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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
  
1.1. Jelen Indirekt beszerzési feltételek (”Beszerzési Feltételek”) célja, hogy egységesen szabályozza az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.., Cg.: 
13-09-165237)  továbbiakban Auchan) - és a vele adásvételi, szállítási, megbízási, vállalkozási vagy bármilyen más szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződést (továbbiakban 
Szerződés) kötő, vagy szerződéskötés hiányában az Auchan megrendelése (továbbiakban Megrendelés) alapján eljáró harmadik személy (továbbiakban Partner) jogait és 
kötelezettségeit, illetve a Szerződésekre és Megrendelésekre vonatkozó szabályokat.  
1.2. A Felek jogait és kötelezettségeit a jelen Beszerzési Feltételek általános jelleggel szabályozza. Amennyiben a Szerződés vagy a Megrendelés és jelen Beszerzési 
Feltételek rendelkezései között eltérés lenne, úgy a Szerződés és/vagy a Megrendelés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a Szerződés a Partner és az Auchan közötti 
megállapodás általános feltételeit tartalmazza, és a Szerződés hatálya alatt a teljesítésre Egyedi megrendelés(ek) kiállítására kerül sor, úgy a Szerződés és az Egyedi megrendelés 
közötti eltérés esetén az Egyedi megrendelés szabályai irányadóak, illetve az Egyedi megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Szerződés rendelkezéseit 
alkalmazzák.  
1.3. Felek a Szerződések megkötését megelőző tárgyalásaik, a Szerződések megkötése, a Szerződések és a Megrendelések teljesítése, illetőleg a teljesítést követő 
eljárásaik során kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének betartásával kötelesek eljárni. Auchannak a szerződéses tárgyalások során tett 
jognyilatkozatai nem tekintendők jogi értelemben vett ajánlatnak, azokból az Auchanra nézve nem keletkezik kötelezettség szerződéskötésre vagy megrendelés kibocsátására. 
Auchan külön tiltakozásának hiányában sem válnak a Szerződés részévé azon feltételek, amelyeket a Partner írásbeli szerződéskötés hiányában írásban az Auchan részére 
megküld.  
1.4. Nem válik a Szerződés és a Megrendelés tartalmává olyan szokás, gyakorlat, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban vagy közöttük 
korábban hatályban volt szerződéssel vagy kibocsátott megrendeléssel kapcsolatban megegyeztek, illetve egymás között kialakítottak.  
1.5. Jelen Beszerzési Feltételek hatálya az Auchanra, a Partnerre, illetve - amennyiben Partner a teljesítése során Alvállalkozó igénybevételére is jogosult - Partner 
közreműködőjére, vagy Alvállalkozójára terjed ki. Partner a jelen Beszerzési Feltételeket a Szerződés aláírásával, vagy Szerződés hiányában a Megrendelés elfogadásával vagy a 
teljesítés megkezdésével magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá elismeri, hogy Auchan lehetővé tette számára, hogy a jelen Beszerzési Feltételeket előzetesen megismerje, 
illetve elfogadja a Beszerzési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyek a Felek között korábban alkalmazott feltételektől esetlegesen eltérnek.   
1.6. Amennyiben Partner a szolgáltatások vonatkozásában az Auchan nevében adatfeldolgozóként jár el, úgy köteles az erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződést megkötni 
és az Auchan adatkezelési utasításainak megfelelően eljárni.  
 

2. A TELJESÍTÉS SZABÁLYAI  
 
Teljesítés helye, ideje  
2.1. Partnernek a Szerződésben/ Megrendelésben, vagy ha a Szerződésben/Megrendelésben a Felek határidőt vagy határnapot nem határoznak meg, vagy attól eltérnek, 
ebben az esetben az Auchan illetékes Kapcsolattartójával írásban jóváhagyott határidőkre, határnapra kell teljesíteni. Amennyiben a Szerződés vagy a Megrendelés részhatáridőket 
állapít meg, akkor Partner ezen részhatáridőkben köteles teljesíteni.  Részletekben, illetve az adott határnap vagy határidő előtt történő teljesítésre Partner csak akkor jogosult, ha 
ehhez Auchan külön és kifejezetten – az illetékes Kapcsolattartó útján – írásban vagy szóban hozzájárult.. 
2.2. Partner a Szerződésben vagy a Megrendelésben meghatározott helyen köteles teljesíteni. A teljesítés helye, amennyiben a Szerződés vagy a Megrendelés másként 
nem rendelkezik vagy azokból egyértelműen nem állapítható meg, illetve amennyiben a Szolgáltatás/Áru rendeltetéséből más nem következik, az Auchan székhelye. 
2.3. Auchan jogosult az általa meghatározott teljesítési helyet a teljesítés megkezdéséig bármikor módosítani, köteles azonban viselni a Partner ebből felmerült valamennyi 
megfelelően igazolt költségét.  
 
Teljesítés módja  
2.4. Partner a Szerződésben, illetve a Megrendelésben meghatározott árakon köteles teljesíteni. 
2.5. A Partner által megadott árak és díjak tartalmaznak minden, a Partner oldalán keletkezett költséget, díjat, így különösen az előkészületekhez, illetve a teljesítés 
véghezviteléhez szükséges költségeket, csomagolási és egyéb költségeket, termékdíjat, adót, valamint a dolognak a teljesítési helyre történő fuvarozásának költségeit, tekintet 
nélkül arra, hogy a fuvarozást a Partner vagy a Partner által kijelölt harmadik személy végezte.  
2.6. Ha a Szerződés, Megrendelés vagy hatósági, jogszabályi előírás nyomán a Partnernek a teljesítéssel egyidejűleg teljesítési okmányokat, mint pl. teljesítési 
jegyzőkönyvet, anyagvizsgálati- és mérési jegyzőkönyvet, minőségi tanúsítványt vagy egyéb okmányt is át kell adnia, illetve amennyiben a teljesítést illetően ilyen minőség tanúsítási 
előírások, szabványok és más rendelkezések léteznek, akkor ezen okmányoknak az átadása a szerződésszerű teljesítés egyik feltétele.  
2.7. A Partner az általa nyújtott Szolgáltatásra, az általa értékesített dologra, illetve a szerződésszerű teljesítésre 1 év jótállást vállal a Ptk. 6:171. - 6:173. §-aiban rögzített 
előírások szerint.  
Késedelem a teljesítés során  
2.8. Amennyiben a Szerződés vagy Megrendelés teljesítése során bármikor olyan feltételek állnak be, melyek akadályozzák a Partnert a teljesítésben az előírt határidőn 
belül, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell az Auchant, részletezve a késedelem okát, várható időtartamát és hatását. 
2.9. Auchan az értesítés kézhezvétele után saját belátása szerint dönt a Partner teljesítési határidejének meghosszabbításáról. Ez azonban nem értelmezhető 
joglemondásként az Auchant megillető kötbérről és kárigényéről.  
2.10. Amennyiben Auchan a Partner késedelme miatt harmadik személlyel történő együttműködésre kényszerül, és a Szerződésben vagy Megrendelésben meghatározott 
teljesítést ezen harmadik személlyel végezteti el vagy azt saját maga végzi el, és ebből többletköltsége származik, úgy azt jogosult Partner számlájába beszámítani, vagy Partnerrel 
közvetlenül megtéríttetni.  
2.11. Partner késedelmes teljesítése esetén a jelen Beszerzési Feltételekben meghatározott kötbérrendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. 
 
Alvállalkozó, közreműködő igénybevétele a teljesítés során  
2.12. Partner Alvállalkozót, közreműködőt csak akkor vehet igénybe teljesítéséhez, ha a teljesítés nem kizárólag az ő személyéhez kötött, illetve ha ehhez Auchan előzetesen 
írásban kifejezetten hozzájárult. Auchan jogosult feltételeket meghatározni az Alvállalkozók, közreműködők vonatkozásában. Partner az Alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mint 
sajátjáért, jogtalanul igénybe vett Alvállalkozó esetében pedig felel minden ebből felmerülő kárért.  
2.13. Auchan jogosult a Partner által javasolt Alvállalkozó közreműködését írásbeli indoklással elutasítani. Partner által javasolt Alvállalkozó esetleges, Auchan által történő 
elutasítása nem szolgálhat hivatkozásul a Partner nem szerződésszerű teljesítésére.   
2.14. Auchan jogosult a Partner teljesítésének igazolására közreműködőt igénybe venni, közreműködő a 9.8. pontban definiált Auchan kapcsolt vállalkozás lehet. 
 
3. FIZETÉSI FELTÉTELEK  
 
3.1. Számla kiállítására Partner kizárólag az Auchan által kiállított, vagy általa aláírt Teljesítésigazolás alapján és a Teljesítésigazolás birtokában jogosult. A 
Teljesítésigazolást Partner köteles a számlájához csatolni. Partner vállalja, hogy a Teljesítésigazolásban feltünteti az általa számlázandó összeget.  
3.2. Partner a számlát postai úton az Auchan székhelyének címére (2040 Budaörs, Sport utca 2-4.) vagy elektronikus úton történő számlaküldés esetén a 
koltsegkonyveles@auchan.hu címre köteles megküldeni. Elektronikus számlaküldés esetén Auchan előírhatja a Megrendelésben számlafeltöltési portál használatát – ebben az 
esetben a Szállító köteles a számláját az Auchan által meghatározott felületre elektronikus úton feltölteni. 
3.3. Partner a számláját az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kiállítani és a számlán köteles feltüntetni az Auchan által kiállított Megrendelés számát. 
3.4. Auchan a számlát nem tekinti szabályszerűen kiállítottnak és jogosult azt teljesítés illetve a késedelmes fizetés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül a Partnernek 
visszaküldeni amennyiben a) a számla nem felel meg a jogszabályokban rögzített formai követelményeknek, b) a számlán nincs feltüntetve Auchan Megrendelés száma c) a számla 
értéke eltér a Megrendelésben foglaltaktól d) a számlához Partner elmulasztja csatolni a Teljesítésigazolást. 
3.5. Részteljesítés esetén Partner csak a ténylegesen teljesített és az Auchan által a vonatkozó részteljesítésre kiállított Teljesítésigazolás alapján az abban szereplő igazolt 
mennyiségről – vagy értékben jogosult a számláját kiállítani. 
3.6. Auchan a fizetést minden esetben számla ellenében átutalással teljesíti a Partner Auchan által nyilvántartásba vett bankszámlaszámára a számla kézhezvételétől 
számított 60 naptári napon belül. 
3.7. A Partner késedelmi kamatra jogosult amennyiben Auchan a számla kiegyenlítését fizetési határidőben nem teljesíti. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. alapján a 
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat értéke. 
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4. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
  
4.1. Partner köteles a Szerződésben vagy a Megrendelésben meghatározott dolgot és szolgáltatást olyan módon az Auchan rendelkezésére bocsátani, illetve nyújtani, hogy 
az alkalmas legyen az Auchan által meghatározott vagy a szolgáltatás, termék rendeltetése szerinti célra. Partner hibás teljesítés esetén nem hivatkozhat arra, hogy Auchannak a 
teljesítéssel kapcsolatos elvárásait, igényeit, kijelentéseit nem ismerte.   
4.2. Partner minden korlátozás nélkül - a szerződés megkötéséből eredő károkat meghaladóan is - felel azért, hogy a Szerződés vagy Megrendelés alapján rendelkezésre 
bocsátott dolgon, nyújtott szolgáltatáson senkinek nem áll fenn olyan joga, amely Auchan jogszerzését (így különösen a tulajdonjog megszerzését, a dolog birtoklását, a dologgal 
való rendelkezés jogát) kizárná, korlátozná, vagy akadályozná (jogszavatosság). Auchan a jogszavatosságra vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a tehermentesítésre 
szolgáló határidő tűzése nélkül is jogosult a Szerződést, illetve a Megrendelést felmondani vagy azoktól elállni.  
4.3. Auchan a Partner által részére átadott szellemi alkotások esetében a fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését követően szerzi meg az időben, térben és a 
felhasználás módját tekintve korlátlan joghasználatot (kizárólagos felhasználási és hasznosítási jog, amely kifejezetten kiterjed az átdolgozás jogára is). Ezen szellemi alkotások 
esetében Partner szavatol azért, hogy azokkal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely Auchan részére biztosított felhasználási jogot bármilyen vonatkozásban 
korlátozná vagy megakadályozná.  
4.4. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben teljesítésével kapcsolatban harmadik személy jogának sérelme felmerül - így különösen harmadik személy szellemi 
alkotásokhoz (például szerzői jog, védjegyjog) fűződő joga sérül - akkor a harmadik személy által Auchannal szemben támasztott igény esetén Auchan helyett perben és peren 
kívül helytáll. Partner minden, a helytállási kötelezettsége teljesítés során tett cselekményét, nyilatkozatát, köteles Auchannal előzetesen egyeztetni, és azokra nézve Auchan 
előzetes hozzájárulását beszerezni. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az Auchan minden, az igénnyel kapcsolatban felmerült kárát és költségét haladéktalanul megtéríti, 
illetőleg ezen igények és károk alól Auchant teljes mértékben mentesíti.  
4.5. Partner kártérítési felelősséggel tartozik Auchannak minden olyan kárért, amelyet Partner Auchannak okoz, továbbá Partner felel minden olyan kiadásért, kárért vagy 
harmadik fél követeléséért, amely Partnernek a Szerződéssel, a Megrendeléssel kapcsolatos tevékenységére, illetve mulasztására vezethető vissza.   
4.6. Partner a kártérítés jogalapját és mértékét nem korlátozhatja, az általa Auchannak okozott kár megtérítéséért teljes mértékben, korlátozás nélkül felel. Felek a 
szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség alóli mentesülésre és a kártérítés mértékének mérséklésére vonatozó jogszabályi rendelkezéseket e vonatkozásban nem 
alkalmazzák.  
4.7. Partner kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogosult a jelen Szerződés és Megrendelés szerinti tevékenység ellátására és szavatolja, hogy 
amennyiben Auchant ezen jogosultság hiányából adódóan kár éri, azt részére teljes egészében megtéríti.  
4.8. Partner tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult Auchan nevében eljárni, kivéve, ha erre Auchan előzetesen írásban kifejezetten feljogosította.  
4.9. Partner köteles az Auchan-nal előzetesen egyeztetni és írásban jóváhagyatni a Szerződéssel/Megrendeléssel, valamint az Auchan-nal kapcsolatosan adott valamennyi 
tájékoztatás, így különösen, de nem kizárólagosan a sajtónyilatkozat, internetes oldalakon elhelyezett és más kereskedelmi tájékoztatók, prospektusok tartalmát. Partner kizárólag 
az írásban jóváhagyott (sajtó) megjelenésekben vehet részt, az írásbeli jóváhagyásnak megfelelő tájékoztatást nyújthat és a jóváhagyás feltételei szerint járhat el a fentieket illetően.  
4.10. Partner kijelenti és kötelezi magát arra, hogy tulajdonosai, illetve munkavállalói nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban Auchannal. 
4.11. Partner köteles a lényeges és a Szerződést, illetve Megrendelést érintő feltételekről (pl. teljesítés akadályai, a teljesítés várható késedelme, stb.), továbbá az adataiban, 
Kapcsolattartóik elérhetőségében bekövetkezett változásokról Auchant haladéktalanul tájékoztatni. Emellett Partner köteles értesíteni Auchant akkor is, ha vele szemben csődeljárás 
indul meg, vagy végelszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtottak be az illetékes bírósághoz, vagy ellene jogerősen felszámolási eljárás indult, illetve, amennyiben 
a teljesítési képességében egyébként jelentős változás következett be. A tájékoztatási kötelezettség elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő kárért Partner kártérítési 
felelősséggel tartozik a Ptk. szerződésszegésért való felelősségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.  
4.12. A Partner a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felelősséggel a hibás teljesítésért azzal, hogy Auchan a Ptk. 6:159. § és 6:160. §-okban írt jogok közül szabadon, az ott 
meghatározott sorrendre és korlátozásokra való tekintet nélkül választhat. Auchan a hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában okozott károk megtérítését kijavítás és kicserélés 
hiányában is, 5 éves elévülési idő mellett követelheti.  
4.13. Feleknek a Szerződésből és Megrendelésből fakadó jogaik és kötelezettségeik elévülését a jogosult fizetési felszólítása és követeléssel való rendelkezése – így 
különösen az engedményezésről szóló értesítés – is megszakítja.  
 . 
5. KÖTBÉR  
5.1. Partner hibás vagy késedelmes teljesítése esetén, a hibás vagy késedelmes teljesítés napjától annak kijavításáig, kicserélésig, és a teljesítés Auchan részéről történő 
elfogadásáig terjedő időtartamra naponta, illetőleg a késedelem napjától annak megszűnéséig naponta a Szerződésben, vagy a Megrendelésben foglalt ellenérték vagy a 
Megrendelési tételsor nettó összegének az 1%-át köteles kötbér jogcímén megfizetni. Abban az esetben, ha a Partner jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettsége eléri a 
Szerződésben vagy a Megrendelésben vagy a Megrendelési tételsorban foglalt nettó ellenérték 20%-át, abban az esetben Auchan jogosult a vonatkozó Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, vagy a Megrendeléstől minden jogkövetkezmény nélkül elállni.  
5.2. Partner késedelmes teljesítésének elfogadása nem jelenti az Auchan kötbérigényéről történő lemondást.  
5.3. Auchan jogosult a felmerülő kötbért 14 (tizennégy) napos fizetési határidővel Partner felé írásban bejelenteni.  
 Partner a kötbért köteles az Auchan által küldött írásbeli felszólításban megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással, 14 (tizennégy) napon belül megfizetni. Amennyiben 
az Auchannak bármely Szerződés vagy Megrendelés alapján fizetési kötelezettsége áll fenn a Partnerrel szemben, úgy jogosult a kötbér összegét ebbe a kötelezettségébe 
beszámítani. A beszámítás erejéig a Partner kötbérfizetési kötelezettsége megszűnik. A beszámítás a Partner általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét nem érinti.   
5.4. Auchan kártérítési igénnyel abban az esetben is felléphet, ha azzal egy időben kötbérigényt nem jelent be Partnerrel szemben. Auchan jogosult több jogcímen is 
kötbérigényt érvényesíteni Partnerrel szemben.  
 
6. ÜZLETI TITOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
6.1. Üzleti Titok tárgyát képezi különösen, de nem kizárólag minden a Partner részére a jelen Beszerzési Feltételek aláírása előtt és/vagy után szóban, vizuális formában, 
írásban vagy bármely más formában közölt vagy az Auchannal kapcsolatosan a Partner tudomásra jutott, valamennyi információ, adat és tény. melyet az Auchan üzleti titoknak 
és/vagy védett ismeretnek minősített. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései szerint 
üzleti titokként, illetve védett ismeretként rendeli kezelni (a továbbiakban együttesen: üzleti titok), amely Üzleti Titkok vonatkozásában a Partnert titoktartási kötelezettség terheli. 
6.2. Üzleti Titokként védeni rendelt valamennyi adat, tény és információ az Auchan gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik, titokban tartásához az Auchannak feltétlen 
érdeke fűződik és azok jogosulatlan megszerzése, hasznosítása vagy felfedése az Auchan vagyoni értékű jogait, valamint jogszerű pénzügyi, gazdasági, üzleti érdekeit sérti. 
6.3. Partner tudomásul veszi, hogy az Üzleti Titok átadásával azt az Auchan kifejezetten azzal a rendelkezéssel hozza a Partner tudomására, hogy azt a Partner nem jogosult 
hasznosítani, mással közölni és nyilvánosságra hozni. 
6.4. Partner vállalja, hogy a részére átadott, illetve tudomására jutott vagy jutó Üzleti Titkokat teljes körűen, mindenkor megőrzi, azt fel nem fedi, megőrzése érdekében a 
szükséges intézkedéseket megteszi valamennyi érintett munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek és közreműködők irányába, továbbá semmilyen formában 
nem terjeszti, hozza tudomására vagy teszi hozzáférhetővé (fedi fel) bármely illetéktelen harmadik személy részére. Ezen korlátozás alól csak a Partner azon alkalmazottai illetve 
a Partnerrel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek számára történő felfedés jelenthet kivételt, akiknek az információkat a Partner Auchan felé való teljesítése 
érdekében bármilyen formában, illetve módon alkalmazniuk kell (a teljesítéshez szükséges mértékben), és az Üzleti Titok megőrzésével kapcsolatos szabályok ilyen személyekkel 
történő betartatása érdekében a Partner előzetesen megtette a szükséges intézkedéseket.  
6.5. Partner kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az Üzleti Titkot semmilyen más módon, formában és célra nem használja fel, mint amilyen célból azt számára 
megismerhetővé tették. Partner különösen nem jogosult arra, hogy az Üzleti Titkot saját maga vagy az Auchantól eltérő bármely más személy érdekében vagy céljára felhasználja.  
6.6. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen titoktartási rendelkezésben meghatározott kötelezettséget megszegi, úgy azért teljes körű felelősséggel tartozik.  
6.7. Partner jelen pontban meghatározott kötelezettségei nem vonatkoznak azokra az adatokra, tényekre és információkra, amelyek a fent hivatkozott jogszabályok kötelező 
előírásai szerint nem minősülnek Üzleti Titoknak, illetőleg megszerzésük, hasznosításuk vagy felfedésük nem tekintendő az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének.  
6.8. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon Üzleti titokra:  
a) amely bizonyíthatóan és törvényes módon már ismert volt az Üzleti titok megismerője számára abban az időpontban, amikor Auchantól azt megkapta, vagy  
b) amelyet Partner jogszerűen szerzett meg annak szabad közlésére jogosult harmadik féltől, vagy  
c) amelyet a Partner az Üzleti titok felhasználása nélkül hozott létre, melyet írásos bizonyítékkal tud igazolni, vagy  
d) amely átadását jogszabály vagy hatósági előírás teszi kötelezővé, ideértve a tőzsdei jegyzéshez kapcsolódó kötelezettségeket is. Ilyen esetekben Partner köteles 
Auchant előzetesen, haladéktalanul írásban értesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségről, annak érdekében, hogy Auchan jogai védelmében fel tudjon lépni.  
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7. VIS MAIOR  
 
7.1. Abban az esetben, ha bármelyik Fél oldalán a teljesítést előre nem látható és el nem hárítható külső ok, esemény, különösen természeti katasztrófa, háború, járvány 
vagy más hasonló esemény teszi lehetetlenné, az a Fél, aki a teljesítést nem tudja nyújtani, köteles a másik Felet haladéktalanul, illetőleg a körülmények által lehetővé tett 
legrövidebb időn belül tájékoztatni. Abban az esetben, ha a tájékoztatás menthető ok hiányában elmarad, a Fél felelősséggel tartozik a tájékoztatási kötelezettség elmaradásából 
eredő kár megtérítéséért.   
7.2. Amennyiben a vis maior fennállta a Partner részére a teljesítésre nyitva álló határidőnek legalább a felét meghaladja, bármelyik Fél jogosult kezdeményezni a vis maiorral 
érintett Szerződés vagy Megrendelés módosítását. Ha az ilyen egyeztetés 2 (kettő) héten belül nem vezet eredményre, Auchan jogosult a vis maiorral érintett Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, a Megrendeléstől elállni.   
7.3. Auchan a 7.1. pontban foglalt időtartam fennállása, illetve egyeztetés lefolytatása nélkül is jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással felmondani, illetve 
Megrendeléstől elállni, amennyiben a teljesítésére bármilyen okból meghatározott időpontban – és nem máskor – lett volna szüksége, feltéve, hogy: 
a) a körülmények alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a Partner a Szerződés, Megrendelés teljesítésére az adott határnapon, vagy határidőben nem lesz képes; és  
b) harmadik személy a Szerződés, Megrendelés szerinti teljesítést vállalja.  
7.4. Partner a jelen pont szerinti elállás esetén nem jogosult az Auchannal szemben kárigényt érvényesíteni.  
7.5. Vis Maior alatt a Felek szerződés jogai és kötelezettségei – a jelen pontban foglalt jogok és kötelezettségek kivételével – szünetelnek.  
 
 
8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
8.1. Felek a Szerződésben, illetve a Megrendelésben foglalt feltételeket közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.  
8.2. Auchan jogosult a jelen Beszerzési Feltételek rendelkezéseit bármikor módosítani, és erről a Partnert tájékoztatni. A tájékoztatás az Auchan honlapján a www.auchan.hu 
oldalon történő közzététellel történik. A Beszerzési Feltételek ilyen módosítása a folyamatban történő teljesítésekre megfelelően alkalmazandó, egyéb esetekben csak a közlést 
követően megkötött Szerződésekre és kiállított Megrendelésekre nézve hatályos. Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Auchan jogosult a 
Szerződést vagy a Megrendelést 30 napos rendes felmondással, indokolás nélkül megszüntetni, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik.  
8.3. A Szerződést, vagy a Megrendelést bármelyik Fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással felmondani.   
8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha  
a) Partner a Szerződésben vagy a Megrendelésben meghatározott teljesítési határidők valamelyikében – akár egy-egy tételnél – saját hibájából olyan késedelembe esik, 
amelyre tekintettel a Szerződés további hatályban tartása vagy a Megrendelés teljesítése már nem áll az Auchan érdekében.  
b) Partner megszegi a Szerződés valamely rendelkezését vagy a Megrendelésben foglalt valamely kötelezettségét és ezen kötelezettségszegését az Auchan teljesítésre 
felhívó, megfelelő határidőt tartalmazó felszólítása ellenére sem orvosolja. A rendkívüli felmondást nem kell előzetesen felszólításnak megelőznie, amennyiben a szerződésszegés 
jellege vagy súlya miatt az nem indokolt vagy Auchantól nem várható el.  
c) Partnerrel szemben végrehajtási vagy csődeljárás indult vagy felszámolását jogerősen elrendelték.  
d) A Partner az Auchannal kötött adatfeldolgozási szerződés valamely lényeges rendelkezését megszegi.   
e) Auchan fizetési kötelezettségének fizetési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül, a Partner írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, feltéve, hogy a 
Partner számláját befogadta és azzal szemben sem kifogással, sem beszámítással nem élt.   
8.5. Amennyiben a Megrendelés teljesítését megelőzően, a Megrendelésben rögzített időtartam alatt a Szerződés megszűnik, akkor a Szerződés megszűnésével egyidejűleg 
a Megrendelés is megszűnik, és az abban megrendelt, még nem átadott Áru átvételére vagy nem teljesített Szolgáltatás igénybevételére, illetve ellenértékének megfizetésére 
Auchan nem köteles, kivéve ha Auchan a folyamatban lévő megrendelés teljesítésére ad utasítást. 
  
 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK   
9.1. Jelen Beszerzési Feltételek vonatkozásában írásbelinek minősül a Felek közötti kommunikáció során a levél, e-mail, a Szerződés módosítása és felmondása tárgyában 
pedig kizárólag a papír alapú írásbeli forma.   
9.2. A jelen Beszerzési Feltételek alapján közölt bármilyen tájékoztatás – figyelemmel az elektronikus Megrendelésre vonatkozó eltérő különleges szabályokra is - kizárólag 
a másik Fél tudomásszerzésével válik hatályossá. A másik Fél tudomásszerzésének minősül:  
(i) személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott Félnél igazoltan átadják;  
(ii) postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal hogy amennyiben a küldemény 

„ismeretlen”, „elköltözött”, „nem vette” át „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a másik Fél címéről, akkor a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. 
munkanapot tekintik a Felek a kézbesítés napjának  

(iii)  e-mail üzenet esetén, amikor azt a Címzett visszaigazolja, illetve az elküldéstől számított 1 munkanap elteltével mindenképp. A címváltozásról a jelen rendelkezés 
szerint kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a fentiek szerint megküldött értesítéssel. 

9.3. Auchan és Partner a Szerződés és a Megrendelések teljesítése során az ott meghatározott – ennek hiányában a Felek által egyéb módon, írásban megjelölt - kijelölt 
Kapcsolattartóikon keresztül tartják a kapcsolatot. A Felek Kapcsolattartó személyeinek esetleges megjelölése kizárólag tájékoztatási célt szolgál, az önmagában nem hatalmazza 
fel az adott személyt a fél képviseletére. A Szerződés vagy Megrendelés azonban írásban, kifejezetten úgy rendelkezhet, hogy az Auchan Kapcsolattartó személye(i) jogosult(ak) 
a Partner teljesítésének elfogadására (igazolására). Amennyiben a Kapcsolattartó személye változik, akkor Felek kötelesek egymást a változásról és az új Kapcsolattartó 
személyéről haladéktalanul (legkésőbb három munkanapon belül) írásban tájékoztatni.  
9.4. Az AUCHAN RETAIL Csoport minden vállalata - így az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) is fokozottan ügyel arra, hogy minden helyzetben az 
alapvető etikai normák betartásával végezze tevékenységét és ezt várja el partnereitől is. Az Auchan az Üzleti etikai kódexszel kívánja megerősíteni kötődését az általánosan 
elismert alapelvekhez, valamint előmozdítani ezen alapelvek érvényre jutását beszállítói körében, tisztességes és átlátható kereskedelmi gyakorlatok bevezetésével. Az Üzleti etikai 
kódex a https://www.auchan.hu/uzleti_etikaikodex  címen érhető el. 
9.5. Partner kijelenti, hogy az Üzleti Etikai Kódex tartalmát megismerte és rendelkezéseinek megfelel, illetve, hogy vállalja, hogy az Üzleti Etikai Kódex rendelkezéseit betartja 
és azt saját munkavállalóival és közreműködőivel is betartatja. 
9.6. A Szerződés valamely pontjának vagy rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti (kivéve ha a Felek 
ezen rendelkezés nélkül a szerződést meg sem kötötték volna), azonban a Felek haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetést kezdeményezni és lefolytatni az érvénytelenség 
kiküszöbölése, és az érvénytelen rendelkezés tartalmához legközelebb álló rendelkezésben való megállapodás érdekében.  
9.7. Felek a Szerződésekre, a Megrendelésekre, illetve a jelen Beszerzési Feltételekre vonatkozóan a magyar jog szabályait rendelik alkalmazni.  
9.8. Felek rögzítik, hogy a jelen pont rendelkezései tekintetében Auchan kapcsolt vállalkozását jelenti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
szerinti, ekként meghatározott – kapcsolt vállalkozása („Kapcsolt Vállalkozás”). 
9.9. A jelen Általános Beszerzési Feltételek alapján vagy emellett kötött Szerződést Auchan, a Ptk. 6:208. §-a szerinti szerződésátruházással (“Szerződésátruházás”), 
bármely Kapcsolt Vállalkozásra átruházhatja. A jelen Indirekt Beszerzési Feltételek aláírásával a Partner a Szerződésátruházáshoz a Ptk. 6:209. § szerint előzetesen kifejezetten 
hozzájárul, ezért a Szerződésátruházás a Partner Auchan által történő értesítésével, a Partner minden további hozzájárulása nélkül hatályossá válik. 
9.10. Az Indirekt Beszerzési Feltételek elfogadásával Auchan meg kívánja teremteni a termékek, és szolgáltatások megrendelésének lehetőségét is az Auchan bármely 
Kapcsolt Vállalkozása által.  Erre tekintettel a jelen Beszerzési Feltételek időbeli hatálya alatt, a Kapcsolt Vállalkozás szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik a Partnerrel és a 
Partner szerződéskötési kötelezettséget vállal a Kapcsolt Vállalkozással szemben („Szerződéskötési Opció”). 
9.11. Partner a jelen Indirekt Beszerzési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi és vállalja, hogy az Auchan, valamint a Kapcsolt Vállalkozás közös írásbeli, a Partnerhez 
címzett nyilatkozat formájában történő értesítése alapján, közötte és a Kapcsolt Vállalkozás között a jelen Indirekt Beszerzési Feltételek alapján kötött Szerződés szerinti, azzal 
megegyező tartalommal, külön szerződés jön létre („Járulékos Szerződés”), mely a Partner minden további hozzájárulása vagy jognyilatkozata nélkül az értesítéssel hatályossá 
válik. 
9.12. A Járulékos Szerződés osztja az eredeti Szerződés jogi sorsát, azaz az eredeti Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a megszűnés napjával és annak 
feltételei szerint a Járulékos Szerződés is megszűnik. 
9.13. Vállalkozó elfogadja, hogy a szerződés teljesítésében, a szerződés és az ahhoz kapcsolódó egyedi megbízások, megrendelések, számlák 
kezelésében,  adminisztrálásában,  valamint a teljesítés során történő kapcsolattartásban a Megrendelő Kapcsolt vállalkozásai a szerződéses kapcsolatba való belépésük nélkül, 
illetve a szerződéses kapcsolat átruházása nélkül is részt vehetnek a Megrendelő közreműködőjeként, így  alkalmazottaik is részt vehetnek, ezeknek a személyeknek az eljárását 
Vállalkozó szerződésszerű közreműködésnek fogadja el.  
9.14. A Felek megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a Megrendelő és Kapcsolt vállalkozásai közötti információ átadásra. 
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10. NÉV- ÉS VÉDJEGYHASZNÁLATI RENDELKEZÉSEK 
  
10.1. Auchan nevének, védjegyének bármilyen formában történő felhasználása illetve Auchannak nyújtott Szolgáltatás vagy gyártás, kivitelezés referenciaként kizárólag 
Auchannal történt egyeztetés után, annak előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Az esetleges névhasználatból eredő károkért és a sérelemdíj megfizetés iránti igény 
teljesítéséért csak és kizárólag Partner felel. A Partner köteles továbbá tiszteletben tartani és megőrizni az Auchan jó hírnevét, amennyiben ezzel ellentétes magatartást tanúsít, 
úgy az ebből eredő valamennyi kár és a felmerült sérelemdíj megtérítésére köteles. 
10.2. Partner tudomásul veszi és szavatolja, hogy az Auchan előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az Auchan nevének, valamint védjegyeinek használatára, ily 
módon jelen Beszerzési Feltételek általános név- és védjegyhasználati jogosultságot nem keletkeztet. Az Auchan által kifejezett, írásbeli hozzájárulás útján biztosított név- és 
védjegyhasználati jogosultság kizárólag az írásban megjelölt mértékben biztosít használati jogosultságot Partner részére, amelytől történő bármely eltérés ismételt jóváhagyást tesz 
szükségessé.  
10.3. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy az Auchan nevének és védjegyeinek felhasználása körében nem jogosult bevonni harmadik feleket, mint közreműködőt, valamint 
nem jogosult az Auchan által eseti jelleggel jóváhagyott név- és védjegyhasználati jogosultságát átruházni harmadik személyre. Amennyiben Auchan kifejezett, írásbeli 
hozzájárulásának birtokában Partner – a Szerződés teljesítése érdekében, alvállalkozóként – harmadik fél részére név- és védjegyhasználati jogosultságot biztosít, úgy köteles a 
jelen Beszerzési Feltételekben rögzített név- és védjegyhasználati rendelkezéseket a bevont harmadik fél irányába is azonos tartalommal érvényesíteni, amelynek tényét – Auchan 
kifejezett felhívására – köteles a vonatkozó szerződések tartalmának ismertetése útján igazolni.   
10.4. Partner köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Auchant az alábbi események esetén:  
a)  Auchan nevével vagy védjegyeivel kapcsolatos bármely már megvalósult jogsértés, annak gyanúja, vagy a jogsértéssel való fenyegetettség;  
b) bármely Auchan védjegy lajstromozott voltával kapcsolatos bármilyen kifogás, vagy azzal való fenyegetés  
10.5. Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Auchan jogosultsága bármilyen okból kifolyólag megszűnne az érintett név-, illetve védjegyek használatára 
vonatkozóan, úgy a Partner részére biztosított név- és védjegyhasználati jogosultság is minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik, amelyből eredően Partner 
kárigény előterjesztésére nem jogosult.   
10.6. Felek rögzítik, hogy Auchan bármikor jogosult ellenőrizni a jelen pontban rögzített rendelkezések érvényesülését, a rendelkezések megsértéséből eredő károk 
tekintetében Partnert teljes kártérítési felelősség terheli. A jelen pontban rögzített ellenőrzési jogosultságának körében Auchan, valamint a képviseletében eljáró harmadik személy 
jogosult Partnertől bekérni a név- és védjegyhasználat körében keletkezett dokumentumok, így különösen, de nem kizárólagosan a Partner által kötött szerződések másolatát.   
10.7. Amennyiben a jelen pontban rögzített név- és védjegyhasználati jogosultságok Partner általi megsértéséből eredően Auchannal szemben bármely harmadik fél igényt 
érvényesít, úgy Auchan írásbeli felhívására Partner köteles az Auchant valamennyi kár, költség viselésétől mentesíteni, akként, hogy Partner az igényérvényesítő fél irányába teljes 
és közvetlen helytállással tartozik.   
 

11.  KAPCSOLATTARTÓI ADATOKRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI  RENDELKEZÉSEK  
 
11.1. A Felek kijelentik, hogy a Szerződéssel vagy Megrendeléssel összefüggésben rendelkezésükre bocsátott kapcsolattartói személyes adatokat a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint, így különös tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre vonatkozó rendelkezései kötelesek és jogosultak 
kezelni. 
11.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés és vagy Megrendelés teljesítése során, a Szerződés vagy Megrendelés keretén belül, ahhoz kifejezetten kapcsolódóan, kölcsönösen 
átadják egymás részére a fenti kapcsolattartóik személyes adatait a Felek jogos gazdasági érdekére is tekintettel. 
11.3. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói adatok kezelése tekintetében minden Fél a megkapott kapcsolattartói személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek 
minősül. 
11.4. A Felek, mint adatkezelők kijelentik, és szavatolják, hogy a saját kapcsolattartóik adatainak átadását megelőzően saját kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel 
összhangban tájékoztatták az adattovábbításról. A Felek kölcsönösen kijelentik továbbá, hogy az általuk kezelt, a másik szerződő Féltől kapott kapcsolattartói adatok tekintetében 
eleget tesznek az érintett tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakra vonatkozóan: 
a) Kezelt adatok köre: A Kapcsolattartó személy vezetékneve, keresztneve, céges telefonszáma, céges e-mail-címe. 
b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelők (Felek) jogos érdeke. 
c) Az Auchan által, az adatkezelés tekintetében lefolytatott érdekmérlegelési teszt eredménye azt mutatja, hogy nem élveznek elsőbbséget az érintettek alapvető jogai és 
szabadságai az adatkezelő jogos érdekével szemben, ugyanis az Auchan, mint Adatkezelő számára feltétlenül szükséges az, hogy a Szerződéses Partnerrel fennálló szerződéses 
jogviszonya tekintetében a napi szinten munkát igénylő operatív feladatok elvégzésre kerülhessenek. Így az esetleges szükséges egyeztetések az Adatkezelő és a Szerződéses 
Partner között gördülékenyen megtörténhessenek. A gördülékeny kapcsolattartás pedig elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez.  
d) Az adatkezelés célja: A személyes adatkezelés célja az Auchan és a Szerződéses Partner között létrejött szerződés teljesítése. Így különösen az Auchan és a Szerződéses 
Partner közötti hatékony kapcsolattartás, mely a szerződés teljesítésének elengedhetetlen részét képezi, ahhoz feltétlenül szükséges. 
e) Az adatkezelésben hozzáférési joggal rendelkezők köre: Az Auchan Magyarország Kft. azon munkatársai, akik a szerződés megkötésében és teljesítésében részt vesznek, 
illetve a Jogi osztály munkatársai. 
f) Az adatkezelés időtartama: Az Auchan Magyarország Kft. a Szerződés időtartamának lejártát követő 5 éven belül törli a kezelt személyes adatokat. Amennyiben a 
kapcsolattartók adatai a szerződéses jogviszonyból fakadóan számlán is feltüntetésre kerülnek, ez esetben azokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig őrizzük meg. 
g) Az Auchan Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselője: dr. Csekő Katalin  
E-mail: adatvedelem@auchan.hu   
Postacím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. 
h) Az Érintett jogai:  A kapcsolattartó az Adatkezelésről az adatkezelőtől a fenti elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, a 
személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkat kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, illetve kérhet róluk másolatot. Kérheti adatai helyesbítését, ha nem 
pontos adatai kerültek kezelésre, vagy adataiban változás következett be, kérheti adatai törlését, amely nem érinti a törlés előtti adatkezelés jogszerűségét (ezt az adatkezelő bizonyos 
esetekben megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van, illetve jogszerű és nem hozzájárulás alapú adatkezelés esetén). Az érintett 
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Auchan bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az ő oldalán 
fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását (pl. ha vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén annak ellenére is ellenzi az adatok 
törlését).   
A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, 
illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el).  
A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba 
lépni.  Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója általi joggyakorlás esetén az Auchan 
megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét, melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi 
kivonattal vagy bírósági határozattal igazol, valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy az érintett valóban tett-e 
ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal. E tényekről 
történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem készíthető.  
Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett 
intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta.  
i) Az Érintett jogai sérelme esetén egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, jogosult a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye, valamint az adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz vagy panasszal a NAIH-hoz fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. A 
NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: www.naih.hu. 

 


