, all
warranties, conditions or other terms implied by
statute or law are excluded to the fullest extent
permitted by law. Except as set out in this Section 16,
Sartorius gives no warranty or condition and makes no
representation in relation to the Goods.

c)

17)
a)

INTELLECTUAL PROPERTY

Notwithstanding any other provision of this
Agreement or termination or expiration of this
Agreement, Sartorius shall own all right, title, and
interest in and to all Intellectual Property related to
the Goods owned or controlled by Sartorius as of the
Quotation date, and all Intellectual Property that is
developed by Sartorius after its written confirmation
of the order, provided, that it does not exclusively rely
upon or materially utilize: (i) the Confidential
Information of Customer; or (ii) Intellectual Property
owned by Customer. Except as otherwise expressly
provided herein to the contrary, these GTC do not
transfer, assign, lease or license to Customer, or
otherwise provide Customer with any rights or
interests in or to any Intellectual Property owned by
Sartorius.
Procurement and maintenance of
copyright or Intellectual Property related to the
Goods or any other proprietary rights relating to any
technology, including any Invention owned by
Sartorius shall be carried out or pursued at the
discretion and expense of Sartorius.

18)
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SYSTEMS AND SOFTWARE
If Customer is licensing Software from Sartorius,
including software licensed in connection with the
purchase of any Goods and any and all other software
or firmware embedded in, loaded on, or otherwise
associated with the purchased Goods, the following
additional provisions shall apply:

a)

Sartorius grants Customer the non-exclusive right and
license to use the copy of the Software in object form
that is on the readable computer media provided to
Customer by Sartorius.

b)

The Software and related copyrights are owned by
Sartorius, by an Affiliate of Sartorius, and/or by certain
suppliers of Sartorius and its Affiliates, and title to the
Software in general or respective copyrights shall not
pass to Customer as a result of Customer’s use of the
Software. The license rights granted herein may not be
transferred to another party without the written
permission of Sartorius.

c)

The Software is protected by the respective nat
ional copyright laws and international treaties and
Customer shall not copy it or allow it to be copied
except that Customer has the right to (i) make such
copies that are necessary for the use of the Software
by Customer in accordance with its intended purpose,
including for error correction, (ii) to duplicate the
Software for backup or archival purposes and to
transfer the Software to a backup computer in the
event of computer malfunction, or (iii) observe, study
or test the functioning of the Software in order to

b) Should the Goods, or any part thereof, become, or in

Sartorius’s opinion be likely to become, the subject of
any claim of infringement, the Customer shall permit
Sartorius, at Sartorius’s option and expense, to either
(i) procure for the Customer the right to continue
using the same; or (ii) replace or modify the Goods (or
the affected parts or elements thereof) to render it or
them non-infringing, provided that such replacement
and/or modification do not materially affect the
functionality or efficiency of the Goods. Sartorius’s
obligations under this clause will not apply to Goods
modified or used by the Customer other than in
accordance with the Agreement or Sartorius’
instructions. The Customer will indemnify Sartorius

In relation to trademarks affixed to or incorporated
within the Goods, use of the trademarks will be in
accordance with this Agreement and with Sartorius’s
(or licensor’s) brand guidelines (if any) supplied to the
Customer from time to time and all goodwill associated
with the use of trade marks will accrue to the benefit of
Sartorius (or its licensor) and at the request of Sartorius,
the Customer will at its own cost, sign all documents
and do all things necessary to assign such goodwill to
Sartorius or Sartorius’s licensor as the case may be. The
Customer undertakes not to apply to register or
register the same trademark or any confusingly similar
mark or procure or assist someone else to do so and
except to the extent authorized by Sartorius in writing,
the Customer will not alter or remove such trademark
from the Goods.
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determine the ideas and principles which underlie any
element of Software if Customer does so while
performing any of the acts of loading, displaying,
running, transmitting or storing the Software which he
is entitled to do.
d)

e)

f)

g)
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Customer shall (i) use the Good and associated
documentation for human in-vitro diagnostic
applications, (ii) not to use the Software other than
with the purchased Goods or for any purpose outside
the scope of the application for which it is being
provided, and (iii) not cause or permit the reverse
engineering,
disassembly,
decompilation,
modification or adaptation of the Software or the
combination of the Software with any other software
unless, but only to the extent, indispensable to obtain
the information necessary to achieve the
interoperability of the Software with other programs
provided the information necessary to achieve
interoperability has not previously been readily
available to Customer, and (iv) not move the Software
to any country in violation of any applicable import or
export control regulations. The Customer undertakes
to refrain from removing the manufacturer’s markings
and in particular, copyright notices or to change these
without the prior written consent of Sartorius. All other
rights in and to the Software and the documentation,
including copies thereof shall remain with Sartorius.
The Customer is not entitled to sublicense the
Software.
Customer further understands that its use of the
Software shall be subject to the terms of any third
party license agreements or notices that are provided
to Customer by Sartorius and to the rights of any other
third-party owners or providers of software or firmware
included in the Software, and Customer shall comply
with the terms of such third-party license agreements
and rights provided by Sartorius in advance.
The Software is covered by the limited warranties
applicable for the System set forth in Section 16 and by
no other warranties, express or implied.
Sartorius makes no representation or warranty,
express or implied that the operation of the Software
or firmware will be uninterrupted or error free or that
the functions contained in the Software or firmware
will meet or satisfy use outside the agreed
Specification. Software or firmware corrections, made
during the Goods Warranty Period, are warranted for
a period of three (3) months from the date shipped by
Sartorius or until expiry of the Goods Warranty Period,
whichever is longer.

h)

Failure to comply with any of the terms of this
subsection terminates Customer’s right to use the
Software. Upon termination of such right, Customer
must return the disk provided by Sartorius, and any
and all copies thereof or of any other Software to
Sartorius.

i)

Any replacements, fixes or upgrades of the Software
which Customer may hereafter receive from Sartorius
or an Affiliate of Sartorius, shall be provided subject to
the same restrictions and other provisions contained in
this
subsection,
regardless
of
whether subsection or these GTC are specifically
referenced
when
Customer receives such
replacement, fix or upgrade, unless such replacement,
fix or upgrade is provided with a separate license
agreement which by its terms specifically supersedes
these GTC. The warranty term for any upgrades shall
be one (1) year from the date of its delivery to
Customer. Any such replacements, fixes or upgrades
shall be provided at prices and payment terms as
agreed at the time they are provided.

j)

Sartorius shall have no liability for, or any obligations
under warranty if any Software or firmware
modifications are undertaken by anyone other than
Sartorius or its nominees. In addition, Sartorius shall
charge for any costs and expenses incurred up to the
point of discovery of any such modification, and for all
subsequent rectification work necessary to return the
Software or firmware to its warranted condition.

k)

The Customer acknowledges that only by reference to
and by reason of the aforesaid limitations is Sartorius
able or willing to offer Software, System and
installations at the Prices.

19)

EQUIPMENT
If Customer is purchasing an Equipment from
Sartorius which is to be installed by Sartorius, the
following additional provisions shall apply:

a)

Factory Acceptance Tests (“FAT”): Sartorius will notify
the Customer in Writing when the Equipment will be
ready for testing at Sartorius’ premises. Following such
notification, representatives of each party will, at their
own expense, attend the Sartorius’ premises on a
mutually agreed date for the purpose of testing the
Equipment in accordance with the applicable
Specifications and FAT protocol to be issued by
Sartorius and approved by Customer. Sartorius will
provide Customer with a certified report of the results
of any test. Once the Equipment has been tested
pursuant to this clause 19 a), Sartorius will deliver the
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Equipment on Customer’s Delivery Location, on a
mutually agreed date.
b)

Site Acceptance Test (”SAT”): Following completion of
the installation and commissioning of the Equipment,
representatives of Sartorius and Customer shall at
their own expense, attend Delivery Location on a
mutually agreed date for the purpose of
commissioning and acceptance testing the
Equipment in accordance with the applicable
Specifications and the SAT protocol to be issued by
Sartorius and approved by Customer. Sartorius will
provide Customer with a certified report of the results
of any test. In addition to any remedies that may be
provided under these GTC, Sartorius may terminate
this Agreement with immediate effect upon written
notice to Customer in case the Customer fails to
accept the Equipment as per the provisions of the SAT
protocol and such delay continues for ten (10) days
after Customer`s receipt of written notice.

the location of installation and all drawings and any
other relevant details, including all software interfaces,
has been agreed between Sartorius and the Customer
in good time to enable the installation to commence.
The schedule of necessary information to be provided
by each Party shall be agreed by the respective project
leaders of each Party within one (1) month of the date
upon which Sartorius accepts the Customer’s order.
b)

Sartorius shall be entitled to vary the Price to cover any
special transport, handling, hoisting costs or other
costs of installation and to cover storage or other
charges arising from delays by the Customer in
preparing the installation site or in providing correct
and complete information, instructions, licenses,
consents and other times necessary for manufacture,
modification, supply, dispatch, delivery or installation
of the Goods.

c)

In the event the Goods could not be installed to the
location of installation within two (2) months after
delivery, due to delays in preparing the installation site,
Sartorius shall be entitled to invoice the Customer for
the Price of the Goods and Services.

d)

In those cases where it has been agreed that Sartorius
shall install the Goods, the Customer shall, at its own
expense (i) prepare the site; (ii) ensure reasonable
working conditions; (iii) provide Sartorius with secure
areas for storing materials and installation equipment;
(iv) provide proper access to the site; (v) ensure the site
is safe and certify the site to be free of chemical and
biological hazards; (vi) provide all facilities specified by
Sartorius prior to installation, including, without
prejudice to the generality of the foregoing, supplying
electricity, water, gas, compressed air, data networks,
environmental controls, ventilation systems, adequate
lifting gear and lighting.

e)

When requested by Sartorius, the Customer will
complete and provide permits to work and use best
endeavors to facilitate access to the site for Sartorius
Representatives outsides normal working hours where
necessary. Sartorius will use reasonable endeavors, to
the extent permissible under applicable law to comply
with any special site requirements of which it has prior
written notice.

f)

Sartorius reserves the right to refuse to install the
Goods where in its opinion the site and/or access has
not been prepared or provide as above and shall not
be liable for any loss, damage, or additional expense
arising from such non-compliance.

PART III- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF
SERVICES
If Customer is purchasing Services from Sartorius, the
following provisions shall exclusively apply in relation to
the sale of Services, and Services only, in addition to the
provisions of Part I of these GTC.
20) OBJECT TO BE SERVICED
a)

When the Object to be Serviced has not been
purchased from Sartorius, Customer shall inform
Sartorius of any existing intellectual property rights
concerning the Object to Be Serviced prior to
performance of the Services, and Customer shall
indemnify Sartorius from any third-party claims
concerning such intellectual property rights.

b)

Customer shall assure that any Objects to Be Serviced
within the scope of any Service hereunder does not
pose any health hazard to Sartorius’s agents or
employees.

c)

Unless otherwise set forth in the Sartorius’ Quotation,
the standard service hours under the Agreement shall
be Monday to Friday, 08:00 to 17:00 local time at
Sartorius’ premises, excluding public holidays.

21)
a)
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INSTALLATION SERVICES
If agreed and detailed in the Quotation, Sartorius shall
install the Goods, provided all necessary information
relative to the installation of the Goods, in particular
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g)

Except where Sartorius or its Representatives are
negligent, the Customer shall hold Sartorius and its
Representatives harmless form and against all claims,
losses, damages, penalties and others brought against
Sartorius resulting from personal injury or death which
arise during installation.

22) SERVICES PERFORMED AT SARTORIUS’ FACILITIES

hereunder, including ensuring that the Objects to Be
Serviced are available for servicing at the time of each
scheduled preventive maintenance or emergency
service call. Sartorius’ service personnel will contact
Customer to set a mutually agreeable date and time
for each such service visit.
b)

Customer shall take all required measures to protect
people and objects on the site where the Services are
to be performed and shall also inform Sartorius’ service
personnel of any special safety rules and regulations.
Sartorius may charge Customer, at its customary rates,
for time incurred by Sartorius’ service personnel
related to any facilities, policies, safety or training
required by Customer, unless the foregoing is
expressly included in the Price set forth in the
Agreement.

c)

Customer undertakes, at its own expense, to: (i)
provide the necessary auxiliary staff in the number and
for the time required to perform the Services
hereunder, if necessary, and Sartorius shall not assume
any liability for said auxiliary staff; (ii) perform all
construction, foundation and all scaffolding work,
including procurement of the building materials
required therefor; (iii) provide the required devices
and heavy machinery and/or tools as well as the
required materials and items for said equipment; (iv)
provide heating, lighting, utilities, water, including the
required connections and outlets; (v) provide the
necessary dry and lockable rooms for storing the
service personnel’s tools; (vi) protect the site at which
the Services are to be performed and the materials
located there from damaging effects of any type, and
clean the site at which the Services are to be
performed; (vii) provide Sartorius’ service personnel
with suitable and secure lounge and work areas (with
heating, lighting, wash facilities, sanitary facilities) and
first aid; and (viii) provide materials and take all action
that is necessary to adjust the Object to Be Serviced
and to perform contractually agreed testing.

d)

Customer shall ensure that the Services can be started
without undue delay upon arrival of Sartorius’ service
personnel and performed without delay. Insofar as
special diagrams or instruction manuals are required
for the Object to Be Serviced, Customer shall provide
these in due time to Sartorius.

e)

For Services to be performed within the scope of
commissioning, Customer shall ensure, in particular,
that electrical and mechanical installation of the
Object to Be Serviced has been completed as a
prerequisite to Sartorius’ beginning the Services

The following shall be applicable with respect to all
Objects to Be Serviced at Sartorius’ facilities:
a)

Objects to Be Serviced shall be packed and shipped to
Sartorius’ facilities by Customer at Customer’s sole
expense, and Customer shall bear the risk of loss in
regard to such shipment to and from Sartorius’
facilities. At Customer’s request, transportation to
and, if necessary, from Sartorius’ facilities will be
insured against insurable transport risks, e.g., theft,
breakage, fire, at Customer’s expense. During the time
that Service is performed at Sartorius’ facilities, no
insurance protection is provided by Sartorius.
Customer shall ensure that existing insurance
coverage is maintained for the Object to Be Serviced,
and only upon Customer's express request and at
Customer’s expense will Sartorius obtain insurance to
cover such risks.

b)

Services hereunder shall be considered performed
and completed if the Object to Be Serviced has been
tested as provided by the Agreement.

c)

In the event that Sartorius is delayed in the
performance of any Services as a result of the acts or
omissions of Customer and/or its employees, agents or
contractors, or if Customer delays the return of the
Object to be Serviced following performance and
completion of the Services, Sartorius may charge
Customer warehouse rent for storage at Sartorius’
facilities, or, at Sartorius’ discretion, the Object to Be
Serviced may be stored elsewhere, and Customer shall
bear the costs and the risk of storage at such other
location.

23) SERVICES

FACILITIES

PERFORMED

AT

CUSTOMER’S

The following shall be applicable with respect to all
Objects to Be Serviced at Customer’s facilities, or such
other non-Sartorius facilities as Customer may
indicate:
a)
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Customer, at its own expense, shall support Sartorius
service personnel in performing the Services
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hereunder, with Customer providing the support set
forth hereinabove.
f)

If Customer fails to fulfill any of its obligations in this
Section 24, and as a result of such failure, completion
of the Services is delayed or Sartorius otherwise is
prohibited from performing the Services, then
Sartorius shall be entitled to charge Customer, at its
customary rates, the costs incurred by Sartorius
related to such failure.

25) ACCEPTANCE
a)

The Customer undertakes to accept the Service
performed hereunder, whether in the form of repair,
maintenance, commissioning service or other defined
Service hereunder. If the Service performed does not
conform to this Agreement, Sartorius undertakes to
eliminate the defect as defined by Section 26
hereunder, provided that this is possible for the
particular Service to be performed. This shall not apply
if the defect is minor when assessed in the interest of
the Customer or is based on a circumstance for which
the Customer is responsible. If there is a minor defect,
the Customer may not refuse acceptance.

b)

If acceptance is delayed through no fault of Sartorius,
acceptance shall be deemed as having taken place
two (2) weeks after Sartorius has notified the
Customer of completion of the Service performed
hereunder.

c)

Upon acceptance, Sartorius’ liability for discernible
defects shall lapse, insofar as the Customer does not
reserve the right to enforce a claim for a certain defect.

24) DEADLINE FOR SERVICES PERFORMANCE
a)

b)

The times indicated as deadlines for the particular
Service to be performed under the Agreement are
based on estimates and, for this reason, shall not be
binding. The Customer may request Sartorius to agree
to a binding deadline for performance of the Service(s)
hereunder only if the scope of the work and/or Service
is exactly defined.
A binding deadline for performance of a Service
hereunder shall be considered met if upon expiration
thereof the particular Object to Be Serviced is ready to
be transferred to the Customer for retrieval, if said
Object is to be tested as provided by the Agreement,
and/or if the corresponding Service to be performed
hereunder has been completed and/or the desired
objective of said Service has been achieved.

c)

If additional or extended orders are placed or if
Services are additionally required, the agreed deadline
for performing the originally ordered Service
hereunder shall be extended accordingly.

d)

If any Service to be performed hereunder is delayed in
the context of events relating to industrial disputes, in
particular strikes and lockouts, or occurrence of
circumstances for which Sartorius is not liable, the
deadline for performing said Service shall be
reasonably extended, insofar as such obstacles are
proven to exert significant influence on performance
of any Service hereunder; this shall also apply if such
circumstances occur after Sartorius has already
defaulted on said performance.

e)
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If the Customer specifies a reasonable deadline, taking
into account the legal exceptions, for subsequent
performance of Service after said delay has occurred
and if this new deadline is not met, the Customer shall
be entitled within the scope of the legal provisions, to
withdraw from the Agreement. Further claims on
account of a delay in performance shall be governed
exclusively as defined in Clause 24 d) hereof.

26) TERMINATION

Sartorius shall have the right to terminate the
Agreement without any liability, if the Service is related
to a Software and the Software or any of its versions will
be discontinued. In case such discontinuation is notified
to the Customer at a time that this Contract has a
remaining term of longer than six (6) months, the
Customer will get a pro-rate refund.
27)

WARRANTIES AND REMEDIES

a)

Sartorius warrants that the Services shall be
conducted in a good and workmanlike manner in
conformity with industry standards, and any parts
supplied as part of the Services shall be in accordance
with Sartorius’ Specifications. Should the Customer
request more extensive tests, this shall be agreed in
writing and the costs for said extensive tests shall be
borne by the Customer.

b)

If any failure to conform to the warranty is reported to
Sartorius in writing within the Services Warranty
Period, Sartorius, upon being satisfied of the existence
of such non-conformity, will correct the same by reperforming the Services. If Sartorius is unable to
correct such non-conformity by re-performing the
Services, Sartorius may return the Price thereof, or,
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where appropriate, the portion of the Price of the nonconforming Services that Sartorius is unable to correct.
The foregoing shall be Customer's sole and exclusive
remedies, and the liability of Sartorius hereunder is
expressly limited to re-performance of nonconforming
Services or the return of the Price thereof, as the case
may be. The warranty set forth in this paragraph shall
apply also to parts and to any replacement parts.
c)

This warranty shall be in lieu of all other warranties,
express or implied, and all other warranties, express of
implied, including without limitation the warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose,
are excluded.

d)

This warranty shall also exclude used goods, used
spare parts, damage incurred as a consequence of
natural wear and tear, inadequate maintenance by
anyone other than Sartorius, failure to follow
equipment operating instructions, excessive or
unsuitable use and improper construction and/or
assembly work performed by third parties, and any
other external effects and causes over which Sartorius
had no control or for which Sartorius was not
responsible.

e)

Sartorius shall be under no liability under the above
warranty if Customer or a third party makes changes or
repairs to the Object to Be Serviced hereunder and |
or the damage was caused by or attributed to the
improper use, negligence, accident or unauthorized
service on the Object to Be Serviced by either
Customer or any third party (with any authorization to
be provided by Sartorius in writing to customer).

28) LIABILITY
a)

If parts of the Object to Be Serviced are damaged
through the fault of Sartorius, Sartorius may elect to
repair said damage at its own expense or to deliver new
replacements. Sartorius’ obligation to replace said
damaged parts shall be limited to the price at which
the particular Service was agreed. As for the remaining
provisions, Clause 28 c) shall apply accordingly.

b)

If, through Sartorius’ fault, the Customer cannot use
the Object to Be Serviced as provided by the
Agreement, and this non-use results from failure to
provide or the provision of deficient suggestions and
or advice, either before or after said Agreement is
signed, and other collateral obligations of the
Agreement – in particular instructions for operation
and maintenance of the Object to Be Serviced, the
provisions of Clauses 25 and 26 shall apply
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accordingly, excluding further customer claims.
c)

In the event of damage that is not sustained by the
Object to Be Serviced itself, Sartorius shall be liable,
irrespective of the legal reason, only (i) in the event of
willful intent; (ii) in the event of gross negligence on
the part of the legal representative | entities, directors
or executive-level employees; (iii) in the event of
culpable physical injury death and hazards to life and
health; (iv) in the event of defects that
it has
fraudulently concealed or the absence of which it has
guaranteed; (v) to the extent that liability is prescribed
by the Product Liability Law applicable under the law
governing the Agreement, for personal injury resulting
from, or property damage to, privately used objects. In
the event of culpable breach of material contractual
duties, Sartorius shall also be liable in the event of
gross negligence by its non-executive employees and
in the event of slight negligence, where the latter case
shall be limited to losses that are typically associated
with this type of contract and that are reasonably
foreseeable. Any further claims shall be excluded.

29) BSL 3 | 4 ENVIRONMENT

Customer shall inform Sartorius in advance of any
scheduled service in the event the Object to Be
Serviced has been or is located in a BSL3 or BSL4
environment and, at the time of such notice, shall either
(i) provide Sartorius with a Declaration of
Decontamination and Cleaning of Equipment and
Components Form (“Decontamination Form”) for such
Object to be Serviced, or (ii) inform Sartorius in writing
as to why Company is not able to provide such Form to
Sartorius. Notwithstanding anything herein to the
contrary, Customer acknowledges and agrees that
Service on such Object to Be Serviced, which has been
or is located in a BSL3 or BSL4 environment, may need
to be performed remotely by Sartorius.
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Szolgáltatásnyújtás elfogadása; (iv) az Áru(k) vagy a
Szolgáltatás(ok) ellenértékének megfizetése; (v) a
Szoftver Megrendelő általi letöltése vagy telepítése, a
letöltés illetve a telepítés napján, vagy (vi) az ÁSZF
Megrendelő általi elfogadásának bármilyen módon
történő kifejezése. Amennyiben az Ajánlat tárgyát
képező Áruk vagy Szolgáltatások értékesítésére
vonatkozó, a felek által aláírt szerződés és a az ÁSZF
rendelkezései között ellentmondás van, a felek által
aláírt szerződés rendelkezései az irányadók.

Általános Szerződési
Feltételek áruk és
szolgáltatások magyar
vállalkozások számára
történő értékesítéséhez
I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1)

a)

ELFOGADÁS, JELEN ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS FELÉPÍTÉSE

SZERZŐDÉSI

A jelen általános értékesítési feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) hatálya az alább meghatározott
Áruk és Szolgáltatások értékesítésére terjed ki, a
Sartorius társaság (a továbbiakban: a „Sartorius”) által
adott Ajánlatban (a továbbiakban: „Ajánlat") foglaltak
szerint, amelyhez mellékletként a jelen ÁSZF-et
csatolja. Az Ajánlat meghatározza az Árat, a Szállítást
és a további feltételeket. A Sartorius leszállítja, a
Megrendelő (meghatározása alább) megvásárolja az
Árukat és Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF rendelkezései
szerint,
amely
a
lentebb
meghatározott
Specifikációkkal és az Ajánlattal együttesen alkotja a
Szerződést.

b)

A Szerződés magában foglalja a felek közötti teljes
megállapodást, és felülír minden korábbi vagy
egyidejű megállapodást, egyeztetést és nyilatkozatot.
A Szerződés elsőbbséget élvez a Megrendelő bármely
általános vásárlási feltételeivel szemben, függetlenül
attól, hogy a Megrendelő azokat bemutatta-e, illetve
mikor mutatta be. A Megrendelő által leadott
megrendelés teljesítése nem jelenti a Megrendelő
feltételeinek az elfogadását és nem vezet a jelen
Szerződés módosításához.

c)

A jelen ÁSZF 3 (három) részből tevődik össze (a
továbbiakban külön-külön: „Rész”, együttesen:
„Részek). Az I. Rész tartalmazza az „Általános
Szerződési Feltételeket”, amelynek hatálya minden
Áru- és Szolgáltatás értékesítésre kiterjed. A II. Rész
tartalmazza az Áruértékesítés Általános Szerződési
Feltételeit, amely az I. Rész rendelkezései mellett
valamennyi Áru eladására vonatkozik. A Szerződés III.
Része tartalmazza „Szolgáltatások értékesítésének
Általános Feltételeit”, amely az I. Rész rendelkezései
mellett a Szolgáltatások eladására vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza.

d)

Az alábbi nyilatkozatok bármelyike a jelen ÁSZF
Megrendelő által feltétel nélküli elfogadását jelenti: (i)
a jelen ÁSZF írásos tudomásulvétele; (ii) a jelen
Szerződés szerinti Áru(k) és Szolgáltatások
megrendelése; (iii) az Áru(k) szállításának vagy a
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e)

Jelen ÁSZF csak a üzleti ügyfelekkel szemben és a
üzleti tranzakciók vonatkozásában alkalmazandó.

f)

A jelen ÁSZF módosítása a felek jogviszonyában
abban az esetben kötelező érvényű, ha a Megrendelő
meghatalmazott képviselői és a Sartorius között arról
írásos megállapodás jön létre.

2)

FOGALOMMEGHATÁROZÁSO

K
A jelen ÁSZF alkalmazásában:
„Leányvállalat”: bármely olyan egyén vagy jogi
személy, amely felett közvetlenül vagy közvetetten (i)
ellenőrzést gyakorol, (ii) amely felett az adott Fél
végső anyavállalata ellenőrzést gyakorol, vagy (iii)
amely közös irányítás alatt áll. E meghatározás
alkalmazásában az „ellenőrzés” a fennálló szavazati
jogok több mint 50%-a (ötven százalék) feletti
közvetlen vagy közvetett rendelkezési jogot, vagy az
adott
jogalany
üzletpolitikai
döntéseinek
ellenőrzéséhez való jogot jelenti.
„Munkanap”: minden olyan napot jelent, amely nem
szombat, vasárnap vagy állami ünnep, illetve bármely
olyan nap, amelyen a bankok zárvatartását törvény
vagy más kormányzati intézkedés engedélyezi vagy
előírja.
„Bizalmas információ”: minden olyan, a másik Fél
és/vagy annak Leányvállalataira vonatkozó írásban,
szóban, elektronikus úton vagy bármilyen más módon
közölt információ, amely bizalmas vagy tulajdonjogi
természetű, beleértve korlátozás nélkül az üzleti
tevékenység adatait, vásárlók, ügyfelek, beszállítók,
tervek, stratégia vagy (akár meglévő, akár fejlesztés
alatt álló) termékek adatait.
„Fogyóeszközök”: olyan egyszer használatos kellékek
vagy eszközök, amelyeket a Sartorius a jelen
Szerződésnek megfelelően szállít.
„Megrendelő” az a személy vagy szervezet, aki
elfogadja a Sartoriusnak az Áruk vagy Szolgáltatások
értékesítésére vonatkozó Ajánlatát, vagy akinek az
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Áru- vagy Szolgáltatásmegrendelését a benyújtott
Specifikációnak megfelelően a Sartorius elfogadja.
„Szállítási hely”: az Ajánlatban meghatározott hely,
ahová a Sartorius megrendelt Árukat leszállítja
„Eszközök”
a
biogyógyszeripar,
vegyipar,
élelmiszerpar és italgyártás, valamint a tudományos
szektor olyan eszközei, amelyeket a Sartorius szállít és
helyez üzembe az Ajánlatnak és a Szerződésnek
megfelelően.
„Vis maior” bármelyik fél ésszerű ellenőrzési körén
kívül álló esemény, korlátozás nélkül beleértve olyan
rendkívüli eseményeket, mint háború, háborús
fenyegetés, forradalom, terrorizmus, lázadás vagy
polgári
zavargás,
munkáselbocsátás
vagy
munkabeszüntetés, blokád vagy embargó, vagy a
kormány vagy a hatóság által előírt korlátozások
(ideértve, de nem kizárólagosan a helyben leadott
megrendeléseket), víz-, áram -vagy üzemanyag ellátás
kimaradása, a közlekedés, berendezések vagy más
szállítmányok vagy szolgáltatások hiánya, robbanás,
tűz, sugárzás, árvíz, természeti katasztrófa vagy
kedvezőtlen időjárási viszonyok, járvány vagy elemi
csapások.
„Áruk”: azok az áruk (beleértve az áruk bármely részeit
vagy alkatrészeit), amelyeket a Sartoriusnak a jelen
Szerződésnek megfelelően le kell szállítania, amely
magában foglalhatja a fogyóeszközöket, eszközöket, a
műszereket, a rendszert és/vagy Szoftvert.
Az „Áruk szavatossági ideje” azt az időszakot jelenti,
amely az Áruk Szállítási helyre való szállításának
napján kezdődik és 1 (egy) évvel a szállítási nap után ér
véget; vagy Fogyóeszköz esetében korábban ér véget,
mint (i) a szállítási dátum; vagy (ii) az ilyen
fogyóeszközök eltarthatósági idejének lejárta. Ha a
leszállított áruk olyan eszközök, amelyeket a Sartorius
vagy vállalkozói helyeznek üzembe a Megrendelő
telephelyén,
a
szavatossági
időszak
az
üzembehelyezés
befejezésének
időpontjában
kezdődik, de legkésőbb a szállítást követően 2 (kettő)
hónappal.
„ÁSZF” a jelen dokumentumban meghatározott
általános szerződési feltételeket jelenti, valamint (ha a
szövegkörnyezetből eltérően nem következik) a
Megrendelő és a Sartorius között írásban elfogadott
különleges feltételeket tartalmazza.
„Szellemi tulajdon”: szabadalmak, szabadalmi
bejelentések, formatervezési minták, találmányok
(meghatározva alább), találmányi közzétételek, üzleti
titkok, know-how, bejegyzett és be nem jegyzett
szerzői jogok, szerzői művek, szoftverek, adatbázisok,
védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek és
csomagolás, valamint más hasonló tulajdonosi jogok,
és ezekhez kapcsolódó licencek vagy felhasználási
jogok.
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„Találmány”: minden olyan új eszköz, tervezés, termék,
számítógépes program, cikk, módszer, folyamat,
illetve annak fejlesztése vagy módosítása, függetlenül
attól, hogy szabadalmaztatható-e vagy szerzői jogi
védelem alatt áll-e, valamint az alkalmazandó
félvezető topográfia oltalomban részesíthető-e, üzleti
titokként védelem alá vonható-e vagy oltalom alatt álle a jogszabályok értelmében.
„Szolgáltatás Tárgya”: minden olyan dolog, amelyen a
Szolgáltatásokat teljesíteni kell, beleértve, de nem
kizárólagosan, az Árukat.
„Ár”: az Áruknak az Ajánlatban meghatározott ára, az
„Árakat” ennek megfelelően kell értelmezni.
„Ajánlat”: a Sartorius által készített és a Megrendelő
részére kiadott Ajánlat.
„Képviselők”: A Sartorius és a Megrendelő
munkavállalói, megbízottai, tanácsadói, tisztségviselői
és leányvállalatai.
„Szolgáltatások”: javítások, megelőző karbantartások,
áthelyezések, utólagos felszerelések, korszerűsítések,
telepítések, kalibrálási és hitelesítési szolgáltatások,
továbbá az Árukkal összefüggésben a fentiek szerint
felhasznált pótalkatrészeket is.
„Szolgáltatások szavatossági ideje”: a Szolgáltatások
teljesítésének napjától számított 90 (kilencven) napos
időszak, vagy olyan hosszabb időszak, amelyet a
Sartorius az Megrendelőnek az Ajánlat elkészítésekor
meghatároz.
„Szoftver”: a Sartorius által a meghatározott
funkcionalitás megvalósítására kifejlesztett bármely
saját szoftver, amely nem tartalmazza az operációs
rendszereket, a hálózati szoftvereket, a szabványos
adatbázis-csomagokat, a szabványos perifériás
interfész-szoftvereket és bármely harmadik féltől
származó szoftvert.
„Specifikáció” az Áruk és Szolgáltatások felsorolása,
amelyet a Sartorius az Ajánlathoz csatol vagy amelyet
a Sartorius Írásban más módon átad a Megrendelőnek.
„Rendszer” olyan Árut jelent, amely magában foglalja
a fizikai felszerelést, amelyet a Sartorius a jelen
Szerződének megfelelően szállít, a Szoftverrel és
(lehetőség szerint) az Ajánlatban meghatározott
bármely más termékkel együtt.
„Időtartam” azt az időszakot jelenti, amely a jelen
ÁSZF Megrendelő általi feltétlen elfogadásától
kezdődik, az alábbiak közül a korábbi időpontig: (i) az
Ajánlatban meghatározott időtartam vagy (ii) a
kulcskódban meghatározott időtartam, ha a Sartorius
Szoftvert engedélyeztet.
„Írásos” írásos kommunikáció, levélben vagy e-mailen
keresztül.
A jelen ÁSZF-ben bármely jogszabályi rendelkezésre
történő hivatkozást az adott időpontban annak
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módosított, újból hatályba léptetett vagy kiterjesztett
változataként kell értelmezni.
A jelen ÁSZF-ben használt bekezdéscímek csak a
hivatkozás megkönnyítését szolgálják és nincsenek
kihatással a szöveg értelmezésére.
3)

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJA

a)

a Sartorius eladja és a Megrendelő megvásárolja az
Árukat vagy a Szolgáltatásokat a Sartorius bármely, a
Megrendelő által elfogadott írásos Ajánlatának vagy a
Megrendelő írásos megrendelésének megfelelően,
amelyet a Sartorius írásban elfogadott, valamennyi
esetben a jelen ÁSZF alapján, amely irányadó a
Szerződésre az egyéb olyan feltételek kizárásával,
amelyek mellett az ilyen Ajánlatot a Megrendelő
elfogadja vagy elfogadni szándékozik, illetve
megrendelését leadja vagy le kívánja adni. A szóbeli
megállapodások a feleket csak abban az esetben
kötik, ha a Sartorius azokat Írásban megerősíti.

b)

c)

d)
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A Sartorius munkavállalói vagy megbízottai nem
jogosultak arra, hogy bármilyen nyilatkozatot
tegyenek az Árukkal vagy Szolgáltatásokkal
kapcsolatban, kivéve, ha azt a Sartorius Írásban
megerősíti. A Szerződés megkötésekor a Megrendelő
tudomásul veszi, hogy nem támaszt igényt és nem
mond le semmilyen igényéről olyan nyilatkozatok
kapcsán, amelynek a fent említett Írásos megerősítése
nem történt meg.
Minden olyan tájékoztatást vagy ajánlást, amelyet a
Sartorius, vagy annak munkavállalói vagy megbízottai
adtak a Megrendelőnek vagy a Megrendelő
munkavállalóinak, illetve megbízottainak az Áruk
tárolásával, alkalmazásával vagy felhasználásával
kapcsolatban, és amelyet a Sartorius Írásban nem
erősített meg, a Megrendelő teljes egészében saját
kockázatára vagy felelősségére hasznosítja vagy
követi, továbbá a Sartorius nem vállal felelősséget az
ilyen tájékoztatás vagy ajánlás vonatkozásában. Az
Árukkal vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing
és egyéb promóciós anyagok csak szemléltető
jellegűek, azok nem képezik a Szerződés részét. A
Megrendelő
kijelenti,
hogy
a
megrendelés
benyújtásakor nem támaszkodott a Sartorius
semmilyen állásfoglalására vagy nyilatkozatára, kivéve
a Szerződésben kifejezetten meghatározottakat.
Az értékesítési anyagokban, Ajánlatban, árlistában, az
ajánlat elfogadásában, a számlában vagy a Sartorius
által kiállított egyéb dokumentumban vagy
tájékoztatóban, beleértve a Sartorius weboldalát is,

minden nyomdai, elírási vagy egyéb hiba vagy
hiányosság javításra kerül, amely tekintetében a
Sartoriust felelősség nem terheli.
4)

MEGRENDELÉSEK

a)

A Sartorius nem vállal garanciát arra, hogy minden
Áru bármikor, vagy a rendelés elfogadásakor elérhető
lesz, és hogy minden esetben teljesíteni tudja a
rendelésben igényelt mennyiség leszállítását.

b)

A Sartorius által elfogadott megrendeléseket a
Megrendelő nem mondhatja le, kivéve, ha a Sartorius
és a Megrendelő arról írásban megállapodik, és a
Megrendelő megtéríti a Sartorius teljes kárát
(beleértve az elmaradt hasznot), továbbá a felmerült
költségeket (beleértve a felhasznált munka- és
anyagköltségeket),
valamint
a
lemondás
következtében felmerült egyéb díjakat és kiadásokat.

c)

Az elfogadási határidőt nem tartalmazó Ajánlatát a
Sartorius visszavonhatja, kivéve, ha a Sartorius az
Ajánlat napjától számított 3 (három) héten belül
írásos megerősítést kap a Megrendelőtől az Ajánlat
elfogadásáról.

5)

ÁRAK

a)

Az Ár megegyezik az Ajánlatban előírtakkal,
amennyiben az Ajánlat nem tartalmaz Árakat, a
Sartorius mindenkori listaárait kell figyelembe venni.

b)

Amennyiben az Ajánlatba foglalt feltételek másként
nem rendelkeznek, vagy ha a Vevő és a Sartorius
között ettől eltérő írásos megállapodás nem jön létre,
az összes árat a Sartorius adja meg a CPT
INCOTERMS ® 2020. alapján. A Megrendelő köteles
megfizetni a Sartorius szállítási, csomagolási,
fuvarozási és biztosítási díjait is.

c)

Az Árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót
(vagy annak megfelelő, értékesítést terhelő adót),
forrásadót vagy más adót, amelyeket ezen felül a
Megrendelő fizet (kivéve a jövedelemadót, amely
megfizetésére a Sartorius kötelezett lehet). Ha a
Szerződés alapján esedékes összeg után olyan
hozzáadottérték-adó, forgalmi adó, forrásadó vagy
bármely más adó fizetendő, amely csökkenti azt a
pénzmennyiséget, amelyet a Sartorius a Szerződés
alapján jogosult lett volna megkapni vagy
visszatartani a Megrendelőtől, azonban a Sartorius
kérésére az ilyen adó fedezésére a Megrendelő
további összeget fizet Sartoriusnak az ilyen adó
törvényes mértékig. Az EU-n belüli ügyfelek
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kötelesek feltüntetni Héa azonosító számukat.
d)

Az Ajánlatban rögzített Árak tartalmazzák a munka,
az utazás és az alkatrészek költségét, feltéve, hogy a
Szolgáltatások teljesítésére a jelen ÁSZF-ben
meghatározott időben kerül sor. A Szerződés hatálya
alá nem tartozó szolgáltatások vagy áruk ellenértékét
külön kell kiszámlázni a teljesítés vagy a szállítás
időpontjában érvényes áron.

6)

FIZETÉSI FELTÉTELEK

a)

A Megrendelő és a Sartorius által írásban elfogadott
bármely további vagy egyéb feltételre is figyelemmel
Sartorius jogosult számlázni a Megrendelő felé az Áruk
és Szolgáltatások árát az Áruk átadásakor vagy a
Szolgáltatások teljesítésekor, vagy azt követően
bármikor. A fentiek ellenére, abban az esetben, ha az
Árut a Megrendelő veszi át, vagy a Megrendelő nem
igényli az Áruk kiszállítását az Ajánlatnak megfelelően,
Sartorius jogosult számlázni az Ajánlatban feltüntetett
Ár mellett az alábbiakat:
j)

jj)

raktározási díj, amelynek mértéke 10%-a (tíz
százalék) / hó, és legfeljebb 2 (kettő) hónapig
fizetendő, miután a Sartorius először értesítette a
Megrendelőt arról, hogy az Áruk készen állnak az
átadásra, (adott esetben a Sartorius ajánlatot tett
az Áruk kiszállítására);
az Áruk árát, ha két hónappal azután, hogy a
Sartorius először értesítette a Megrendelőt arról,
hogy az Áruk készen állnak az átvételre, vagy
amennyiben Sartorius először ajánlatot tett az
Áruk kiszállítására, az Árukat azonban továbbra is
Sartorius tárolja.

b)

A Megrendelő Sartorius számlájának keltétől
számított 30 napon belül köteles az Árat a számlázási
pénznemben megfizetni, annak ellenére is, ha a
szállítás vagy teljesítés esetleg nem történt meg, és az
Áruk tulajdonjoga nem szállt át a Megrendelőre.

c)

Ha a Megrendelő az esedékesség napján nem teljesít,
akkor Sartorius bármely más jogának vagy jogorvoslati
lehetőségének sérelme nélkül jogosult: (i) felmondani
a Szerződést, vagy felfüggeszteni az Megrendelő
részére
történő
további
szállításokat
vagy
teljesítéseket; és (ii) a Megrendelőnek kamatot
számíthat fel (mind az erre vonatkozó döntés
meghozatala előtti időre, mind azt követően) a ki nem
fizetett összeg után, a jelen Szerződésre irányadó
jogszabályok által meghatározott legmagasabb
mértékben, a teljes kifizetésig. A kamat naponta
halmozódik, és a fizetési határidőtől a teljes összeg

19

tényleges megfizetéséig alkalmazandó, akár az erre
vonatkozó döntés meghozatala előtti időre, akár azt
követően.
d)

Minden kifizetést teljes összegben és hozzáférhető
formában kell teljesíteni, levonás vagy beszámítás
nélkül, az Ajánlat fizetési feltételeinek megfelelően.

e)

A Sartorius megkövetelheti a Megrendelőtől, hogy
fizetési biztosítékként 2 (kettő) héttel a szállítás
időpontja előtt nyújtson be visszavonhatatlan és
hitelesített akkreditívet, vagy bankgaranciát. A
Sartorius által nem elismert, jogerős bírósági
határozattal nem megállapított és a jogvitában
döntésre még készen nem álló megrendelői
ellenkövetelések
visszatartásához
vagy
beszámításához való jogok érvényesítése nem
megengedett.

A Sartorius nem köteles fizetési módként csekket vagy
váltót elfogadni. Az ilyen fizetési módok elfogadásáról
a feleknek előzetesen meg kell állapodni, és ez minden
esetben csak a teljesítés miatt történhet meg, és nem
minősül valamely kötelezettség maradéktalan
teljesítésének. A kapcsolódó költségeket a
Megrendelő viseli. A csekkek és a váltók jóváírása a
költségek levonásával történik, és azon a napon
érvényes értéken kell elfogadni, amikor a Sartorius
hozzáfér a megfelelő összeghez.
7) FELELŐSSÉG
f)

a)

A Sartorius gondatlansága által okozott halál vagy
személyi sérülés kivételével Sartorius nem vállal
felelősséget a Megrendelő felé semmilyen biztosíték,
garancia, feltétel vagy kötelesség miatt, vagy a
Szerződés kifejezett feltételei szerint, bármilyen
következményes kár vagy veszteség (beleértve az
elmaradt hasznot, vagy más kárt), költségek, kiadások
vagy bármilyen következményi kártérítési igény
vonatkozásában (akár a Sartorius, annak munkavállalói,
leányvállalatai vagy megbízottai gondatlanságából vagy
egyéb okból eredően következett be), amely a
Szerződés teljesítésével összefüggésben merül fel,
kivéve, ha a jelen Feltételek eltérő rendelkezést
tartalmaznak.

b)

A Sartorius nem vállal felelősséget az Áruk helyes, adott
esteben az egyedi célnak megfelelő megválasztásáért,
valamint az ilyen Áruk egymáshoz vagy a Megrendelő
már meglevő eszközeihez való helyes kapcsolásáért. Ez
kizárólag a Megrendelőnek vagy annak a személynek
felelőssége, aki összekapcsolja és telepíti az Árukat a
Megrendelő nevében. A Sartorius nem vállal
felelősséget az Áruk hibás és/vagy pontatlan
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összekapcsolásáért,
valamint
minden
olyan
felhasználásért, amely nem felel meg a felhasználás
helyén hatályos jogszabályoknak.
c)

d)

A Sartorius nem visel felelősséget a Megrendelő felé, és
nem
tekinthető
szerződésszegésnek,
ha
a
Szerződésben vállalt kötelezettégeit késedelmesen
vagy nem teljesíti, ha a késedelem vagy a nem-teljesítés
vis maior miatt következik be.
Amennyiben a felek Szerződése másként nem
rendelkezik, Sartorius szerződésszegésért vagy
jogszabálysértésért (beleértve a gondatlanságot is)
viselt felelőssége nem haladhatja meg összesen: (i) a
Megrendelő tényleges felmerült kárának összegét;
vagy (ii) azt az Árat, amelyet a Megrendelő fizetett a
Sartoriusnak az Árukért vagy Szolgáltatásokért.

e)

Tekintet nélkül 7. cikk (i) bekezdésében foglaltakra, a
Sartorius nem felel a Megrendelő felé (i) haszon vagy
bevétel elmaradásáért; (ii) adatvesztés vagy adatok,
információs rendszer károsodása miatt; (iii) szerződés
vagy üzleti lehetőségek elvesztéséért; (iv) a várható
megtakarítások elvesztéséért; (v) jó hírnév megsértése;
vagy (vi) bármilyen közvetett, különleges vagy
következményes veszteség vagy kár miatt.

f)

Egyik Fél sem felel a másik Fél felé a Szerződés
bármilyen megszegéséért, amennyiben azt a másik fél
szerződésszegése idézte elő.

g)

A Sartoriust semmilyen felelősség nem terheli az olyan
károkért, amelyeket közvetlenül vagy közvetve bárki
elszenvedett (i) ha az Áruk működtetése vagy
használata olyan hardverrel vagy szoftverrel történt,
amelyet nem a Sartorius szállított; (ii) ha annak oka a
Megrendelő vagy bármely harmadik fél által az Árukon
vagy azok bármely alkatrészén végzett módosítás
(beleértve korlátozás nélkül a Szoftver módosítását); (iii)
ha annak oka a Sartorius által a jelen feltételek szerint
biztosított bármely harmadik féltől származó szoftver
használata; és (iv) annak oka az Árukra a Megrendelő
kérésére vagy a Megrendelő Specifikációjával
összhangban nyomtatott szavak, megnevezések,
védjegyek, eszközök és egyéb megjelölések használata.

h)

Amennyiben a jelen Szerződés alapján szállított Áruk
Rendszert alkotnak, a Megrendelő köteles mentesíteni
a Sartoriust minden felmerülő követeléssel vagy
fenyegető kárigénnyel, bírsággal, költséggel és
kiadással szemben (beleértve indokoltan felmerülő
ügyvédi díjakat), amelyek akár közvetlenül akár
közvetetten (i) valamely gyógyszerkészítmény vagy a
Rendszer Megrendelő általi használatával keletkező

20

anyag vagy származék gyártásából, felhasználásából,
értékesítéséből, forgalmazásából vagy kereskedelmi
hasznosításából; vagy a Rendszer Megrendelő vagy
harmadik fél általi módosításából eredően merült fel.
i)

A Megrendelő köteles mentesíteni a Sartoriust és
Képviselőit a Sartorius-szal szemben támasztott
minden olyan követeléssel szemben, amelyet a
Megrendelő Képviselői támasztanak személyi sérülés,
halál vagy Sartorius telephelyén vagy a Megrendelőnél
bekövetkezett vagyoni kár okán. Ilyen esetben a
Képviselők együttműködést tanúsítanak és segítik a
Sartorius munkáját a Megrendelő telephelyén.

8)

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

e)

A jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal
felmondhatja a másik félhez intézett írásos
jognyilatkozattal, amennyiben a másik Fél: (i) a jelen
Szerződést súlyosan megszegi és az ilyen
szerződésszegést - amennyiben orvosolható - az
írásos figyelmeztetés kézhezvételétől számított 20
(húsz) munkanapon belül sem orvosolja; vagy (ii)
fizetésképtelenné válik, vagy ellene bármely
csődeljárással,
fizetésképtelenséggel
vagy
felszámolással kapcsolatos törvény alapján eljárás
indul, vagy egyébként képtelen fizetni tartozásait,
amikor azok esedékessé válnak; vagy (iii) zár alá vétel
alá kerül vagy a bíróság ellene olyan határozatot hoz,
amely jelentősen hátrányos hatást fejt ki a
működésére; vagy (iv) engedményezést hajt végre
hitelezői javára, rendes üzletmenet során nem
elfogadott finanszírozás vagy hitel nyújtása révén,
vagy csődeljárás alá vonják; vagy (v) jelentős
változtatást
hajt
végre
vezetésében
vagy
irányításában.

f)

Ha ez a bekezdés alkalmazandó, akkor a Sartorius
bármely
más
jogának
vagy
jogorvoslati
lehetőségének a sérelme nélkül jogosult felmondani
a Szerződést, vagy felfüggeszteni a Szerződés
szerinti további szállításokat vagy teljesítéseket a
Megrendelő felé fennálló felelősség nélkül, és ha a
Sartorius az Áruk leszállítását és/vagy a
Szolgáltatásokat teljesítette, de az ellenértékük
teljesítése elmaradt, akkor az Ár azonnal esedékessé
válik, minden ezzel ellentétes korábbi megállapodás
ellenére.

9)
a)

HELYTÁLLÁS
A Megrendelő vállalja, hogy mentesíti a Sartoriust
minden
költséggel,
veszteséggel,
kiadással,
kárigénnyel, követeléssel, kötelezettséggel vagy
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bírsággal szemben, beleértve, de nem kizárólagosan,
az indokolt ügyvédi díjakat, amelyek az alábbi okokból
eredően vagy azokkal összefüggésben merülnek fel: (i)
szabadalombitorlás vagy egyéb tulajdonosi jogok
megsértése miatt támasztott követelés, amennyiben
az árut a Megrendelő által megadott vagy
megkövetelt előírások szerint gyártották; vagy (ii)
bármely tényleges vagy vélelmezett személyi sérülés
vagy haláleset, vagyontárgyak károsodása vagy
megsemmisülése, amely közvetlenül vagy közvetve a
jelen Szerződés alapján értékesített Áruk vagy azok
felhasználásával gyártott termékek vagy tárgyak miatt
következett be, vagy a Szerződés alapján szervizelt
termékekhez vagy berendezésekhez kapcsolódik,
kivéve az olyan költségeket, veszteségeket,
kiadásokat, károkat, követeléseket, kötelezettségeket
vagy bírságokat, amelyeket közvetlenül a Sartorius
vétkes magatartása vagy súlyos gondatlansága idézett
elő; vagy (iii) a Megrendelő gondatlansága és/vagy
vétkes magatartása miatt merültek fel.
b)

10)

e)
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Az Árukra és Szolgáltatásokra nemzetközi és nemzeti
kiviteli korlátozások vonatkozhatnak. A megrendelés
befogadása és teljesítése a vonatkozó jogszabályi
előírások és embargószabályok szigorú betartásával
történik. A jóváhagyást igénylő Áruk és
Szolgáltatások megrendelésének befogadása és
teljesítése az érintett ország hatóságainak vonatkozó
kiviteli engedélyeinek a kiadásától függ. Amennyiben
az Árukhoz és Szolgáltatásokhoz jóváhagyás
szükséges, a Sartorius megfelelő Végfelhasználói
nyilatkozatot követel meg a végfelhasználótól,
amelyben fel kell tüntetni az Áruk és Szolgáltatások
pontos használatát, és bele kell foglalni kell egy
tájékoztató társasági profilt. Az Áruk és
Szolgáltatások kizárólag polgári és békés célokra
szállíthatók.
A
vásárlási
megrendeléssel
a
Megrendelő vállalja, hogy betart valamennyi
vonatkozó jogszabályt, és kellő időben megad
minden szükséges információt és adatot a szükséges
dokumentumok beszerzéséhez.

A Sartorius vállalja, hogy mentesíti a Megrendelőt
minden olyan költséggel, veszteséggel, kiadással,
kárigénnyel, követeléssel, kötelezettséggel vagy
bírsággal szemben, beleértve, de nem kizárólagosan,
az indokoltan felmerülő ügyvédi díjakat és bírósági
költségeket, amelyek a Sartorius, vagy Sartorius
munkavállalói vagy megbízottai gondatlanságából
és/vagy szándékos kötelességszegéséből eredően
vagy azzal kapcsolatban merülnek fel.
BIZTOSÍTÁS
A Megrendelő köteles saját költségén átfogó,
általános felelősségbiztosítást kötni és fenntartani,
beleértve a termék felelősségbiztosítását, a vagyoni
károk biztosítását, az állami felelősségbiztosítást, a
befejezett munkák biztosítását és a szerződéses
felelősségbiztosítást,
és
fenntartani
üzleti
szempontból ésszerű nagyságrendben ezek fedezetét
és a vonatkozó biztosítási összegeket. A Megrendelő
ezen felül saját költségén munkavállalóira is biztosítást
köt, és üzletileg ésszerű összegben fenntartja ezeket,
valamint a jogszabályok értelmében kötelező
biztosításokat. A Megrendelő a Sartorius írásos
kérésére haladéktalanul átadja a biztosításokról szóló
igazolásokat, amelyek tanúsítják a vonatkozó
biztosítási fedezeteket, összegeket és a lejárat
időpontját.

11)

és előírást, különös tekintettel az alkalmazandó
exportellenőrzési szabályokra és előírásokra. A
Megrendelő vállalja továbbá, hogy a Sartorius által
felajánlott információkkal, szoftverekkel vagy
technológiákkal
vagy
azok
felhasználásával
kifejlesztett szoftvert vagy technológiát nem
exportálja, nem reexportálja és nem továbbítja
hatályos jogszabályok és hatósági előírások
megsértésével. Ezenkívül a Megrendelő nem
használhatja fel a Sartorius által kínált Árukat,
Szolgáltatásokat, információkat, szoftvereket és
technológiákat nukleáris technológiákhoz vagy
tömegpusztító fegyverekhez (nukleáris, biológiai
vagy vegyi anyagok) és azok hordozóihoz, illetve nem
szállíthat katonai megrendelőnek.

MEGFELELÉS KÖVETELMÉNYEI
A Megrendelő és a Sartorius köteles betartani
valamennyi hatályos nemzeti és nemzetközi törvényt

f)

Gyógyszerek, kozmetikumok és élelmiszerek: A
gyógyszeriparban, a kozmetikai és/vagy az
élelmiszeriparban a Megrendelők kifejezetten
elfogadják és egyetértenek abban, hogy a
Megrendelő kizárólagosan felel az iparágra
vonatkozó törvények, rendeletek és szokások
betartásáért, beleértve, de nem kizárólagosan az
egészségügyi
előírásokat,
általános
gyártási
irányelveket és a hatályos törvényeket, rendeleteket
és egyéb előírásokat.
Adatvédelem: a Sartorius azzal a céllal kéri, kezeli
és használja fel a Megrendelő adatait, hogy teljesíteni
tudja
a
Megrendelő
kéréseit,
igényeit
megrendeléseit vagy javításait, valamint hogy
biztosítsa
a
folyamatos
kapcsolattartást
a
Megrendelővel.
Ezen
adatfeldolgozási
g)
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tevékenységek bizonyos részét a Sartorius nevében a
Sartorius
Corporate
Administration
GmbH
(Németország), annak leányvállalatai vagy külső
szolgáltatók végzik. Ezen a vállalatok székhelye
bárhol lehet a világon, beleértve az Európai Unión
kívüli térségeket is. A Sartorius biztosítja az
adatvédelmi előírások betartását minden olyan
esetben, amikor adatkezelésre kerül sor. Ezenkívül a
Sartorius továbbítja ezeket az adatokat a
hatóságoknak, ha a Sartoriust erre jogszabályi
előírások kötelezik. Az érintetteknek joguk van
hozzáférni a Sartorius által kezelt adataikhoz, és
kérhetik azok frissítését. Az adatvédelmi törvények
előírásainak megfelelően az érintettek kérhetik
adataik törlését vagy zárolását is. További
információkért tekintse meg a Sartorius adatvédelmi
irányelveit a https://www.sartorius.com/en/dataprotection oldalon.
h)

12)

Korrupcióellenes törvények, az Egyesült Államok
külföldi korrupt gyakorlatról szóló törvénye és az
Egyesült Királyság vesztegetés elleni törvénye: A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy (a) a Sartoriusra
vonatkozhatnak az Amerikai Egyesült Államok
külföldi korrupt gyakorlatról szóló 1977. évi törvénye,
az Egyesült Államok hivatalos közlönye 91 / 1945 és
azt követő szakaszai (az „FCPA”); és (b) a Sartoriusra
más vesztegetés- és korrupcióellenes törvények is
vonatkozhatnak, korlátozás nélkül beleértve az
Egyesült Királyság vesztegetés ellenes törvényét és
az ott hivatkozott joghatóságok által megalkotott
jogszabályokat; a Megrendelő nem tanúsít és nem
enged meg olyan magatartást, amely vagy az FCPA,
az Egyesült Királyság vesztegetés elleni törvényének
vagy más helyi vesztegetés- és korrupcióellenes
törvények megsértését eredményezheti, vagy
előidézi azok a Sartorius általi megsértését.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

k)

Bármelyik fél által a jelen ÁSZF alapján küldendő vagy
küldhető értesítést Írásban kell megtenni a másik
félnek a létesítő okirat szerinti székhelyére vagy
telephelyére vagy bármely olyan címre elküldve,
amelyet az megfelelő időpontban Írásban közölt az
értesítést küldő féllel.

l)

Amennyiben a Sartorius nem érvényesíti jogait a
Szerződés Megrendelő általi megszegése esetén, ez
nem értelmezhető jogról való lemondásként a
Szerződés
ugyanazon
vagy
bármely
más
rendelkezésének későbbi megsértése esetén.
m)
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részben érvénytelenné válnak, az nincs kihatással az
ÁSZF fennmaradó rendelkezéseire. Ugyanez érvényes
akkor is, ha a Szerződésből nem szándékosan kimaradt
valamely rendelkezés. A részben vagy egészben
érvénytelen rendelkezést helyettesíteni kell, vagy az
ÁSZF-et ki kell tölteni olyan megfelelő rendelkezéssel,
amely - amennyire az jogilag lehetséges - a
legközelebb áll a szerződő felek szerződéses
akaratához, amit el kívántak volna érni a jelen ÁSZF
értelmében és céljának megfelelően, ha tudomással
bírtak volna a szóban forgó rendelkezés(ek)
érvénytelenségéről vagy kihagyásáról.
n)

Jelen Megállapodásra Magyarország jogszabályai az
irányadók és azokkal összhangban értelmezendő.
Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Áruértékesítési
Szerződéseiről
szóló Egyezmény
(a
Bécsi
Egyezmény)
nem
alkalmazandó
erre
a
megállapodásra.
Abban az esetben, ha a Megrendelő az Európai
Unióban vagy az Egyesült Királyságban található, a
jelen Megállapodás szerinti jogvitákat a Sartorius
székhelyének helyi bíróságaihoz kell benyújtani, és a
Felek ezennel hozzájárulnak ezen bíróságok
személyes joghatóságához és kizárólagos helyéhez.
Továbbá a Sartorius saját belátása szerint jogosult
saját követeléseit az Megrendelő joghatósága alá
tartozó helyen érvényesíteni.
A per benyújtását követően a Szállító saját jogai és
követelései alapján korlátozottan nyújthat be
viszontkeresetet azon bírósághoz, amelyhez az
eredeti keresetet benyújtották vagy korlátozottan
érvényesítheti saját követelését a korábbi
bírósághoz benyújtott követeléssel szemben.
Abban az esetben, ha a Megrendelő az Európai
Unión vagy az Egyesült Királyságon kívül található,
a
jelen
Megállapodásból
vagy
annak
érvényességéből eredő vagy azzal kapcsolatos
valamennyi vitát, ellentétet vagy követelést a
Nemzetközi
Büntetőbíróság
békéltetési
és
választottbírósági szabályai szerint kell rendezni
anélkül, hogy általános bíróságokhoz fordulnak
(kivéve az ideiglenes végzések tekintetében).
A bírósági eljárás helye Sartorius székhelye. A
Sartorius saját belátása szerint jogosult saját
követeléseit
a
Megrendelő
székhelyén
érvényesíteni. A bírósági eljárást angol nyelven kell
lefolytatni.

Ha a jelen ÁSZF egyes rendelkezései teljesen vagy
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o)

Mindkét fél vállalja, hogy a Bizalmas információkat
bizalmasan kezeli, és a másik fél tulajdonát képező
bizalmas információit nem használja fel és nem adja át
harmadik feleknek, kivéve (i) a Felek olyan Képviselője
számára, akinek az információkra szüksége van a jelen
Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez,
azzal, hogy az ilyen félnek biztosítania kell, hogy
minden képviselő, akivel bizalmas információkat
közölnek, tisztában legyen annak bizalmas jellegével,
és vállalja, hogy ugyanúgy betartja ezen titoktartási
kötelezettséget, mintha ő is szerződéses fél lenne; (ii)
ha törvény alapján szükséges bármely bíróság,
kormányzati szabályozó vagy felügyeleti hatóság vagy
bármely más illetékes hatóság által előírt bizalmas
információ nyilvánosságra hozatala.

p)

Megrendelések sem részben sem egészben nem
engedményezhetők és nem ruházhatók át a Sartorius
kifejezett írásos jóváhagyása nélkül.

q)

Olyan marketing, promóciós vagy egyéb, akár írásos,
akár elektronikus formában készített kiadvány, amely a
Sartoriusra, annak leányvállalataira, termékeire vagy a
jelen ÁSZF-re hivatkozik, kizárólag a Sartorius
jóváhagyásával használható fel vagy adható ki.

A Sartorius vagy Leányvállalatai bizonyos tulajdonosi
védjegyek, márkajelek, márkanevek, logók és egyéb
szellemi alkotások tulajdonosai. A Sartorius kifejezett
eltérő rendelkezésének hiányában, sem a saját vagy
leányvállalatai
márkanevének,
védjegyének,
márkanevének, logójának vagy egyéb szellemi
tulajdonának használata, sem olyan szavaknak,
kifejezéseknek vagy szimbólumoknak elfogadása,
használata vagy nyilvántartása nem engedélyezett,
amelyek olyan mértékben hasonlítanak a Sartorius
vagy Leányvállalatainak márkaneveire, védjegyeire,
márka neveire, logóira vagy más szellemi tulajdonára,
hogy alkalmasak a megtévesztésre és bizonytalanság
kiváltására,
vagy
ezeket
bármilyen
módon
károsíthatják vagy megsérthetik, vagy azt a látszatot
kelthetik, hogy azok Sartorius termékei vagy
szolgáltatásai.
s) A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem
tekinthető akként, hogy az a felek közötti partnerséget
hozna létre, vagy bármelyik felet a másik fél ügynökévé
tenne bármilyen célból. Ezenkívül mindkét fél
kizárólagos
felelősséggel
tartozik
a
saját
cselekedeteiért, nyilatkozataikért, megbízásaiért,
termékeikért (a Sartorius esetében az ÁSZF Árukkal és
Szolgáltatásokkal kapcsolatos más rendelkezéseitől
függően) és személyzetéért.
r)
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t)

A jelen dokumentumnak egyetlen rendelkezése sem
hoz létre Sartorius-szal szemben jogot harmadik fél
részére.
II. RÉSZ- ÁRUÁRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
Ha a Megrendelő Árut vásárol a Sartorius-tól, akkor a
jelen ÁSZF I. részében foglaltakon kívül a következő
rendelkezések
kizárólag
az
Áruk
eladására
vonatkoznak:

13)

SPECIFIKÁCIÓK

a)

A Megrendelő felelős a Sartorius felé az általa
benyújtott bármely megrendelés (beleértve a
Specifikáció)
pontosságáért
(„Megrendelői
specifikáció”), valamint azért, hogy a Sartorius számára
az Árukkal kapcsolatban minden szükséges
információt kellő időben megadja, lehetővé téve, hogy
a Sartorius teljesíthesse a Szerződést annak feltételei
szerint.

b)

Az Áruk mennyiségi és minőségi adatait,
megnevezését és az Áruk bármilyen jegyzékét a
Sartorius Ajánlata tartalmazza.

g)

Ha az Árut a Sartorius a Megrendelő által benyújtott
Specifikáció szerint gyártja, vagy választ ehhez gyártási
eljárást, akkor a Megrendelő mentesíti a Sartoriust a
részéről
elszenvedett
vagy
felmerült
olyan
veszteségekkel, károkkal, költségekkel és kiadásokkal
szemben, amelyek kifizetését a Sartorius teljesítette
vagy vállalta harmadik fél szellemi tulajdonjogainak
megsértése miatt felmerült követelés rendezésére
irányuló megállapodás alapján, amely arra vezethető
vissza, hogy a Sartorius használta a Megrendelői
Specifikációt.
A Sartorius fenntartja annak a jogát, hogy olyan
módosításokat hajtson végre (i) a Specifikációban vagy
adott esetben a Megrendelői Specifikációban, amelyek
a hatályos biztonsági vagy egyéb jogszabályi
követelményeknek való megfelelés érdekében
szükségesek; és/vagy (ii) amennyiben az Árukat a
Sartorius Specifikációjának megfelelően kell szállítani, a
már meglévő megrendelés alapján szállított Áruk
alkotóelemeire,
funkcionalitására
vagy
teljesítményjellemzőire vonatkozóan fontosak, feltéve,
hogy az Áruk továbbra is minden lényeges
szempontból
megfelelnek
a
megrendelés
időpontjában
érvényes
Specifikációnak
vagy
Megrendelői Specifikációnak.
h)

Last update: February 2021

14)
e)

SZÁLLÍTÁS
Az Áruk az Ajánlatban meghatározott időpontokban
vagy azelőtt kerülnek leszállításra a Szállítási helyre. A
Sartorius a lehető legrövidebb időn belül írásban
értesíti a Megrendelőt, ha tudomást szerez a szállítás
késedelméről, és közli a várható módosított szállítási
időpontot. Az Áruk akár több részletben kerülhetnek
kiszállításra. A szállítás késedelme vagy valamely
részszállítás hiányossága nem jogosítja fel a
Megrendelőt arra, bármely részszállítást vagy a
Szerződést felmondja. Ha a Felek ettől eltérően nem
állapodnak
meg,
a
csomagolóanyagok
ártalmatlanításáról a Megrendelő saját költségén
gondoskodik.

f)

A Sartorius minden ésszerű erőfeszítést megtesz a
szállítási határidők betartása érdekében, azonban a
szállítási időpontok csak hozzávetőlegesek, és a szállítás
időpontjának nincs jelentősége; a Sartorius nem vállal
felelősséget
az
Áruk
szállításának
bármilyen
késedelméért. Az Árukat a Sartorius leszállíthatja a
megadott szállítási határidő előtt, a Megrendelő
megfelelő értesítése mellett.

g)

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt
áruk mennyiségének bármilyen eltérése legfeljebb
10% -kal, nem minősül a Sartorius részéről a
megrendelt Áruk leszállításának elmulasztásaként,
feltéve, hogy a Sartorius csak a ténylegesen leszállított
mennyiséget számlázza a Megrendelő felé és a
Megrendelő csak a ténylegesen leszállított
mennyiségért köteles fizetni.

h)

Amennyiben Sartorius saját magának felróható okból,
vagy nem a Megrendelőnek nem felróható okból nem
tudja leszállítani az Árukat, akkor ennek megfelelően a
Sartorius felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.
Sartorius felelősség nem haladja meg a le nem
szállított Áruk ellenértékét.

15)
f)

g)
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jelen Feltételek bármely más rendelkezése ellenére az
Áruk feletti tulajdonjog mindaddig nem száll át a
Megrendelőre, amíg a Sartorius készpénzben vagy
hozzáférhető formában meg nem kapta Áruk
ellenértékének teljes összegét.
h)

Amíg az Áruk feletti tulajdonjog nem száll át a
Megrendelőre, a Megrendelő a Sartorius fiduciárius
megbízottjaként vagy letéteményeseként kezeli az
Árut, és elkülönítve tartja a Megrendelő vagy
harmadik felek áruitól, megfelelően tárolja, védi és
biztosítja,
valamint
sajátjakénti
elvárható
gondossággal ügyel az Árukra, megőrzi az Árukat
leszállításkori állapotukban; és haladéktalanul
tájékoztatja a Sartoriust, ha fizetésképtelenséggel
fenyegető eseménynek van kitéve, és írásos értesítés
útján engedélyezi a Sartorius számára, hogy az
Árukat megvizsgálja a Megrendelő szokásos
munkaidejében, a Sartorius rendelkezésére bocsát
minden olyan információt az Árukkal kapcsolatban,
amelyeket a Sartorius időről időre igényelhet.
Mindaddig, amíg a Megrendelő tudomást nem szerez
vagy elvárható, hogy tudomást szerezzen arról, hogy
fizetésképtelenségre utaló esemény következett be
vagy annak bekövetkezése valószínűsíthető, a
Megrendelő jogosult az Árut a szokásos üzleti
tevékenysége során továbbértékesíteni vagy
felhasználni, de el kell számolnia a Sartorius felé az
értékesítésből vagy egyéb módon keletkezett
bevételekkel, és minden ilyen bevételt elkülönítve
kell tartania a Megrendelő és harmadik felek - akár
tárgyi vagy immateriális jellegű - pénzétől vagy
vagyonától, beleértve biztosítási bevételeket, a
megfelelően tárolt, védett és biztosított tárgyi javak
esetében. Ha a Megrendelő az előzőekben leírtaknak
megfelelően továbbértékesíti az Árut, akkor a
tulajdonjog
közvetlenül
a
továbbértékesítést
megelőzően száll át a Megrendelőre. Ha a Sartoriust az
Áruk feletti tulajdonjog Megrendelőre való átszállása
előtt a Megrendelő bármikor úgy tájékoztatja vagy
Megrendelő indokoltan úgy véli, hogy felszámolásra
okot adó esemény következett be vagy következhet
be, akkor a Sartorius (i) követelheti a Megrendelőtől,
hogy szállítsa vissza az Árut a Sartoriushoz (a
Megrendelő költségére) és/vagy (ii) ha a Megrendelő
ezt nem teszi meg azonnal, Sartorius beléphet abba a
helyiségbe, ahol az Árukat tárolják, az Áruk
önhatalommal történő visszavétele érdekében.

i)

Amíg az Áruk feletti tulajdonjog át nem száll a
Megrendelőre (és feltéve, hogy az Áruk még mindig
léteznek és nem kerültek továbbértékesítésre), a
Sartorius
bármikor
jogosult
követelni
a
Megrendelőtől, hogy szállítsa vissza az árut

KÁRVESZÉLY ÉS TULAJDONJOG
Az Áruk megrongálódásának vagy elvesztésének
kockázata a Megrendelőre száll át: (i) a Sartorius
telephelyére küldött áruk esetében, amikor a
Sartorius értesíti a Megrendelőt arról, hogy az Áruk
átadásra készek; vagy (ii) olyan Áruk esetében,
amelyeket nem a Sartorius telephelyére szállítanak,
az átadás idején, vagy ha a Megrendelő elmulasztja
az áruk átvételét, akkor az az időpont, amikor a
Sartorius ajánlatot tett az Áruk átadására.
Az Áruk átadása vagy a kárveszély átszállása, illetve a
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Sartoriushoz, és ha a Megrendelő ezt elmulasztja,
Sartorius beléphet abba a helyiségbe, ahol az Árukat
tárolják, az Áruk önhatalommal történő visszavétele
érdekében.
j)

A Megrendelő nem jogosult a Sartorius tulajdonában
maradt Árukat elzálogosítani, vagy azokat más
módon biztosítékként bármilyen kötelezettségéhez
felajánlani; ha ezt mégis megteszi, akkor a
Megrendelő részéről a Sartoriusnak járó teljes fizetési
kötelezettség – a Sartorius bármely más jogának vagy
jogorvoslatának sérelme nélkül – azonnal esedékessé
és fizetendővé válik.

16)

BIZTOSÍTÉKOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A jelen bekezdésben foglalt feltételekre is
figyelemmel, a Sartorius szavatosságot vállal azért,
hogy az Áruk a szállításkor megfelelnek a
specifikációjuknak, és az Áru szavatossági ideje alatt
mentesek mindennemű anyag- és gyártási hibától. A
Sartorius választása szerint megjavítja, kicseréli vagy
visszatéríti azoknak az Áruknak az árát, amelyek nem
felelnek meg a jelen 16. pont a) alpontjában
foglaltaknak, feltéve, hogy a Megrendelő írásos
értesítést küld a Sartoriusnak (i) szemrevételezéssel
nem megállapítható hibák esetén legkésőbb az Áruk
szállítási helyre történő megérkezésétől számított 5
(öt) munkanapon belül; vagy (ii) rejtett hibák esetén
az Áruk szállítási helyre való megérkezésétől
számított ésszerű időn belül, hogy az Áruk egy része
vagy egésze nem felel meg a jelen 16. cikk a)
pontjának, és kellő részletességgel ismerteti a termék
jellegét és a hibák mértékét, a Sartorius esetleges
visszaküldési eljárása szerint, amelyről a Sartorius
időről időre tájékoztatja a Megrendelőt. A
Megrendelő részéről az Áru akkor tekinthető
elfogadottnak, ha a Megrendelő nem emel kifogást,
amely szerint az Áruk nem felelnek meg a 16. pont a)
alpontjában foglalt követelményeknek.
b) A fenti szavatosságot a Sartorius a következő
feltételek mellett vállalja: (i) a Sartorius nem vállal
felelősséget az Áruk olyan hibájáért, amely a
Megrendelő által átadott tervekkel, műszaki rajzzal
vagy specifikációkkal hozható összefüggésbe; (ii) a
Sartorius nem vállal felelősséget az olyan hibákért,
amelyek természetes elhasználódásból, szándékos
rongálásból,
gondatlanságból,
szabálytalan
munkakörülményekből vagy a Sartorius tárolásra,
beszerelésre, beüzemelésre, az Áruk használatára
vagy karbantartására (akár szóbeli akár írásos)
utasításainak be nem tartásából, vagy az Áruk
rendeltetésellenes használatából vagy a Sartorius
jóváhagyása nélküli módosításból vagy javításból

eredően következtek be; (iii) a Sartorius nem vállal
felelősséget a fenti szavatosság (vagy bármely más
feltétel vagy jótállás) alapján, amennyiben az Áruk
teljes vételárát határidőre nem fizették meg; (iv) a
fenti szavatosság nem terjed ki olyan alkatrészekre és
anyagokra, amelyeket nem a Sartorius gyártott; (v) a
Sartorius nem vállal felelősséget a fenti szavatosság
(vagy bármely más feltétel vagy jótállás) alapján, ha a
Megrendelő azt követően használ bármely Árut,
miután azt közölte a Sartorius-szal, hogy az adott Áru
nem felel meg a jelen dokumentum 16(a) pontja
szerinti előírásoknak; (vi) a Sartorius nem vállal
felelősséget a fenti szavatosság (vagy bármely más
feltétel vagy jótállás) alapján, ha a hiba azt követően
következett be, hogy az Árukhoz kapcsolódó
kárveszély átszállt a Megrendelőre.

a)
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A jelen ÁSZF-ben kifejezetten előírtaknak
megfelelően a jogszabályokban foglalt szavatosság
és egyéb feltétel a törvény által megengedett
legteljesebb mértékben kizárt. A 16. szakaszban
leírtak kivételével a Sartorius nem vállal garanciát
vagy szavatosságot, illetve nem ad biztosítékot az
Árukkal kapcsolatban.

c)

17)

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

d) A

jelen Szerződés bármely más rendelkezése, illetve
a szerződés felmondása vagy lejárta ellenére a
Sartorius rendelkezik az Ajánlat időpontjában a
tulajdonában vagy birtokában lévő olyan Árukhoz
kapcsolódó valamennyi olyan joggal, tulajdonjoggal
és részesedéssel, továbbá valamennyi olyan szellemi
alkotáshoz fűződő joggal, amelyeket a Sartorius
hozott létre a megrendelés írásos visszaigazolása
után, amelyek lényeges mértékben nem használnak
fel: (i) olyan bizalmas információkat, amelyek a
Megrendelő tulajdonát képezik; vagy (ii) a
Megrendelő tulajdonában lévő szellemi tulajdont.
Sartorius a jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezésének
hiányában nem engedményez, nem ruház át, nem ad
bérbe vagy licenszbe, és a Megrendelőnek egyéb
módon sem juttat a Sartoriust illető szellemi
alkotáshoz fűződő jogokat vagy részesedést. Az
Árukhoz kapcsolódó szerzői jog vagy szellemi
alkotáshoz fűződő jog, bármely technológia,
beleértve a Sartorius tulajdonában lévő bármely
találmányt is, Sartorius saját belátása szerint és
költségére hozható létre és tartható fenn.

e)

Ha az Áruk vagy azok bármely része jogsértés miatt
támasztott igény tárgyává válik, vagy Sartorius
álláspontja szerint azzá válhat, a Megrendelő
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lehetővé teszi a Sartorius számára, hogy saját
választása szerint és saját költségén (i) felhasználási
jogot vásárol a Megrendelő számára; vagy (ii)
kicseréli vagy módosítja az Árut (vagy az érintett
részeit vagy elemeit) annak érdekében, hogy az Áru
ne legyen jogsértő, feltéve, hogy az ilyen csere
és/vagy módosítás nem befolyásolja lényegesen az
Áruk funkcionalitását vagy hatékonyságát. A
Sartorius jelen pont szerinti kötelezettségei nem
vonatkoznak a Megrendelő által módosított vagy
használt Árukra, kivéve, ha az a Szerződés vagy a
Sartorius utasításainak megfelelően történik. A
Megrendelő mentesíti Sartoriust minden olyan
veszteséggel, kárral, kötelezettséggel, költséggel
vagy kiadással szemben, amely a Sartorius részéről az
ilyen módosításból vagy felhasználásból eredően
bármely követeléssel kapcsolatban felmerült.
f)

18)

Az Árukhoz kapcsolódó védjegyek és azok használata
összhangban van a jelen szerződéssel és a Sartorius
(vagy az engedélyező) márkairányelveivel, amelyeket
időről időre átadnak a Megrendelőnek, és e védjegyek
használata a Sartorius (vagy licenszadója) jóhírnevét
erősítik, és a Sartorius kérésére a Megrendelő saját
költségére aláír minden dokumentumot, és megtesz
minden szükséges lépést ahhoz, hogy az ilyen
jóhírnevet a Sartoriushoz vagy a Sartorius
licencadójához rendelje, az adott helyzettől függően. A
Megrendelő vállalja, hogy nem nyújt be kérelmet
ugyanazon védjegy vagy bármilyen, megtévesztően
hasonló védjegy lajstromozására, illetve nem szerez be
ilyen védjegyet sem, kivéve és amennyiben Sartorius
azt írásban engedélyezte; a Megrendelő nem
változtatja meg vagy távolítja el az ilyen védjegyet az
Árukról.

állnak, és a Szoftver tulajdonjoga vagy a vonatkozó
szerzői jogok nem szállnak át a Megrendelőre a
Szoftver Megrendelő általi használatával. A jelen cikk
szerint adott felhasználási jogok nem ruházhatók át
harmadik félre a Sartorius írásos engedélye nélkül.
c)

A Szoftvert a vonatkozó nemzeti szerzői jogi törvények
és nemzetközi szerződések védik, és a Megrendelő a
Szoftvert nem másolhatja, illetve nem engedélyezheti
annak másolását, azonban a Megrendelőnek joga van
(i) olyan másolatokat készíteni, amelyek a Szoftver
rendeltetésszerű használatához szükségesek (például
hibajavításhoz), (ii) a Szoftver másolására biztonsági
mentés vagy archiválás céljából, illetve a Szoftver
átvitelére biztonsági számítógépre a számítógép
meghibásodása esetén, vagy (iii) másolat készítésére
megfigyelés, tanulmányozás vagy tesztelés céljából, a
Szoftver működése, a Szoftver bármely elemének
alapjául szolgáló elképzelések és elvek meghatározása
érdekében; feltéve hogy a Megrendelő a Szoftver
telepítésére,
megjelenítésére,
futtatására,
továbbítására vagy tárolására irányuló bármely
cselekmény végrehajtása során megteszi, amire
jogosult.

d)

A Megrendelő (i) az Árut és a kapcsolódó
dokumentációt emberi in vitro diagnosztikai
alkalmazásokhoz fogja használni, (ii) a Szoftvert csak a
megvásárolt Árukkal együtt használja, és csak olyan
célra, amely a biztosított alkalmazás körébe tartozik, és
(iii) nem idézi elő vagy engedélyezi a Szoftver
visszafejtését, megbontását, módosítását vagy
adaptálását, illetve a Szoftver egyesítését bármely más
szoftverrel, kivéve és csak akkor és csak annyira, ha az
elengedhetetlen a Szoftver más programokkal való
interoperabilitásának
eléréséhez
szükséges
információk megszerzéséhez, feltéve, hogy az
interoperabilitás eléréséhez szükséges információk a
Megrendelő számára korábban nem voltak könnyen
elérhetőek, és (iv) nem helyezheti át a Szoftvert
egyetlen országba sem a vonatkozó import- vagy
exportellenőrzési szabályok megsértésével. A
Megrendelő kijelenti, hogy tartózkodik a gyártó
jelöléseinek és különösen a szerzői jogira vonatkozó
jelölések eltávolításától, illetve ezeket nem változtatja
meg a Sartorius előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A
Szoftverre és a dokumentációra, valamint azok
másolatára vonatkozó minden egyéb jog a Sartorius
tulajdonában marad. A Megrendelő nem jogosult a
Szoftver továbbengedélyezésére.

e)

A Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a Szoftver
használatára a Sartorius részére átadott bármely
harmadik fél licencszerződésének vagy értesítésének
feltételei, a Megrendelőre a szoftver vagy a hardverbe

RENDSZEREK ÉS SZOFVEREK
Ha a Megrendelő engedélyezteti a Sartorius
szoftverét,
beleértve
az
Áruk
vásárlásához
engedélyezett szoftvert, valamint minden más
szoftvert vagy hardverrel egybeépített célprogramot,
amely telepítésre került, vagy más módon kapcsolódik
a vásárolt Áruhoz, a következő kiegészítő
rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

A Sartorius nem kizárólagos jogot és felhasználási
engedélyt ad a Megrendelő részére a Szoftver
másolatának felhasználására, amely a Sartorius által az
Megrendelő rendelkezésére bocsátott olvasható
számítógépes adathordozón található.

b)

A Szoftver és a kapcsolódó szerzői jogok a Sartorius, a
Sartorius Leányvállalatának és/vagy a Sartorius és
Leányvállalatai bizonyos szállítóinak a tulajdonában
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beépített
szoftver
bármely
harmadik
fél
tulajdonosának
vagy
szolgáltatójának
jogai
vonatkoznak, és a Megrendelő köteles tiszteletben
tartani a Sartorius által előzetesen biztosított harmadik
fél licencszerződéseinek feltételeit és jogait.
f)

g)

h)

A Szoftverre a Rendszerre vonatkozó, a 16. szakaszban
meghatározott korlátozott garanciák vonatkoznak, és
nem vonatkozik rá semmilyen más, kifejezett vagy
hallgatólagos garancia.
A Sartorius nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos
garanciát arra, hogy a Szoftver vagy a hardverbe
épített szoftver működése megszakítás nélküli vagy
hibamentes lesz, vagy hogy a Szoftverben vagy a
hardverbe épített szoftverben található funkciók
megfelelnek vagy kielégítik a megállapodott
specifikáción kívül eső felhasználást. Az Áruk
szavatossági ideje alatt végrehajtott szoftver- vagy
firmware javítások a Sartorius szállítási dátumától
számított 3 (három) hónapig, vagy az Áruk
szavatossági idejének lejártáig érvényesek, attól
függően, melyik időszak hosszabb.
A jelen alpontban foglalt bármely feltétel be nem
tartásával a Megrendelő elveszti szoftverhasználati
jogát. A jog megszűnésével a Megrendelő köteles
visszaküldeni a Sartorius által biztosított adathordozót,
annak minden másolatát, illetve bármely más
szoftvert.

i)

A Szoftver bármilyen cseréjére, javítására vagy
frissítésére, amelyet a Megrendelő a továbbiakban
megkap Sartoriustól vagy a Sartorius Leányvállalatától,
ugyanazon korlátozások és egyéb rendelkezések
vonatkoznak, amelyek a jelen alpontban találhatók,
függetlenül attól, hogy erre az alpontra vagy a jelen
ÁSZF-re történik-e külön hivatkozás, amikor a
Megrendelő ilyen cserét, javítást vagy frissítést
megkapja, kivéve, ha az ilyen cserét, javítást vagy
frissítést külön licencszerződés biztosítja, amely
feltételei kifejezetten felülírják a jelen ÁSZF-t. Az
esetleges frissítések szavatossági ideje az átadástól
számítva 1 (egy) év. Az ilyen cseréket, javításokat vagy
frissítéseket az átadás időpontjában érvényes árakon
és fizetési feltételek mellett kell biztosítani.

j)

A Sartorius nem vállal felelősséget és semmilyen
garanciális kötelezettséget, ha a Szoftvert vagy a
firmware-módosítást a Sartoriuson vagy annak
képviselőin kívül bárki más biztosítja. Ezenkívül a
Sartorius
felszámolja
az
ilyen
módosítások
felfedezéséig felmerült költségeket, valamint minden
további javítási munkát, amely szükséges ahhoz, hogy
a Szoftver vagy a firmware visszakerüljön a szavatosság
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alá.
k)

19)

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Sartorius csak
a fent említett korlátozásokra hivatkozva és azok okán
képes vagy hajlandó Szoftvert, Rendszert és telepítést
kínálni az adott Árakon.
BERENDEZÉS
Ha a Megrendelő olyan berendezést vásárol a
Sartoriustól, amelyet Sartorius telepít, akkor a
következő kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

Átvételi vizsgálat a gyártó telephelyén („FAT”): a
Sartorius Írásban értesíti a Megrendelőt, amikor a
Berendezés készen áll a tesztelésre a Sartorius
telephelyén. Az ilyen értesítést követően mindkét fél
képviselői saját költségükön egy kölcsönösen
elfogadott időpontban felkeresik a Sartorius
telephelyét, hogy teszteljék a Berendezést az
érvényes Specifikációk és a Sartorius által kiadott és a
Megrendelő által elfogadott FAT protokollnak
megfelelően. A Sartorius a tesztek eredményéről
hitelesített beszámolót ad a Megrendelőnek. Miután a
Berendezést a 19. pont a) alpontja szerint tesztelték, a
Sartorius a Megrendelő szállítási helyére leszállítja a
Berendezést a kölcsönösen elfogadott napon.

b)

Helyszíni átvételi vizsgálat („SAT”): A Berendezés
beszerelését és beüzemelését követően mindkét fél
képviselői saját költségükön egy kölcsönösen
elfogadott időpontban felkeresik az Átadás helyszínét,
a Berendezés beüzemelési és Átvételi vizsgálatának
elvégzése céljából, amely a Sartorius által kiadott és a
Megrendelő által elfogadott SAT protokollnak
megfelelően történik. A Sartorius a tesztek
eredményéről hitelesített beszámolót ad
a
Megrendelőnek. A jelen ÁSZF által biztosított
esetleges jogorvoslaton túl a Sartorius a Megrendelő
Írásos értesítésével azonnali hatállyal felmondhatja a
jelen Szerződést, amennyiben a Megrendelő a) nem
veszi át a Berendezést a SAT protokoll rendelkezései
szerint, és az ilyen mulasztás 10 (tíz) nappal a
Megrendelő Írásos értesítésének kézhezvétele után is
fennáll.

III. RÉSZ – SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSI
FELTÉTELEI
Ha a Megrendelő Szolgáltatásokat vásárol a Sartoriustól,
akkor a jelen ÁSZF I. részében foglaltakon kívül csak és
kizárólag az alábbi feltételeket kell alkalmazni a
Szolgáltatások eladására.
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20) A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA
a)

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás Tárgyát
nem a Sartoriustól vásárolta, akkor a Megrendelő a
Szolgáltatások teljesítése előtt köteles tájékoztatni a
Sartoriust a Szolgáltatás Tárgyára vonatkozó szellemi
alkotáshoz fűződő jogokkal, és a Megrendelő köteles
mentesíteni a Sartoriust a szellemi alkotáshoz fűződő
jogokkal kapcsolatban harmadik felek részéről
támasztott követelések alól.

b)

A Megrendelő ügyel arra, hogy a Szolgáltatások
körében a Szolgáltatás Tárgya ne jelentsen
egészségügyi veszélyt a Sartorius megbízottai és
munkavállalói számára.

c)

Ha a Sartorius Ajánlata másként nem rendelkezik, a
Szerződés szerinti általános szolgálati idő hétfőtől
péntekig, a Sartorius telephelyének megfelelő helyi
idő szerint 08: 00-17: 00 óra, a munkaszüneti napok
kivételével.

21)
h)

i)

j)
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Áru és a Szolgáltatások árát.
k)

Amennyiben a felek megállapodtak abban, hogy az
Áruk beszerelést vagy telepítését Sartorius végzi el,
akkor a Megrendelő köteles saját költségén (i)
előkészíteni a helyet; (ii) gondoskodni a megfelelő
munkakörülményekről; (iii) biztonságos helyet kijelölni
a Sartorius részére az anyagok és szerelési eszközök
tárolásához; (iv) megfelelő hozzáférést biztosítani a
helyszínhez; (v) gondoskodni arról, hogy a helyszín
biztonságos legyen és igazolni is, hogy a helyszín
kémiai és biológiai kockázatoktól mentes; (vi)
biztosítani Sartorius által a felszerelés előtt
meghatározott összes eszközt és feltételt, beleértve a
fentiek az áramellátást, a vizet, a gázt, a sűrített
levegőt,
az
adathálózatokat,
a
környezeti
ellenőrzéseket, a szellőztető rendszereket, a
megfelelő emelőberendezéseket és a világítást is.

l)

A Sartorius kérésére a Megrendelő kitölti és kiadja a
munkavégzéshez szükséges engedélyeket, és minden
erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy Sartorius
megbízottai könnyebben hozzásférhessenek a
helyszínhez rendes munkaidőn kívül. A Sartorius
minden tőle telhetőt megtesz a hatályos jogszabályok
által megengedett mértékben, hogy megfeleljen
minden olyan speciális követelménynek, amelyről
előzetesen írásban értesítést kapott.

m)

A Sartorius fenntartja
annak
jogát, hogy
megtagadhassa az Áruk telepítését, amennyiben úgy
véli, hogy a helyszínt és/vagy a hozzáférést nem a
fentieknek megfelelően készítették elő vagy nem
biztosították, és nem visel felelősséget a fenti előírások
be nem tartásából eredően felmerülő semmilyen
veszteség, kár vagy további költség tekintetében.

n)

A Megrendelő mentesíti a Sartoriust és Képviselőit
minden olyan követeléssel, veszteséggel, kárral,
bírsággal és más kötelezettségekkel szemben,
amelyeket a Sartorius-szal szemben támasztottak
harmadik felek olyan személyi sérülés vagy haláleset
miatt, amely a telepítés során, nem a Sartorius vagy
Képviselőinek
felróható
magatartása
miatt
következett be.

TELEPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Amennyiben az Ajánlat részletesen tartalmazza a
Felek megállapodását arról, hogy a Sartorius végzi el
az Áru beszerelését, feltéve, hogy az a Megrendelő és
a Sartorius Áruk beszerelésével kapcsolatban minden
lényeges körülményről kellő időben megállapodtak,
beleértve különösen a beszerelés helyét, valamennyi
rajzot és minden lényeges adatot, valamint az összes
szoftveres interfészt, ebben az esetben van lehetőség
a telepítés megkezdésére. A Felek által nyújtandó
tájékoztatást a Felek projektvezetői egyeztetik attól a
naptól számított 1 (egy) hónapon belül, hogy a
Sartorius elfogadja a Megrendelő által leadott
megrendelést.
A Sartorius módosíthatja az Árat, hogy fedezze az
esetleges speciális szállítási, kezelési, előkészítési vagy
a beszerelés egyéb költségeit, valamint a tárolási vagy
egyéb költségeket, amelyek a Megrendelő esetleges
késéseiből adódnak a telepítési hely előkészítése vagy
a helyes és teljes körű tájékoztatás megadása során,
továbbá módosíthatja az utasításokat, engedélyeket,
hozzájárulásokat
és
az
Áruk
gyártásához,
módosításához,
szállításához,
feladásához,
szállításához vagy felszereléséhez szükséges egyéb
időpontokat.
Ha az Árut az átadástól számított 2 (kettő) hónapon
belül nem sikerült a meghatározott helyre telepíteni, a
hely előkészítésében bekövetkezett késedelem miatt,
a Sartorius jogosult kiszámlázni a Megrendelő felé az

22) A

SARTORIUS
SZOLGÁLTATÁSOK

ÜZEMÉBEN

TELJESÍTETT

Az alábbi rendelkezések vonatkoznak a Sartorius
üzemében végzett Szolgáltatások valamennyi
Tárgyára:
a)

A Szolgáltatás Tárgyát kizárólag a Megrendelő
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csomagolja és szállítja Sartorius üzemébe, és a
kárveszélyt a szállítás során oda és vissza úton a
Megrendelő viseli. A Megrendelő kérésére a szállítás
idejére az Árukra biztosítást kötnek a Megrendelő
költségére a biztosítható szállítási kockázatokra,
például lopás, törés, tűz ellen. A Szolgáltatás Sartorius
üzemében történő teljesítése során a Sartorius nem
nyújt
biztosítási
védelmet.
A
Megrendelő
gondodkodik a meglevő biztosítás fenntartásáról, és a
Sartorius csak a Megrendelő kifejezett kérésére és a
Megrendelő költségére köt biztosítást az ilyen
kockázatok fedezésére.
b)

A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások akkor
tekinthetők teljesítettnek, ha a Szolgáltatás Tárgyát a
Szerződés szerint tesztelték.

c)

Amennyiben Sartorius a Szolgáltatások teljesítésével a
Megrendelő és/vagy a Megrendelő munkavállaói,
megbízottai vagy vállalkozói magatartása vagy
mulasztásai miatt késedelembe esik, vagy ha a
Megrendelő a teljesítést követően késik a Szolgáltatás
Tárgyának visszaszállításával, a Szolgáltatások
befejezése után Sartorius raktárbérleti díjat számíthat
fel a Megrendelőnek a Sartorius üzemében történő
tárolásért, vagy ha a Szolgáltatás Tárgya más helyen is
tárolható, akkor a Megrendelő viseli az ilyen más
helyen történő tárolás költségeit és kockázatát.

23) A

MEGRENDELŐ
SZOLGÁLTATÁSOK

ÜZEMÉBEN

b)
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c)

A Megrendelő vállalja, hogy saját költségén: (i) szükség
szerint kisegítő személyzetet biztosít a jelen Szerződés
szerinti Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges
létszámban és időkeretben, és Sartorius nem vállal
felelősséget
az
ilyen
kisegítő
személyzet
tevékenységéért; (ii) elvégez minden építési, alapozási
és állványozási munkát, beleértve az ehhez szükséges
építőanyagok beszerzését is; (iii) biztosítja a szükséges
eszközöket és nehézgépeket és/vagy szerszámokat,
valamint a szükséges anyagokat és cikkeket az említett
berendezésekhez;
(iv)
gondoskodik
fűtésről,
világításról, közművekről, vízről, beleértve a szükséges
csatlakozásokat és kimeneteket; (v) gondoskodik a
szükséges száraz és zárható helyiségekről a
szervízszemélyzet eszközeinek tárolásához; (vi)
megvédi a Szolgáltatások teljesítésének helyét és az
ott elhelyezett anyagokat bármilyen káros hatásoktól,
és megtisztítja a Szolgáltatások teljesítésének
helyszínét; (vii) a Sartorius szervizszemélyzetének
megfelelő
és
biztonságos
helyiséget
és
munkaterületeket (fűtéssel, világítással, tisztálkodási
és
egészségügyi
lehetőségekkel)
biztosít
elsősegélynyújtással; és (viii) anyagokat biztosít és
minden
szükséges
intézkedést
megtesz
a
Szolgáltatások Tárgyának beállításához és a
Szerződésben megállapított tesztek elvégzéséhez.

d)

A Megrendelő biztosítja, hogy a Sartorius
szervizszemélyzetének
megérkezése
után
a
Szolgáltatások indokolatlan késedelem nélkül
megkezdődhessenek
és
késedelem
nélkül
teljesíthetők legyenek. Amennyiben a Szolgáltatás
Tárgyához objektumhoz speciális diagramok vagy
használati utasítások szükségesek, a Megrendelő
ezeket kellő időben eljuttatja a Sartorius részére.

e)

Az üzembe helyezés keretein belül teljesítendő
Szolgáltatásokhoz a Megrendelőnek különösen arról
kell gondoskodnia, hogy biztosítsa a támogatást a
fentiekben ismertetett módon, valamint hogy a
Szolgáltatás Tárgyának elektromos és mechanikus
beszerelése befejeződjön, ami előfeltétele a jelen
Szerződés szerinti Szolgáltatások Sartorius általi
megkezdésének.

f)

Ha a Megrendelő nem teljesíti a 24. szakaszban foglalt

TELJESÍTETT

Az alábbi rendelkezések vonatkoznak a Megrendelő
üzemében, vagy a Megrendelő által megjelölt, nem a
Sartorius tulajdonát képező üzemben végzett
Szolgáltatások valamennyi Tárgyára:
a)

szabályokról és előírásokról. A Sartorius a szokásos
díjszabása szerint díjat számíthat fel a Megrendelő felé
a Sartorius szervizszemélyzetének munkára fordított
idejére, amelyet a Megrendelő által igényelt
berendezésekkel, intézkedésekkel, biztonsággal vagy
képzéssel biztosítottak, kivéve, ha a fentieket a
Szerződésben rögzített Ár kifejezetten tartalmazza.

A Megrendelő saját költségén támogatja a Sartorius
szervizszemélyzetét
a
jelen
Szolgáltatások
teljesítésében, ideértve annak biztosítását is, hogy a
Szolgáltatás
Tárgya
rendelkezésre
álljon
a
szervizeléshez
minden
ütemezett
megelőző
karbantartás vagy segélyhívás időpontjában. Sartorius
szervizszemélyzete felveszi a kapcsolatot az
Megrendelővel, hogy kölcsönösen elfogadható
időpontot egyeztessen a Megrendelővel minden ilyen
szervizlátogatáshoz.
A Megrendelő megtesz minden szükséges
intézkedést az egyének és tárgyak védelme
érdekében azon a helyen, ahol a Szolgáltatásokat
nyújtják,
valamint
tájékoztatja
a
Sartorius
szervizszemélyzetét
a
különleges
biztonsági
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bármely kötelezettségét, és ennek elmulasztása miatt
a Szolgáltatások teljesítése késik, vagy a Sartorius
egyéb módon akadályozva van a Szolgáltatok
teljesítésében, Sartorius jogosult szokásos árszabása
szerint a Megrendelő felé felszámítani az ilyen
mulasztással összefüggésben felmerült költségeit.
24) A

SZOLGÁLTATÁSOK
HATÁRIDEJE

a)

b)

A jelen Szerződés alapján teljesítendő egyes
Szolgáltatások határidejeként megjelölt időpontok
becslésen alapulnak, ezért azok nem bírnak kötelező
érvénnyel. A Megrendelő csak akkor kérheti, hogy a
Sartorius vállaljon kötelező érvénnyel határidőt a jelen
Szerződés szerinti Szolgáltatás(ok) teljesítésére, ha a
felek a munkák és/vagy a Szolgáltatások körét
pontosan meghatározzák.
A Szolgáltatás teljesítésének kötelező érvényű
határideje
abban
az
esetben
tekinthető
megtartottnak, ha annak lejártakor a Szolgáltatás
Tárgya készen áll a Megrendelő részére történő
átadásra, és ha a Szolgáltatás Tárgya tesztelésre került
a Szerződésben foglaltak szerint, és/vagy a
Szolgáltatás teljesült és/vagy elérte a Szolgáltatás a
kívánt célját.
További
megrendelések
vagy
Szolgáltatások
igénylése esetén az eredetileg megrendelt
Szolgáltatás teljesítésének egyeztetett határideje
meghosszabbodik.

d)

Ha bármely jelen Szerződés szerinti Szolgáltatás
teljesítése késik munkaügyi vita következtében
(beleértve
sztrájkok,
bezárások
vagy
olyan
körülmények, amelyekért a Sartorius nem tehető
felelőssé), az esedékes Szolgáltatás teljesítésének
határideje észszerűen meghosszabbodik, amennyiben
az ilyen akadályok jelentős hatást gyakorolnak a
Szolgáltatás teljesítésére; ez akkor is érvényes, ha ilyen
körülmények akkor következnek be, amikor a Sartorius
már késedelemben volt az említett teljesítéssel.
Ha a Megrendelő a késedelem miatt a Szolgáltatás
későbbi teljesítésére ésszerű határidőt határoz meg,
és az ilyen új határidő sem teljesül, a Megrendelő a
jogszabályi rendelkezések keretein belül jogosult
felmondani a Szerződést. Késedelmes teljesítés miatt
támasztott követelésekre kizárólag a 24. pont d)
alpontja irányadó.

25) SZOLGÁLTATÁSOK ÁTVÉTELE
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A Megrendelő vállalja, hogy átveszi a Szerződés szerint
nyújtott Szolgáltatást, akár javítás, karbantartás,
üzembe helyezés vagy más, az alábbiakban
meghatározott Szolgáltatás formájában. Arra az
esetre, ha az elvégzett Szolgáltatás nem felel meg a
jelen Szerződés előírásainak, a Sartorius vállalja, hogy
kiküszöböli a jelen 26. szakaszban meghatározott
hibát, feltéve, hogy ez lehetséges az adott Szolgáltatás
esetében. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a
Megrendelő
érdekében
végzett
értékeléskor
kismértékű hiba állapítható meg, vagy ha a hiba olyan
körülményen alapul, amelyért a Megrendelő felelős.
Kisebb hiba esetén a Megrendelő nem tagadhatja
meg a Szolgáltatás átvételét.

b)

Ha a Szolgáltatások átvétele nem a Sartorius hibájából
késik, akkor az átvétel 2 (kettő) héttel azután
következik be, hogy a Sartorius értesítette a
Megrendelőt a jelen Szerződés alapján nyújtott
Szolgáltatás teljesítéséről.

c)

A Szolgáltatás átvétele után a Sartorius felelőssége a
szemmel látható hibákért elévül, ha a Megrendelő
nem tartja fenn annak jogát, hogy igényt érvényesítsen
ezen hibák miatt.

TELJESÍTÉSÉNEK

c)

e)

a)

26)

FELMONDÁS
A Sartoriusnak joga van kötelezettség nélkül
felmondani a szerződést, ha a szolgáltatás egy
szoftverhez kapcsolódik, és a szoftver vagy annak
bármely verziója megszűnik. Az ilyen megszűnést
követő értesítéskor arányos visszatérítés jár a
Megrendelőnek, ha a Szerződés hátralévő futamideje
meghaladja a hat (6) hónapot.

27)

BIZTOSÍTÉKOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

a)

A Sartorius garantálja, hogy a Szolgáltatásokat jól és
szakszerúen, az iparági szabványoknak megfelelően
teljesíti, és a Szolgáltatások részeként szállított
alkatrészek összhangban lesznek a Sartorius
Specifikációival. Amennyiben a Megrendelő átfogóbb
vizsgálatokat igényel, erről a feleknek írásban kell
megállapodni, és az átfogó tesztek költségeit a
Megrendelő köteles viselni.

b)

Ha a Szolgáltatások Szavatossági idején belül a
Sartorius hibás teljesítésről szóló írásos jelentést kap,
akkor Sartorius, miután meggyőződött az ilyen hibás
teljesítésről, a Szolgáltatás újbóli teljesítésével
orvosolja azt. Ha a Sartorius nem tudja kijavítani a hibát
a Szolgáltatások újbóli elvégzésével, akkor a Sartorius
visszafizetheti annak Árát, vagy adott esetben a nem
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megfelelő Szolgáltatások Árának azt a részét, amelyet
a Sartorius nem képes kijavítani. A fentiek a
Megrendelő egyedüli és kizárólagos szavatossági
lehetőségei, és a Sartorius felelőssége a jelen
Szerződés szerint kifejezetten nem megfelelő
Szolgáltatások újbóli teljesítésére vagy annak Árának a
visszatérítésére korlátozódik. A jelen bekezdésben
meghatározott szavatosság az alkatrészekre és az
esetleges pótalkatrészekre is vonatkozik.

foglaltak szerint abból adódóan, hogy nem adtak vagy
hiányos javaslatokat és tanácsokat adtak akár az
említett Megállapodás aláírása előtt vagy után, és a
Szerződés egyéb járulékos kötelezettségei - különös
tekintettel a Szerződés Tárgyának üzemeltetésére és
karbantartására vonatkozó utasításokra - a 25. és 26.
pont rendelkezéseit ennek megfelelően kell
alkalmazni, a további ügyféligényeket kizárva.
c)

c)

Ez a garancia minden más, kifejezett vagy
hallgatólagos garancia helyébe lép, és minden egyéb,
hallgatólagosan
kifejezett
garancia,
ideértve
korlátozás nélkül az értékesíthetőségre és egy adott
célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat, kizárt.

d)

Ez a garancia kizárja a használt árukat, használt
alkatrészeket, valamint nem terjed ki a természetes
kopás következtében felmerült károkra, harmadik
felek által végzett karbantartás, a berendezés
üzemeltetési utasításainak be nem tartása, a túlzott
vagy nem megfelelő felhasználás és a nem megfelelő
kialakítés és/vagy harmadik felek által végzett
összeszerelési munkák, valamint minden olyan egyéb
külső hatás és ok miatt bekövetkezett károkra,
amelyekkel
összefüggésben
Sartorius
nem
rendelkezhetett ellenőrzési lehetőséggel, vagy
amelyért a Sartorius nem volt felelős.

e) A Sartorius a fenti garanciával kapcsolatos
kötelezettségei alól mentesül, valamint további
felelősséget nem vállal, ha a Megrendelő vagy
harmadik fél változtatásokat vagy javításokat hajt
végre a szervizelendő Tárgyon és/vagy a kárt a
szervízelendő tárgy nem rendeltetésszerű használata,
gondatlanság, baleset vagy illetéktelen szervízelése
okozta vagy annak tulajdonítható, akár a Megrendelő,
akár bármely harmadik fél végezte (abban az esetben
sem, ha a Sartorius erre írásos felhatalmazást adott a
Megrendelőnek).
28) FELELŐSSÉG
a)

Ha a Szolgáltatás Tárgyának egyes részei a Sartorius
hibájából megsérülnek, Sartorius dönthet úgy, hogy a
hibákat saját költségén kijavítja, vagy új részeket szállít.
A Sartoriusnak az említett sérült alkatrészek cseréjével
kapcsolatos kötelezettsége arra az árra korlátozódik,
amelyen az adott Szolgáltatás vonatkozásában
megállapodtak. Egyebekben 28. szakasz c) pontját kell
megfelelően alkalmazni.

b)

Amennyiben a Megrendelő a Sartorius hibájából nem
tudja használni a Szolgáltatás Tárgyát a Szerződésben
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Olyan károkozás esetén, amely nem magát a
Szolgáltatás Tárgyát károsítja, a Sartorius felelőssége
jogi okoktól függetlenül csak a következő esetekben
áll fenn: i) szándékos károkozás; ii) súlyos
gondatlanság jogi képviselő / jogi személyek /
igazgatók vagy vezető állású munkavállalók részéről;
iii) vétkes testi sérülés esetén haláleset, életveszély és
egészségkárosodás; iv) csalárd módon elrejtett hibák,
amelyekre a vállalt garancia kiterjed; v) a
magántulajdonban lévő tárgyakból eredően személyi
sérülésekért vagy vagyoni károkért, amennyiben a
Szerződésre irányadó jog szerint alkalmazandó
termékfelelősségi törvény előírja a felelősséget. A
lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes
megszegése esetén a Sartorius felelősséggel tartozik a
nem vezető állású munkavállalói súlyos gondatlansága
és enyhe gondatlansága esetén is, ahol az utóbbi
esetben felelőssége az olyan károkra korlátozódik,
amelyek általában a ilyen típusú szerződésekkel
kapcsolatosak és ésszerűen előreláthatóak. Minden
további követelés kizárt.

29) BSL 3 | 4 KÖRNYEZET

A Megrendelő köteles előre tájékoztatni a Sartorius-t,
amennyiben a szerviz szolgáltatás tárgyát képező
berendezés BSL3 vagy BSL4 környezetben található.
Ezzel egyidőben átadja a berendezés és alkatrészeinek
dekontaminálásáról és tisztításáról szóló nyilatkozatot
(Dekontaminálási
nyomtatvány),
vagy
írásban
tájékoztatja a Sartorius-t, hogy miért nem tud ilyen
nyomtatványt kiállítani a Sartorius részére. A
megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, amennyiben
a kiszolgálandó berendezés BSL3 vagy BSL4
környezetben található, a fent említett dokumentumok
meglétének ellenére is dönthet úgy a Sartorius, hogy
távolról végzi el a szerviz szolgáltatást
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