A Vishay Hungary Kft. Beszerzési Feltételei
1. Általános
A Felek közötti, kifejezetten eltérő megállapodás
hiányában a Vishay Hungary Kft. 1047 Budapest, Fóti út
56. [a továbbiakban, mint "Vishay"] jelen Beszerzési
Feltételei vonatkoznak bármely Beszállító által a Vishaynak nyújtott minden szolgáltatásra és termékszállításra.
Jelen Beszerzési Feltételek a Felek között létrejövő
jövőbeni üzleti kapcsolatokra is érvényesek anélkül,
hogy a későbbiekben a Felek kifejezetten erről
ismételten megállapodnának. Egyéb általános feltételek
és kondíciók, különösen a Beszállító Általános
Szerződéses Feltételei még abban az esetben sem
válhatnak a megállapodások részévé, ha nincs velük
szemben kifejezett ellenvetés az adott esetben, vagy ha
a megrendelt termékeket/szolgáltatásokat Vishay
fenntartás nélkül elfogadta. Abban az esetben, ha
kiegészítő műszaki és/vagy minőségi specifikációban
állapodnak meg a Felek, ez a specifikáció viszont a Vishay
és a Beszállító közötti konkrét megállapodás szerves
részét képezi.
A Vishay által adott megrendelések nem használhatóak
reklám- vagy hasonló célokra, és a Beszállító köteles az
üzleti kapcsolatot, valamint a Vishay bizalmas adatait
üzleti titokként kezelni. Beszállító tudomásul veszi, hogy
a jelen bekezdés bárminemű megsértése a Beszállító
hibája, ezért az megfelelő kártérítést kell, hogy
eredményezzen.
2. Megrendelések
A Beszállító köteles a Vishay megrendelését annak
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül írásban
visszaigazolni, az árak és szállítási dátumok
feltüntetésével. Amennyiben a megrendeléshez képest
bármilyen eltérés van az árban, szállítási határidőben,
vagy bármely más fontos feltételben, és amennyiben azt
a Vishay elfogadja, Vishay egy módosított megrendelést
küld, a Beszállítónak pedig küldenie kell egy rendelés
visszaigazolást. Egyébként a Beszállító ellenajánlata
elutasítottnak tekintendő. Ha a Beszállító a
megrendelést a fenti időszakon belül nem igazolja vissza,
Vishay fenntartja a jogot arra, hogy törölje a
megrendelést, és ebben az esetben a Vishay-t az adott
ügylet vonatkozásában semmilyen költség nem
terhelheti. A szóbeli megállapodások akkor válnak
hatályossá, ha azokat a Vishay írásban megerősíti. Az
adatátvitellel vagy faxon küldött megerősítés is írásos
formának számít.
3. Ár
A megrendelésben megadott árak kötelező érvényűek.
Eltérő megállapodás hiányában az árak fix nettó árak,
amelyek tartalmazzák a csomagolás, és a Vishay által

megadott szállítási címre való szállítás költségeit is. A
csomagolás és szállítás költségét, valamint az ÁFA-t, ha
van, külön tételként kell feltüntetni a számlán.
4. Számlák és fizetési feltételek
A Beszállító minden számlát három példányban köteles
elküldeni a Vishay beszerzési osztályának közvetlenül a
teljesítést követő napon, vagy – ha a Felek havi
számlázásban állapodtak meg – akkor legkésőbb a
teljesítés napját követő hónap 5. munkanapjáig. A
másolatokon fel kell tüntetni, hogy másolatok.
Eltérő kifejezett írásos megállapodás hiányában Vishay
a saját választása szerint dönthet úgy, hogy a számlát
az annak kézhezvételét követő 14 napon belül rendezi,
ebben az esetben 3% engedményre jogosult, vagy
dönthet úgy, hogy a számlát 30 napon belül rendezi,
ebben az esetben engedmény nélkül. A számla fizetési
határideje a számla kézhezvételének napjához
igazodik. A számlán minden esetben szerepelnie kell a
Vishay által adott megrendelés számának és az egyéb
hivatkozási számoknak.
5. Szállítások és szállítási időszak
A Beszállító köteles a szállítmány indításáról értesítést
küldeni legkésőbb akkor, amikor a termék elhagyja a
Beszállító telephelyét. A Magyar Hatóságok felé
bejelentési kötelezettséggel terhelt áru esetében
Beszállító köteles a szállítmányról 3 nappal a szállítás
előtt értesítést küldeni Vishay számára. Az értesítés
időben történő megküldésének elmaradásából eredő
károk Beszállítót terhelik.
Az értesítésben meg kell adni az áru típusát és a
megrendelés hivatkozási számát.
Azok a szállítási dátumok, amelyekben a felek
megállapodtak, kötelezőek és alóluk csak a vis major
esete képez kivételt. A szállítási dátum az az időpont,
amikor az áru megérkezik a Vishay által megadott
szállítási címre, és ott átvételre kerül, a mindenkor
érvényes általános szállítási feltételek alapján
(Incoterms 2010).
A Magyar Közúti Árufuvarozást szabályozó EKÁER
rendelet értelmében a bejelentési kötelezettséggel
terhelt áruk esetében a Beszállító köteles a szállítmány
indulását megelőzően az áru értékére, súlyára
vonatkozó adatokat és a szállító gépjármű rendszámát
megadni a Vishay részére, és ezen áruk fuvarozása a
Vishay által megadott EKÁER számmal végezhető.
A Beszállító minden szállítmányhoz köteles
szállítólevelet (két példányban) csatolni, amelyen
szerepel a megrendelés száma, az áru megnevezése és
mennyisége. Eltérő értelmű megállapodás hiányában a

Beszállító köteles az árut a szállítás során történő
elvesztés kockázata ellen biztosítani.
Rész- illetve idő előtti szállításra csak a Vishay előzetes
írásos jóváhagyásával van mód. Vishay fenntartja a
jogot arra, hogy elutasítsa az idő előtti, többlet vagy
hiányos szállításokat.
A Beszállító köteles a Vishay-t minden szállítási
késedelemről haladéktalanul tájékoztatni.
A késedelemről szóló értesítés nincs hatással a
Vishaynak Beszállítóval szemben támasztható
követeléseire. Ugyanez vonatkozik a késedelmes
szállítás feltétel nélküli elfogadására is.

nincs más megállapodás Vishay és a Beszállító között, a
Beszállító köteles a csomagolást kölcsönbe adni a Vishay
számára. Az újra felhasználható csomagolás
visszaszállítása a Beszállító kockázatára és költségére
történik. A Vishay tulajdonát képező újra felhasználható
csomagolás ésszerű és igazolt visszaszállítási költsége a
Vishay-t terhelheti és a visszaszállítás a Vishay
kockázatára történik. Az ettől eltérő esetek külön
megállapodások tárgyát képezik.
8. Bejövő áru ellenőrzése, elvesztés kockázata
Vishay csak arra köteles, hogy azonosítsa a leszállított
árut és ellenőrizze annak mennyiségét legalább a
fuvarlevél szerint, valamint, hogy megvizsgálja az árut,
hogy a szállítás során nem rongálódott-e meg („szemmel
látható hibák”). Szemmel látható hiba esetén a
rongálódásról szóló értesítés akkor tekinthető időben
elküldöttnek, ha az áru átvételét követő két héten belül
sor kerül rá. Rejtett hibák esetén a hibaértesítést a hiba
észlelését követő két héten belül kell elküldeni. A hiba
észlelését megelőzően teljesített fizetés nem tekinthető
a szállítás elfogadásának. Az elvesztés kockázata az áru
átvizsgálását és elfogadását követően száll át a Vishayre.

Minden további, esetlegesen a Vishay rendelkezésére
álló jog fenntartása mellett, késedelmes szállítás
esetén - Vishay kérésére - a Beszállító köteles az árut a
saját költségére expressz szállítással feladni. A
Beszállítónak adott türelmi időszak végén, vagy ha a
türelmi időszak nélküli késedelem miatt Vishay már
nem érdekelt a szállításban, Vishay gondoskodhat
helyettesítő szállításról harmadik féltől, és ennek a
helyettesítő szállításnak a többlet költségei a
Beszállítót terhelik. Ilyen esetben, ha arra kérik és
addig a mértékig, ameddig e célra szükséges, a
Beszállító, köteles a birtokában lévő összes releváns
dokumentumot és specifikációt a Vishay-nak
haladéktalanul átadni. A Beszállító köteles a késedelem
minden napja után szerződéses kötbért fizetni,
amelynek mértéke megegyezik a késedelmes
szállítmány értékének 0,1 %-ával – de nem haladhatja
meg az 5%-ot. Vishay fenntartja a jogot arra, hogy a
kötbér összegét meghaladó kár esetében további
kártérítést követeljen a Beszállító szerződésszegése
miatt.

9. Jótállás és szavatosság
Beszállító köteles jótállási nyilatkozatot tenni, melyben
meg kell határozni a jótállás időtartamát, és az
igénybevételéhez szükséges feltételeket. A jótállási
nyilatkozat csak írásban érvényes, és a Beszállító
helytállási kötelezettségét rögzíti bármilyen hibás
teljesítésért. A szavatossági felelősség akkor keletkezik,
ha a termék/szolgáltatás nem felel meg a szerződésben
kikötött,
vagy
jogszabályban
rögzített
követelményeknek.

A hibás, hiányos és/vagy késve elküldött
fuvarokmányok miatt keletkező minden kárért vagy
egyéb jogkövetkezményért a felelősség a Beszállítót
terheli.

Eltérő értelmű megállapodás hiányában a hibákra
vonatkozó törvényi rendelkezések változatlan formában
érvényesek. A szavatossági idő a szállítástól számított 3
(három) év.

6. Mentesülés az átvételi kötelezettség alól
Abban az esetben, ha sztrájkok, munkavállalók
kizárása, vagy Vis major következtében az átvétel
ideiglenesen lehetetlenné vált, Vishay mentesül azon
kötelezettsége alól, hogy a teljesítést a megállapodás
szerinti időpontban átvegye, illetve elfogadja.

Amikor Vishay tájékoztatja a Beszállítót a szállítandó
termékek tervezett felhasználásáról és/vagy a
felhasználás helyéről, a Beszállító szavatolja írásban,
(Megfelelőségi Tanúsítványban (COC) és Elemzési
Tanúsítványban (COA)), hogy az áru alkalmas az adott
használatra és/vagy az adott helyen történő
felhasználásra.
Abban az esetben, ha a Beszállító nem kezdi meg a hiba
kijavítását azt követően, hogy Vishay a hiba ésszerű időn
belül történő kijavítását kérte tőle, akkor - sürgős
esetben, különösen a súlyos veszély vagy nagyobb kár
megelőzése érdekében - Vishay jogosult a javítást maga

7. Csomagolás
Az árut az áru jellegének megfelelő csomagolásban, a
vonatkozó
környezetvédelmi
előírások
figyelembevételével kell leszállítani. Ha az áru újra
felhasználható csomagolásban kerül leszállításra, és
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elvégezni vagy harmadik féllel elvégeztetni a Beszállító
költségére. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a
hibajavítás vagy a helyettesítő termék szállítása
sikertelen vagy a Beszállító elutasítja azt.
Ha a Beszállító a helyettesítő teljesítésre vonatkozó
kötelezettségének helyettesítő áru szállításával tesz
eleget, a helyettesítő termékre vonatkozó garanciális
időszak az áru leszállításakor újraindul. Ugyanez
vonatkozik az ugyanezen hiba miatti ismételt
átdolgozásra és a hibás átdolgozás következményeire is.
A Beszállító vállalja a beszerelés, az eltávolítás valamint
a felhasználás helyére történő szállítás illetve az onnan
történő elszállítás költségeit is, olyan esetekben, ha ezek
a költségek bizonyíthatóan a hibás szállítás
következtében merültek fel.
10. Minőség, környezetvédelem, munkahelyi
biztonság, export, konfliktusövezetből származó
ásványi anyagokra vonatkozó irányelv
A Beszállító vállalja egy dokumentált - legalább ISO
9001:2008 kompatibilis - minőségirányítási rendszer
bevezetését és fenntartását, amely jellegében és
terjedelmében alkalmas az áru minőségét biztosítani, és
amely lépést tart a technika legújabb vívmányaival. A
Beszállító teljesítése (beleértve a Vishay telephelyein
nyújtott teljesítéseket is), meg kell, hogy feleljen a
Magyar
Egészségvédelmi
és
Munkabiztonsági
Törvényben előírt jogszabályoknak, és a magyar
termékek
minőségére
vonatkozó
jogszabályi
előírásoknak. A Beszállító köteles betartani az
építőiparra, a munkavállalókkal való bánásmódra, a
munkaegészségügyre és munkabiztonságra, az ipari
biztonságra és a tisztaszobában való viselkedésre,
valamint a környezetvédelemre (pl. a veszélyes anyagok
és folyamatok felismerésére irányadó rendelkezések)
vonatkozó törvényi előírásokat és szabályokat (beleértve
az Európai Unió irányelveit is) és adott esetben a
Beszállító köteles a vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatokat kiadni/bemutatni; és a Beszállító a
szállításkor köteles a Vishay-t a kezelésre és az
ártalmatlanításra
vonatkozó
minden
speciális,
általánosan nem ismert követelményről, valamint a
speciális
környezetvédelmi
követelményekről
tájékoztatni. A Vishay telephelyén a Beszállító köteles az
egyedi telephelyi szabályok és utasítások betartására is.
Vishay javasolja, hogy a Beszállító vezessen be egy olyan
környezetvédelmi rendszert, amely legalább a jelenlegi
ISO 14001 szabványoknak megfelel, egy ISO 14001
szerinti tanúsítás lenne a célkitűzés.
A Beszállító köteles megengedni a Vishay, illetve bármely
külső képviselője számára a Beszállító rendszereinek
auditálását, normál munkaidőben, annak érdekében,
hogy megállapítható legyen, hogy a rendszerek
megfelelőek-e. Az összes érvényes és vonatkozó
kereskedelmi
megfelelőségi
szabályoknak
és
előírásoknak való megfelelés érdekében a Beszállító

köteles
a
megfelelő
rendszereket
és/vagy
folyamatokat bevezetni és fenntartani. Adott esetben
a Beszállító köteles az alkalmazandó specifikus
anyagleírást, származási országra, HTS kódra
(árukódra), kettős felhasználásra vagy katonai
minősítésre vonatkozó információt/adatokat átadni a
fuvarokmányokban, és a Vishay kérésére. A Beszállító
köteles preferenciális igazolást adni bármely olyan
termékéhez és/vagy szállítmányához, amely a
vonatkozó/érvényes Szabadkereskedelmi Egyezmény
hatálya alá esik.
A Beszállító köteles a Vishay Konfliktusövezetből
származó Ásványi Anyagok beszerzésére Vonatkozó
Alapelveit betartani, amely a következő webhelyen
található: http://www.vishay.com/doc?49037 továbbá
köteles a Vishay magatartási kódexének megfelelni,
amely
a
következő
webhelyen
található
http://www.vishay.com/company/ethics/.
11. Biztosítás
A Vishay Hungary Kft-vel folytatott 20.000 USD éves
forgalom felett a Beszállító köteles eseményalapú
(termékfelelősségi biztosítást és visszahívási biztosítást
is tartalmazó) általános felelősségbiztosítást, kibővített
termékfelelősségi
biztosítást
(E&O)
és
környezetvédelmi felelősségbiztosítást kötni és
fenntartani, minimum 1,000,000 USD eseményenkénti
limittel.
Kérésre a Beszállító köteles a Biztosítási Igazolást
átadni a Vishay-nak, (amely igazolja a biztosítási
fedezet meglétét és tartalmazza a fedezet lejáratának
dátumát)
12. Harmadik felek jogai
A Beszállító köteles a Vishay-t és annak jogutódjait,
megbízottait, ügyfeleit és termékeinek felhasználóit
kártalanítani és mentesíteni minden olyan követelés,
per vagy kereset esetén, továbbá minden veszteség,
kötelezettség alól és kár ellen (beleértve a költségeket,
ráfordításokat, ésszerű ügyvédi díjakat), amelyek
bármely olyan követelésből erednek, hogy valamely
termék gyártása, használata, értékesítése vagy
viszontértékesítése harmadik fél szabadalmát, szerzői
jogát, márkavédjegyét, kereskedelmi nevét vagy egyéb
szellemi tulajdonhoz való jogát sérti, vagy valamely
kereskedelmi titok hűtlen kezelésének minősül, kivéve,
ha a Beszállító a jogsértést nem gondatlanságból
követte el, vagy ha a követelés tárgyát képező
tulajdonságot a Beszállító a Vishay utasítására adta a
termékhez, vagy ha azt a Vishay vagy harmadik fél adta
a termékhez a termék átvételét követően.
A Beszállító különösen abban az esetben köteles
ésszerű segítséget nyújtani a Vishay-nak a
védekezésben, ha a jogsértés miatt vagy azzal
kapcsolatban a Vishay céggel, vagy a Vishay érintett

ügyfeleivel szemben követelést támasztanak, vagy
pert, illetve bármilyen hivatalos eljárást indítanak.
A Beszállító a saját költségére védekezik a közvetlenül
vele
szemben
támasztott követelések, perek, vagy egyéb eljárások
esetében, de Vishay jogosult a követelésben, perben
vagy keresetben való részvételre és arra, hogy azokban
saját ügyvédje képviselje.
A fenti kötelezettségek vonatkoznak minden a Vishay
céggel vagy a Beszállítóval szemben az adott termék
szállítását követő legfeljebb 3 éven belül támasztott
követelésekre.

változatát is figyelembe vegye, és képes volt megérteni a
magyar változatot és a két változat között ellentmondás
van, a magyar változat az irányadó. (Egyébként az angol
változat alkalmazandó).
Ha a jelen Beszerzési Feltételek bármely rendelkezése
érvénytelennek,
törvénytelennek
vagy
végrehajthatatlannak bizonyul, ez nem érinti a többi
rendelkezés érvényességét.
Jelen Beszerzési Feltételekben nem rendezett kérdések
vonatkozásában a Magyar Polgári Törvénykönyv, és az
egyéb
vonatkozó
hatályos
jogszabályok
az
alkalmazandók.

13. Tervrajzok, minták és modellek
A Vishay által készített tervrajzok, minták és modellek
a Vishay tulajdonában maradnak és szigorúan
bizalmasak. A Beszállító köteles ezeket önszántából és
saját költségére a Vishay-nak visszaszolgáltatni az
ajánlattal, vagy a végszállítással együtt. Ugyanez
érvényes abban az esetben is, ha a Beszállító nem
fogad el valamely rendelést. A Beszállító csak a Vishay
kifejezett
írásbeli
hozzájárulásával
engedhet
hozzáférést harmadik felek számára ezekhez a
tervrajzokhoz, mintákhoz és/vagy modellekhez.
Továbbá a Beszállító semmilyen körülmények között
sem értékesítheti azokat tovább. A tervrajzokkal,
mintákkal és modellekkel való visszaélés kártérítési
követelésnek ad helyet, és büntető szankciókat vonhat
maga után.
14. Vegyes
Vishay elfogadja, hogy a Beszállító a termék
tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a kifizetés
meg nem történik.
Beszállító tudomásul veszi, hogy a meglévő
megállapodások (beleértve az ilyen megállapodások
időpontjában alkalmazható Beszerzési feltételeket)
csak a felek közös írásos egyetértésével
változtathatóak meg.
A felek közötti megállapodásokra kizárólag
Magyarország törvényei az irányadóak, tekintet nélkül
a kollíziós szabályokra. Az Egyesült Nemzeteknek az
"Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések"-ről
1980-ban alkotott egyezménye és annak módosításai
nem vonatkoznak a megállapodásokra.
A megállapodásokból vagy azokkal kapcsolatban eredő
jogvitákat, amelyeket a felek nem tudnak barátságosan
rendezni, a Magyar Bíróságok elé kell terjeszteni. A
jelen Megállapodással kapcsolatos minden jogvita
rendezésének helye Magyarország. A kizárólagos
helyszínre
vonatkozó
törvényi
rendelkezések
változatlanok maradnak.
Amennyiben a Beszállítónak lehetősége volt arra, hogy
a jelen Beszerzési Feltételek magyar és angol nyelvű
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Purchasing Conditions of Vishay Hungary Kft.
1. General
These Purchasing Conditions of Vishay Hungary Kft.,
Fóti út 56, H-1047 Budapest [hereinafter "Vishay"]
shall apply to all deliveries and services the Supplier
performs for Vishay unless otherwise explicitly
agreed upon between the parties. They also apply to
future business relationships without being expressly
agreed upon again to a later time. Other standard
terms and conditions, in particular standard terms
and conditions of the Supplier, shall not apply even if
they are not expressly objected to in an individual
case or if ordered goods/services have been accepted
without reservation. In the event that supplementary
technical and/or quality specifications are agreed
upon, such specifications shall form an integral part
of the agreement between Vishay and the Supplier.
Vishay's orders shall not be used for advertising or
similar purposes and the Supplier shall keep the business relationship and Vishay’s confidential information strictly confidential. Supplier acknowledges
that any violation of the present paragraph is the
fault of the Supplier, therefore it shall result in due
compensation.
2. Orders
The Supplier shall confirm orders in writing within 3
working days after receipt of the order, stating prices
and dates of delivery. In case of any deviance in price,
delivery time or any other important condition from
the order and in case Vishay accepts it, Vishay will
send a revised order and Supplier shall send an order
confirmation. Otherwise, Supplier’s counteroffer is
considered rejected. If the Supplier did not confirm
the order within the above mentioned period, Vishay
reserves the right to cancel the order without incurring any costs. Oral agreements shall only be valid if
confirmed in writing by Vishay. Written form shall
also include confirmations sent by data transfer or
fax.
3. Price
Prices specified in the order are binding. Unless otherwise agreed, prices shall be fixed net prices and
shall include costs for packaging and for the delivery
to the place of delivery designated by Vishay. Costs
for packing and transportation as well as VAT, if applicable, shall be identified separately in the invoice.

4. Invoices and Payment Terms
The Supplier shall mail three copies of all invoices to
Vishay's purchasing department immediately after
the day of shipment or, in case the parties agreed
upon monthly invoices, no later than the 5th day of
the month following the day of delivery. Copies
shall be specifically identified as such.
Vishay may, at its option, make payment within 14
days following receipt of the invoice subject to a 3%
discount, or within 30 days without deduction, or as
otherwise explicitly agreed upon by the parties in
writing. Due date of payment shall be governed by
the date the invoice is received. AII invoices shall
specify Vishay's order numbers and other reference
numbers.
5. Deliveries and Delivery Period
The Supplier shall give notice of delivery at the latest when the goods leave the Supplier’s facility.
However, the Supplier shall notify Vishay 3 days
prior to shipment in case of goods that require notification to the Hungarian authorities. The Supplier
shall be liable for any damages caused by the lack
of sending such notification in time. Description of
goods and reference number of the order must be
specified in the notification.
Agreed delivery dates shall be binding, except in
cases of force majeure. Date of delivery shall mean
receipt at the place of delivery designated by Vishay
referring to the Incoterms (Incoterms 2010).
In accordance with the regulation EKÁER, which
governs the Hungarian road transport of goods, the
Supplier shall inform Vishay about the value and the
weight of those goods, which require notification,
and the plate registration number of the vehicle
prior to shipment departure, and these goods can
be shipped with the EKÁER number given by Vishay.
The Supplier shall include a delivery note (in duplicate) for each delivery, specifying the order number, description of goods, and quantities. The Supplier shall insure the goods against the risk of loss
during transport unless otherwise agreed.
Advance and partial deliveries shall be subject to
the prior written consent of Vishay. Vishay reserves
the right to reject any advance, surplus or short deliveries.
The Supplier shall notify Vishay of any delays in delivery immediately. Such notice shall have no effect
upon Vishay's claims against the Supplier. The same

applies to unconditional acceptance of a delayed
delivery.
Notwithstanding other, additional rights Vishay
may have, in case of a delayed delivery and upon
Vishay’s request, the Supplier shall deliver the
goods by expedited shipment at the Supplier’s cost.
After expiration of a grace period granted to the
Supplier or, if Vishay is no longer interested in the
delivery as a result of the delay without granting any
grace period, Vishay may procure substitute delivery from a third party at the costs of the Supplier. If
and to the extent required for such purpose, upon
request the Supplier shall furnish all relevant documents and specifications in its possession to Vishay
immediately.
The Supplier shall pay a contractual penalty for each
day delivery is delayed equal to 0.1% - however not
to exceed 5% - of the total value of the delayed delivery. Vishay reserves the right to claim additional
damages for Supplier's default.
The Supplier shall be liable for any damages or other
legal consequences resulting from any faulty, incomplete and/or delayed shipping documents.
6. Release from Acceptance Obligations
In the event that acceptance is temporarily made
impossible by strikes, Iockouts or force majeure,
Vishay shall be released from its obligation to accept delivery on the agreed date.
7. Packaging
The goods shall be shipped in packaging which is appropriate to the product, paying due regard to the
relevant environmental protection regulations. If
the goods are shipped in reusable packaging, and
there is no other agreement between Vishay and
the Supplier, the Supplier shall loan such packaging
to Vishay. Return shipment of reusable packaging
shall be at the cost and risk of the Supplier. If Vishay
is the owner of the reusable packaging, reasonable
and proven return shipment costs may be charged
to Vishay and the shipment will take place at
Vishay’s risk. All other cases should be arranged in
separate agreements.
8. Incoming Inspection, Risk of Loss
Vishay shall only be obliged to perform an identity
as well as a quantity check of the delivered goods at
least according to the shipping papers and inspect
for transportation damages (“apparent defects”). In

case of apparent defects, notice of defect shall be
deemed timely if done within two weeks of receipt of
the goods. In case of hidden defects, notice of defect
must be given within two weeks of discovery. Payments made prior to the notice of defect shall not be
deemed acceptance of delivery. The risk of loss shall
pass to Vishay when the goods have been inspected
and accepted.
9. Warranty
The Supplier is obligated to make a statement, in
which the period of guarantee and conditions in use
shall be defined. Guarantee is valid only in writing and
records the Supplier’s liability including any defective
performance. Liability of guarantee arises if the
good/service does not meet to the defined contractual or legal requirements.
The provisions of statute relating to defects apply
without reduction, unless otherwise agreed. The warranty period shall be three (3) years from delivery.
If Vishay informs the Supplier of the intended use
and/or place of use of the goods to be supplied, the
Supplier warrants in writing (Certificate of Conformance, Certificate of Analysis) that such goods are suitable for that use and/or place.
In the event that the Supplier does not commence
remedying the defect after Vishay’s request to remedy it within a reasonable period of time, in urgent
cases, especially to prevent acute danger or greater
damage, Vishay is entitled to undertake such remedy
itself or to have it undertaken by a third party at the
expense of the Supplier. The same applies if the remedy of defects or delivery of a substitute fails or is refused.
If the Supplier performs its obligation to effect supplementary performance by supplying a substitute
good, the warranty period of the goods delivered in
substitution shall start to run anew after delivery
thereof. The same applies in case of rework for the
same defect and for the consequences of defective
rework.
The Supplier undertakes to bear all installation and
removal costs as well as transportation costs to and
from the place of use in cases where such costs have
demonstrably been incurred due to deficient delivery.
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10. Quality, Environment and Safety at Work, Export, Conflict Mineral Policy
The Supplier shall install and maintain a documented
quality assurance system that complies at least with
the ISO 9001:2008, which is suitable in type and
scope to assure the quality of the goods and which
corresponds with the latest state of the technology.
The Supplier’s performance (including the performance on Vishay’s sites) shall conform to the regulations stipulated by the Hungarian Health and Safety
at Work Act and the Hungarian product quality legislation, and the Supplier shall comply with the respective statutory or regulatory provisions (including directives of the European Union) related to construction, the treatment of employees, health and safety
at work, industrial safety and clean-room conduct
and environmental protection (e.g. provisions governing the identification of hazardous material and
processes) and, if applicable, shall issue/provide the
respective declarations of conformity; and the Supplier shall inform Vishay on delivery of any special,
not generally known requirements as to treatment
and disposal as well as special requirements as to environmental protection. When being on-site at
Vishay’s premises, the Supplier shall also follow the
site related individual rules and instructions. Vishay
recommends adopting an environmental management system that complies at least with the current
ISO 14001 standards, a certification according to ISO
14001 shall be the objective.
The Supplier shall allow Vishay or any third party representative to audit Supplier’s systems during normal
business hours in order to determine compliance.
The Supplier shall install and maintain adequate systems and/or processes to comply with all existing and
applicable trade compliance rules and regulations. As
applicable, the Supplier shall provide specific material description, Country of Origin, HTS Code (Commodity Code), Dual Use or Military classification
info/data on the shipping documents and upon request by Vishay. The Supplier shall provide Preferential Certificates for any of its product/shipment which
qualifies under an existing/applicable Free Trade
Agreement.
The Supplier shall comply with Vishay’s Conflict Mineral Policy, which can be found on
http://www.vishay.com/doc?49037,
and
with
Vishay’s Code of Conduct, which can be found on
http://www.vishay.com/company/ethics/.
11. Insurance
Above 20.000 USD annual turnover with Vishay, the
Supplier shall procure and maintain a general public

liability insurance (including a product liability insurance and a recall insurance), an extended product liability insurance (E&O) and an environmental
liability insurance on an occurrence basis with limits
not less than 1.000.000 USD per occurrence
Upon request, the Supplier shall provide to Vishay
Certificates of Insurance evidencing the insurance
coverage and reflecting the effective date of such
coverage.
12. Third Party Rights
The Supplier shall indemnify and hold Vishay and its
successors, assigns, customers and users of its
goods harmless against all claims, suits, or actions,
and all loss, liability and damage, including costs,
expenses and reasonable attorneys’ fees, resulting
from any claim that the manufacture, use, sale or
resale of any good infringes any patent, copyright,
trademark, or trade name or other intellectual
property right of a third party or constitutes a misappropriation of any trade secret, unless the Supplier did not cause the infringement culpably or the
subject of such claim is a feature used by the Supplier on instructions of Vishay or was added by
Vishay or a third party after receipt of the good.
In particular, if a claim, suit or action arising out of
or relating to such infringement is brought against
Vishay or Vishay's customers, the Supplier shall provide reasonable assistance in Vishay's defence.
The Supplier will defend any such claim, suit, or action brought directly against the Supplier at its own
expense. Vishay shall have the right to participate
and be represented by its own counsel in any such
claim, suit, or action.
The above obligations will apply to any claim raised
against Vishay or the Supplier no later than 3 years
from the delivery of the respective goods.

14. Miscellaneous
Vishay accepts a simple reservation of title in favour
of the Supplier which shall expire after payment is
made.
Supplier acknowledges that existing agreements
(including the Purchasing Conditions applicable at
that time for such agreements) may be altered only
by common consent of the parties in writing.
All agreements of the parties shall be governed exclusively by the laws of Hungary without regard to
its conflict of law principles. The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, 1980, and any successor thereto, will not
apply.
Any dispute arising out of or in connection with the
agreements that cannot be resolved amicably between the parties shall be submitted to the jurisdiction of the courts in Hungary. Venue for all disputes
arising in connection with this Agreement shall be
Budapest. Statutory provisions on exclusive venue
shall remain unaffected.
In case the Supplier had the opportunity to take notice of the Hungarian and the English version of
these Purchasing Conditions and was able to understand the Hungarian version and there is a conflict
between the two versions, the Hungarian version
shall prevail. (Otherwise, the English version shall
apply).
If any provision of these Purchasing Conditions
should be invalid, illegal or unenforceable, the validity of the remaining provisions hereof shall remain unaffected thereby.
For any unsettled issues in the present Purchasing
Conditions, the Hungarian Civil Code and other relevant laws shall apply.

13. Drawings, Samples and Models
Drawings, samples and models created by Vishay
shall remain the property of Vishay and shall be
kept strictly confidential. The Supplier shall return
such items to Vishay, of its own accord and at its
own cost, along with the offer or the final delivery.
The same applies in case the Supplier does not accept an order.
The Supplier shall not make such drawings, samples
and/or models accessible to any third parties without the express written consent of Vishay. The Supplier further may not resell such items under any
circumstances. The misuse of any drawings, samples or models shall give rise to claims for damages
and may be subject to criminal penalties.
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