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BINDING TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

 

MYLAN HUNGARY KFT.  

DATED: November 1, 2016 

 

KÖTELEZŐ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

A MYLAN HUNGARY KFT.  

KELT: November 1 2016 

 

1.   OFFER.  This offer to purchase is effective and expressly 

conditional on Supplier’s assent to these Binding Terms and Conditions of 

Purchase (the “Terms”) either expressly by giving notice of acceptance within 

three (3) working days or impliedly by commencement of performance by 

Supplier. Mylan’s obligations are limited to those contained herein.  In no 

event will Mylan be legally or financially responsible for any services 

performed or goods delivered except as set forth herein. No modification or 

waiver of the provisions of these Terms shall be valid or binding unless 

contained in a written document that is signed by both parties. 

Notwithstanding any course of dealings of the parties at any time, no proposal, 

quote, invoice, or similar document shall be construed to modify these Terms, 

unless the document: (a) is signed by Mylan and Supplier; and (b) expressly 

refers to this Section 1 and to all provisions of these Terms that the parties 

intend to modify by such document. Any attempt by Supplier to unilaterally 

interpose different or additional terms or conditions, or to in any respect alter 

or reject Mylan’s Terms, is rejected by Mylan and shall not become part of 

the agreement between Mylan and Supplier.  

 

1.   MEGÁLLAPODÁS.  AJÁNLAT. Ez a vételi ajánlat és ennek az 

érvényessége Beszállítónak a Kötelező vételi feltételekbe (a “Feltételek”) való 

beleegyezésétől függ, amit kinyilvánít kifejezetten egy elfogadási értesítéssel 

három (3) munkanapon belül vagy hallgatólagosan a Beszállítói teljesítés 

megkezdésével. A Mylan kötelezettségei a jelen Feltételekben, rögzítettekre 

korlátozódnak. A Mylan semmi esetre sem tehető sem jogilag sem 

gazdaságilag felelőssé a jelen Feltételekben foglaltakon kívül nyújtott vagy 

szolgáltatott semmilyen szolgáltatásért, illetve áruért. A jelen Feltételek 

rendelkezéseinek a módosítása, illetve az azokról történő lemondás kizárólag 

mindkét fél által aláírt írásbeli okiratba foglalva érvényes. A felek közötti 

ügyletek érvényének korlátozása nélkül, semmilyen ajánlat, ajánlatkérés, 

számla vagy más hasonló dokumentum sem értelmezhető a jelen Feltételek 

módosításaként, hacsaknem az adott dokumentum: (a) a Mylan és Eladó által 

is aláírásra került; és (b) kifejezetten hivatkozik a jelen 1. pontra és a jelen 

Feltételek valamennyi olyan rendelkezésére, amit a felek a szóban forgó 

dokumentummal módosítani kívánnak. Beszállító bármely kísérletét más 

vagy további feltételek és kikötések egyoldalú kiszabására vagy arra, hogy 

bármilyen tekintetben módosítsa vagy elutasítsa Mylan feltételeit, Mylan 

visszautasítja és nem lesz része a Mylan és Beszállító közötti 

megállapodásnak.  
 

 

2. WARRANTY.  Supplier expressly warrants that all goods meet 

Mylan’s specifications in all respects, are merchantable, are fit for the 

particular purpose(s) for which Mylan intends to use such goods, and are free 

from defects. Additionally, Supplier expressly warrants that any services to 

be performed under the Agreement will be performed in a professional and 

workmanlike manner consistent with generally accepted industry standards 

and shall meet Mylan’s specifications in all respects. No attempt by Supplier 

to disclaim any warranty, express or implied by law, shall be effective, and 

every such attempt to disclaim any warranty, express or implied by law, is 

expressly rejected by Mylan, its successors, assigns, and/or customers. 

Supplier expressly warrants that any and all specifications for any goods or 

services provided hereunder shall not be changed or modified in any manner 

without the express prior written consent of Mylan. If the Agreement is for 

goods which are (or contain components) manufactured by a party other than 

Supplier, Mylan acknowledges that Supplier is not the manufacturer of such 

goods (or components) and agrees that all such goods (or components) are 

warranted: (i) to the extent of the manufacturer’s express warranties to 

Supplier, which Supplier shall provide to Mylan upon Mylan’s first demand; 

or (ii) to the extent of the warranty stated in Supplier’s Offer, whichever of (i) 

or (ii) is higher. In the event of any default reported by Mylan to Supplier 

under the manufacturer’s warranty, Supplier shall take all appropriate actions 

against the manufacturer.    

 

2. SZAVATOSSÁG.  Eladó kifejezetten szavatol azért, hogy 

valamennyi áru minden tekintetben megfelel a Mylan specifikációinak, 

piacképes, alkalmas azokra a konkrét célokra, amelyekre az adott árut a Mylan 

használni kívánja, és mindenféle hibától mentes. Ezen túlmenően, Eladó 

kifejezetten szavatol azért, hogy valamennyi a Szerződés alapján nyújtandó 

szolgáltatást professzionálisan és szakszerűen fogja nyújtani az általánosan 

elfogadott ipari szabványoknak és a Mylan specifikációinak minden 

tekintetben megfelelően. Eladó valamennyi, a szavatosságok bármelyikének 

el nem ismerésére tett kifejezett vagy hallgatólagos kísérlete hatálytalan, és a 

Mylan, valamint annak jogutódjai, engedményesei és/vagy ügyfelei minden 

ilyen, a szavatosságok bármelyikének el nem ismerésére tett kifejezett vagy 

hallgatólagos próbálkozást kifejezetten visszautasítanak. Eladó kifejezetten 

szavatol azért, hogy a Szerződés alapján szolgáltatott bármely árura, illetve 

szolgáltatásra vonatkozó semmilyen specifikáció sem módosítható 

semmilyen módon a Mylan kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

Amennyiben a Szerződés olyan árukra vonatkozik, amelyeket (vagy amelyek 

tartalmaznak olyan alkotórészeket, amelyeket) részben vagy egészben 

Eladótól különböző harmadik személy gyárt, a Mylan tudomásul veszi, hogy 

ezen termékeknek (vagy alkotórészeknek) nem Eladó a gyártója és elfogadja, 

hogy valamennyi ilyen termékre (vagy alkotórészre) vonatkozó szavatosság 

(i) addig terjed, ameddig a gyártó szavatol Eladó felé, amit a Mylan felé, 

annak kérésére Eladó köteles teljesíteni; vagy (ii) Eladó  Ajánlatában foglaltak 

szerint áll fenn, amely szavatosság az (i) vagy a (ii) pontban foglalt 

lehetőségek közül a szélesebb körű. Amennyiben a Mylan a gyártói 

szavatosság körébe eső bármilyen hibát jelez Eladó felé, úgy Eladó köteles a 

gyártóval szemben minden szükséges lépést megtenni. 

 

3. WARRANTY OF TITLE AND NON-INFRINGEMENT.  

All title conveyed shall be good and its transfer free and clear from any 

security interest, lien, or encumbrance of which Mylan, at the time of 

contracting, has no knowledge. This warranty will be excluded or modified 

only by specific language or circumstances which give Mylan reason to know 

that Supplier does not claim title or that Supplier is purporting to sell only 

such right or title as Supplier may have.  Furthermore, Supplier warrants that 

the goods delivered and the services performed hereunder shall be free of the 

rightful claim of any third-party for infringement of any right or interest, 

including, without limitation, any right to intellectual property. Title to the 

goods shipped by Supplier remains with Supplier and shall not pass to Mylan 

until the relevant portion of the Price has been paid in full to Supplier.  

 

3. SZAVATOSSÁG A JOGCÍMÉRT, A JOGSÉRTÉS 

KIZÁRÁSA.  Valamennyi átruházott jogcímnek érvényesnek kell lennie, és 

az átruházásnak minden olyan biztosítéki megkötéstől, zálogtól és tehertől 

mentesnek kell lennie, amiről a Mylan-nek szerződéskötéskor nincs 

tudomása. Ezt a szavatosságot csak olyan kifejezett közlés vagy körülmény 

zárhatja ki vagy módosíthatja, amely alapján a Mylan tudomással bírhat arról, 

hogy Eladónak nincs jogcíme vagy, hogy Eladónak csak azt a jogot vagy 

jogcímet szándékozik értékesíteni, amellyel maga is rendelkezik. Ezen 

túlmenően Eladónak szavatolja, hogy a jelen Feltételek alapján szállított áruk, 

illetve nyújtott szolgáltatások harmadik személyek bármilyen jogának vagy 

jogos érdekének a megsértéséből eredő jogos igényeitől mentesek, ideértve, 

de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat. A Eladónak 

által leszállított áruk tekintetében Eladó a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, 

így az nem száll át sem a Mylan-re sem másra mindaddig, amíg a Vételár 

vonatkozó része Eladó részére maradéktalanul megfizetésre nem kerül.  

 

4. BREACH AND LIMITATION OF LIABILITY.  In the event 

of breach by Supplier of these Terms, Supplier shall be liable to Mylan for all 

remedies available to Mylan at law. NOTWITHSTANDING THE 

FOREGOING, NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER 

PARTY IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT FOR 

CONSEQUENTIAL OR INCIDENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, EVEN IF EITHER PARTY KNEW 

OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES.  

 

4. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁS.  

Amennyiben Eladó a jelen Feltételeket megszegi, úgy a Mylan részére nyitva 

álló valamennyi törvényes jogorvoslatért helytállni tartozik. AZ ELŐZŐEK 

ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, EGYIK FÉL SEM FELEL A 

MÁSIK FÉL FELÉ A JELEN SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A 

KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETLEGES KÁROKÉRT (IDEÉRTVE DE 

NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT HASZNOT IS) AKKOR SEM, 

HA AZ ADOTT FÉL AZ ILYEN JELLEGŰ KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK 

A LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA. 

 

5. NO WAIVER.  No claim or right arising out of a breach of these 

Terms and the Agreement can be discharged in whole or in part by a waiver 

5. JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA.  A jelen Feltételek és a 

Szerződés megszegéséből eredő semmilyen igény vagy jog nem veszhet el 
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or renunciation of the claim or right, unless such waiver or renunciation is in 

writing and signed by Mylan and Supplier. 

 

részben vagy egészben az igényről vagy jogról való lemondás által, hacsak ez 

a lemondás a Mylan és Eladó által aláírt írásbeli nyilatkozatban történt. 

 

6. COMPLIANCE WITH STATUTES AND REGULATIONS.  

Supplier guarantees, warrants, and certifies it is in compliance with, and will 

continue to comply with, all European and local laws and regulations, any 

violation of which may cause liability to accrue to Mylan, including, but not 

limited to those related to, labor, wages, hours, and other conditions of 

employment. 

 

6. JOGSZABÁLYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ 

MEGFELELÉS.  Eladó garantálja, igazolja és szavatol érte, hogy megfelel 

és a jövőben is meg fog felelni valamennyi európai és helyi jogszabálynak és 

előírásnak, amelyek megszegése megalapozhatja a Mylan felelősségét, 

ideértve, de nem kizárólagosan a munkavégzésre, bérekre, munkaidőre és a 

munkaviszony más elemeire vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. 

 

7. INDEMNIFICATION.  Supplier shall protect, defend, 

indemnify, and hold Mylan, its employees, directors, officers, affiliates, 

distributors and dealers harmless from and against any and all expenses, 

claims, losses, demands, damages, or causes of action of every kind and 

character, including reasonable legal fees, arising out of: (i) any actual 

violation of any federal, state, or local law or regulation relating to the goods 

sold, supplied, or delivered or services performed hereunder; (ii) goods in 

which the possession, distribution, sale and/or use of, or by reason of seizure 

of, results in a prosecution or any action whatsoever by any governmental 

body or agency or by any private party; (iii) any actual third party claim of 

bodily injury, death or property damage caused by failure of the non-modified 

goods and/or services; (iv) Supplier’s negligence or willful misconduct; and 

(v) breach of warranty. Supplier shall pay and discharge any and all judgments 

or decrees, including legal fees, which may be rendered in any such suit, 

action, or preceding. If Mylan sustains monetary damage or legal fees as a 

result of any non-modified goods or services delivered and if such liability or 

exposure is found to be Supplier’s fault, Supplier shall be responsible for 

damages sustained by Mylan and/or its employees, directors, officers, 

affiliates, distributors, and dealers, including legal fees and expenses. Mylan 

shall indemnify and hold Supplier and each of its officers, directors, 

employees, shareholders, affiliates, agents, representatives, successors and 

assigns harmless from and against any and all claims, actions, demands, legal 

proceedings, judgments, settlements, sums, costs, liabilities, losses, 

obligations, damages, penalties, fines, costs and other expenses (including but 

not limited to, reasonable attorneys’ fees) relating to, arising out of or 

resulting from: (i) actual third party claims for personal injury or property 

damage resulting from Mylan’s negligence or willful misconduct; and (ii)  

Mylan’s negligent use of any trademark that Mylan has or will request 

Supplier to affix to any goods supplied hereunder. Mylan shall pay and 

discharge any and all judgments or decrees, including legal fees, which may 

be rendered in any such suit, action, or proceeding. If Supplier sustains 

monetary damage or legal fees and if such liability is found to be Mylan’s 

fault, Mylan shall be responsible for damages sustained by Supplier and/or its 

employees, directors, officers, affiliates, distributors and dealers, including 

legal fees and expenses.   

 

7. KÁRTALANÍTÁS.  Eladó köteles megvédeni, kártalanítani, és 

mentesíteni a Mylan-t, annak vezetőit, alkalmazottait, tisztviselőit, kapcsolt 

vállalkozásait, forgalmazóit és értékesítőit valamennyi olyan – minden nemű 

és fajtájú – kiadás, igény, veszteség, követelés, kár és kereset vonatkozásában 

(ideértve az ésszerű jogi költségeket is), amelyek a következőkből erednek: 

(i) a jelen Feltételek alapján értékesített, szolgáltatott vagy szállított árukra, 

illetve nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármilyen szövetségi törvény vagy 

helyi jogszabály vagy előírás tényleges megsértése; (ii) olyan áruk, amelyek 

birtoklása, forgalmazása, értékesítése és/vagy használata, vagy hatalomban 

tartása büntetőeljárás megindítását vagy egyébként bármilyen hatósági szerv 

vagy ügynökség vagy bármilyen más természetes személy fellépését 

eredményezi; (iii) harmadik személyeknek a nem módosított áruk és/vagy 

szolgáltatások hibájából eredő testi sérüléssel, halállal, vagy vagyoni kárral 

kapcsolatos bármilyen tényleges igénye; (iv) Eladó gondatlansága, vagy 

szándékos kötelezettségszegése; (v) bármely szavatosság megszegése. Eladó 

köteles eleget tenni minden ilyen per, intézkedés, vagy eljárás során hozott 

ítélet vagy határozat szerinti fizetési kötelezettségnek (ideértve a jogi 

költségeket is). Amennyiben a Mylan-nek a nem módosított áruk és/vagy 

szolgáltatások hibájából eredően pénzügyi kára vagy jogi költsége keletkezik, 

és amennyiben ezen kötelezettség vagy kitettség tekintetében a Eladó 

felelőssége megállapítható, úgy Eladó köteles a Mylan, és/vagy annak 

alkalmazottai, vezetői, tisztviselői, kapcsolt vállalkozásai, forgalmazói és 

értékesítői által elszenvedett valamennyi kárt megtéríteni (ideértve a jogi 

kiadásokat és költségeket is). A Mylan köteles kártalanítani, és mentesíteni 

Eladót, annak vezetőit, alkalmazottait, részvényeseit, kapcsolt vállalkozásait, 

ügynökeit, képviselőit, jogutódjait és engedményeseit valamennyi olyan 

igény, kereset, követelés, jogi eljárás, ítélet, egyezség, összeg, költség, 

felelősség, kötelezettség, kár, büntetés, bírság, költség és más kiadás 

vonatkozásában (ideértve de nem kizárólagosan az ésszerű jogi költségeket 

is), amelyek a következőkből erednek vagy a következőkkel összefüggésben 

keletkeznek: (i) harmadik személyeknek a Mylan gondatlanságából vagy 

szándékos kötelezettségszegéséből eredő személyi sérüléssel, vagy vagyoni 

kárral kapcsolatos tényleges igényei; és (ii) a Mylan Eladóhoz intézett (vagy 

a jövőben intézendő) kérésére a jelen Feltételek alapján szolgáltatott árukon 

elhelyezett bármilyen védjegy Mylan általi gondatlan használata. A Mylan 

köteles eleget tenni minden ilyen per, intézkedés, vagy eljárás során hozott 

ítélet vagy határozat szerinti fizetési kötelezettségnek (ideértve a jogi 

költségeket is). Amennyiben Eladónak pénzügyi kára vagy jogi költsége 

keletkezik, és amennyiben ezen kötelezettség vagy kitettség tekintetében a 

Mylan felelőssége megállapítható, úgy a Mylan köteles Eladó, és/vagy annak 

alkalmazottai, vezetői, tisztviselői, kapcsolt vállalkozásai, forgalmazói és 

értékesítői által elszenvedett valamennyi kárt megtéríteni (ideértve a jogi 

kiadásokat és költségeket is). 

 

8. PATENT, COPYRIGHT AND TRADEMARK 

INDEMNITY.  This Purchase Order includes payment in full for all patents, 

copyrights, and trademarks which are referenced or developed. Supplier shall 

not be entitled to any additional payment by virtue of the presence of a patent, 

copyright, trademark, or other proprietary rights in the goods and materials 

covered by the Purchase Order.  

 

For the furnishing of services, involving a creation developed for the benefit 

of Mylan, Supplier shall assign to Mylan any and all intellectual property 

rights, including without limitation the right of reproduction, adaptation, 

translation, representation, marketing and publishing on any and all medias as 

might be attached to the developed creation. Supplier shall cooperate with 

Mylan and execute all documents appropriate for securing protection of any 

such patent, copyright, or trademark.  

 

Supplier represents and guarantees that it is the sole and exclusive owner of 

any and all intellectual property rights to be assigned to Mylan and, therefore, 

no third party has any rights that may prevent, restrain or restrict the 

acquisition of rights by Mylan or the further use by Mylan of such rights.  

 

In the event any good supplied hereunder is claimed to infringe any patent, 

copyright, trademark, or other trade designation, trade secret, or other 

proprietary right of a third party in effect in Europe at the date of the 

Agreement, Supplier agrees, at its option: (1) to procure for Mylan the right 

to use the good; (2) to modify or replace the good so as to avoid such 

infringement; or (3) to accept redelivery of the good and reimburse Mylan for 

the purchase price as a result of such redelivery. Should any infringement 

claim be instituted against Mylan based on any good in the condition received 

from Supplier, Supplier will undertake the defense on Mylan’s behalf and pay 

any damages and costs awarded therein against Mylan, provided Supplier is 

given written notice of any such claim and is furnished with copies of each 

communication, notice, or other action relating to the alleged infringement in 

8. SZABADALOM, SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGY MIATTI 

KÁRTALANÍTÁS.  Ez a Megrendelés magába foglalja a teljes összeget 

minden szabadalomért, szerzői jogért és védjegyért, amelyre utalás történik, 

vagy amit kidolgoznak. Beszállító nem jogosul további kifizetésre 

szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy egyéb tulajdonjog alapján a 

Megrendelésben foglalt árucikkek és anyagok kapcsán.  

 

A szolgáltatások nyújtásakor, beleértve a Mylan javára kidolgozott 

alkotásokat Beszállító átruházza Mylan-re bármely és minden szellemi 

tulajdonjogot, beleértve de nem korlátozva a másolásra, adaptációra, 

fordításra, bemutatásra, marketingre és publikálásra bármely és minden 

médiában, ahogy az a kidolgozott alkotáshoz kapcsolódhat. Beszállító 

együttműködik Mylan-nel és minden dokumentumot megfelelő módon készít 

el az ilyen szabadalmak, szerzői jogok vagy védjegyek védelmére.  

 

Beszállító kijelenti és garantálja, hogy egyedüli és kizárólagos tulajdonosa 

bármely és minden szellemi tulajdonjognak, amit átruház Mylan-re és ezért 

harmadik félnek nincsen joga, ami megakadályozhatná vagy korlátozhatná, 

hogy Mylan megszerezze ezeket a jogokat vagy, hogy Mylan tovább használja 

az ilyen jogokat. 

Amennyiben a jelen Feltételek alapján szolgáltatott áruk a Szerződés 

megkötésének időpontjában, Európa vonatkozásában bármely harmadik 

személy bármilyen szabadalmát, szerzői jogát, védjegyhez vagy más 

kereskedelmi megnevezéshez fűződő jogát, üzleti titkát vagy egyéb 

tulajdonosi jogát sértik, úgy a Supplier vállalja, hogy választása szerint (1) 

megszerzi a Mylan részére az áru használatának jogát; (2) módosítja, vagy 

kicseréli az árut, hogy a jogsértést megszüntesse; vagy (3) elfogadja az áru 

visszaküldését és ezen visszaküldés következtében megtéríti a Mylan részére 

a vételárat. Amennyiben a Mylan ellen bármilyen jogsértés miatt eljárást 

kezdeményeznek bármilyen Eladótól átvett állapotban lévő áru miatt, úgy 

Eladó vállalja a védekezést a Mylan nevében és megfizeti az eljárásban a 

Mylan-nel szemben megítélt valamennyi kárt és költséget feltéve, hogy Eladó 
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a timely manner; and provided Mylan cooperates fully in giving Supplier 

authority, information and assistance, at Supplier’s expense, for such defense, 

as well as control over the defense and any settlement proceedings. Mylan 

reserves the right, at its own expense, to participate in any defense or 

settlement proceedings to protect its interests. Mylan’s purchase of the goods 

hereunder does not grant to, convey, or entitle Mylan or Mylan’s customers, 

a license, express or implied, under any patent rights of Supplier covering or 

relating to any combination, method or process in which such goods might be 

or are used.   

 

bármilyen ilyen igényről írásbeli értesítést kapott, és időben el lett látva az 

állítólagos jogsértéssel kapcsolatos valamennyi kommunikáció, értesítés vagy 

más intézkedés másolati példányaival; és feltéve, hogy a Mylan teljes 

mértékben együttműködik Eladónak a védekezéshez, valamint a védekezés 

feletti rendelkezéshez, illetve bármilyen egyezségi eljárás lefolytatásához 

szükséges felhatalmazással, információval, illetve segítséggel való 

ellátásában Eladó költségén. A Mylan fenntartja magának a jogot, hogy 

érdekei védelmében a saját költségén részt vegyen a védekezésben vagy az 

egyezségi eljárásban. Az áruknak a Mylan általi jelen Feltételek alapján 

történő megvásárlása sem kifejezetten sem hallgatólagosan nem biztosít vagy 

közvetít a Mylan vagy a Mylan vásárlói részére Eladó szabadalmi jogai 

körébe tartozó, az áruk kombinálására, az áruk fennálló vagy lehetséges 

használati módozataira vagy eljárásaira vonatkozó, illetőleg azokat lefedő 

semmilyen jogot. 

 

9. SHIPMENT AND DELIVERY.  Time is of the essence. 

Supplier will use every reasonable effort to meet estimated shipping and 

delivery deadlines. The goods shall be packaged in a commercially reasonable 

manner acceptable to commercial carriers, in suitable containers for 

protection in shipment and storage, and accompanied by a shipping slip 

containing the order reference, nature, quantities, weight and volume of the 

shipped goods. Mylan’s count will be accepted as conclusive on shipment not 

accompanied by shipping slip. If delivery or performance by Supplier is not 

complete within the stipulated deadline and if such delay is not remedied 

within a reasonable time limit notified by Mylan in writing, Mylan may (in 

addition to other rights and remedies) terminate the Agreement and purchase 

substitute goods or services elsewhere, and Supplier shall be responsible for 

any loss incurred by Mylan; provided, however, that Supplier shall not be 

liable for any failure to meet such estimated shipping date as a result of 

Mylan’s failure to provide necessary, complete, and correct specifications, 

information and data on a timely basis. If any portions of the goods or services 

do not meet Mylan’s specifications in any way or manner, Mylan reserves the 

right to terminate the Agreement and to cancel any undelivered and/or 

unaccepted goods or unperformed and/or unaccepted services, after providing 

reasonable time and opportunity for Supplier to bring the goods into 

compliance, said time period not to exceed thirty (30) days.  Supplier shall not 

be liable for damage to any good resulting from: (i) improper installation or 

operation; (ii) installation of unauthorized factory parts; (iii) improper or 

unauthorized repairs; (iv) improper storage or handling of such good prior to 

placing the good in service; or (v) negligent or willful misconduct of Mylan.  

Mylan reserves the right to cancel the Agreement if, after receiving and 

accepting goods or services in anticipation of future goods and services under 

the Agreement, any such part thereof fails to conform to any of the terms of 

the Agreement or does not meet Mylan’s specifications in any way or manner. 

Mylan reserves the right to make changes in quantities, specifications, and/or 

delivery schedules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

All payments made by Mylan to Supplier shall be done by bank transfer to the 

account number indicated on the invoices provided by Supplier and 

containing Mylan’s details, order reference and VAT number. All sums shall 

become payable upon delivery of the goods within sixty (60) days date of 

invoice unless otherwise agreed in the Purchase Order. 

 

Supplier shall acknowledge receipt of the Purchase Order (by mail, e-mail or 

facsimile), confirming the quantities and the delivery date indicated on the 

Purchase Order within three (3) working days from receipt of the said order. 

In the event that Mylan receives no response from Supplier within the three 

(3) day period, the Purchase Order shall be deemed to have been confirmed 

by Supplier. 

 

If Mylan fails to pay outstanding balances within seven (7) days after receipt 

of Supplier’s written notice of the same, Supplier shall be entitled to receive 

from Mylan a default interest equal to 1.5 times the prime interest rate issued 

by the National Bank of Hungary for each additional day of Mylan’s default.  

 

9. SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS.  Az idő nagy jelentőséggel 

bír. Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a becsült 

szállítási és kézbesítési határidőket betartsa. Az árucikkeket kereskedelmileg 

megfelelő és a kereskedelmi szállítók számára elfogadható módon kell 

becsomagolni, megfelelő tárolókba, ami véd a szállítás és tárolás során és 

csatolni kell egy szállítólevelet, ami tartalmazza a rendelési hivatkozást, és a 

szállított árucikk jellegét, mennyiségét, súlyát és terjedelmét. Mylan 

számolása meggyőző mennyiségként elfogadott abban az esetben, ha a 

szállítmányt nem kíséri szállítólevél. Amennyiben Eladó a szállítást vagy a 

teljesítést a megjelölt határidőn belül nem fejezi be, és ezt a késedelmet a 

Mylan felé írásban jelzett ésszerű póthatáridőn belül nem orvosolja, úgy a 

Mylan (egyéb jogain és jogorvoslati lehetőségein túl) jogosult a Szerződést 

felmondani és a helyettesítő árut vagy szolgáltatást máshonnan beszerezni, és 

a Mylan által elszenvedett valamennyi veszteséget Eladó köteles viselni azzal, 

hogy Eladó nem tehető felelőssé a becsült szállítási határidő be nem tartásáért, 

ha az azért következett be, mert a Mylan a szükséges, teljes és helytálló 

specifikációk, információk és adatok kellő időben történő szolgáltatására 

vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben az áruk, vagy a 

szolgáltatások bármelyik része bármilyen módon nem felel meg a Mylan 

specifikációinak, úgy a Mylan fenntartja magának a jogot, hogy felmondja a 

Szerződést és lemondja a le nem szállított és/vagy el nem fogadott árukra vagy 

nem teljesített és/vagy el nem fogadott szolgáltatásokra vonatkozó 

megrendeléseket azt követően, hogy megfelelő – de harminc (30) napot meg 

nem haladó – határidőt és lehetőséget biztosított Eladó részére az áruk 

megfelelőségének helyreállítására. A Eladó nem tehető felelőssé az áruk 

következőkből eredő károsodásáért: (i) helytelen beszerelés vagy kezelés, (ii) 

nem engedélyezett gyári alkatrészek beszerelése, (iii) nem megfelelő vagy 

jogosulatlan javítások, (iv) az áru nem megfelelő tárolása vagy kezelése az 

üzembe helyezést megelőzően, vagy (v) a Mylan gondatlan vagy szándékos 

kötelezettségszegése. A Mylan fenntartja magának a jogot, hogy felmondja a 

Szerződést, amennyiben az áruknak és a szolgáltatásoknak jövőbeni áruk és 

szolgáltatások reményében történő átvételét követően azok bármely része 

bármilyen módon nem felel meg a Szerződés rendelkezéseinek vagy a Mylan 

specifikációinak. Mylan fenntartja a jogot a mennyiségek, specifikációk 

és/vagy szállítási ütemezések módosítására. 

 

Mylan általi összes kifizetés Beszállító részére banki átutalással történik a 

Beszállító által nyújtott és Mylan adatait, a rendelési hivatkozást és az 

adószámot tartalmazó számlákon feltüntetett számlaszámra. Minden összeg 

az árucikk szállítását követően hatvan (60) napon belül esedékes, hacsak 

másként nem történik megállapodás a Megrendelésben. 

 

Beszállító elismeri a Megrendelés kézhezvételét (levélben, e-mailben vagy 

faxon), a Megrendelés átvételétől számított három (3) munkanapon belül, 

megerősítve a Megrendelésben jelzett mennyiséget és szállítási határidőt. 

Amennyiben Mylan nem kap választ a Beszállítótól a három (3) napos 

időszakon belül, a Megrendelés Beszállító által visszaigazoltnak minősül. 

 

 

Amennyiben a Mylan Eladó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

hét (7) napon belül nem egyenlíti ki a tartozását, úgy a Mylan késedelmének 

minden egyes további napja után a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 

alapkamat másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles Eladó 

részére megfizetni. 

 

10. RISK OF LOSS. Risk of loss shall pass to Mylan only at the 

time the goods are delivered to Mylan’s location and accepted by Mylan, 

regardless of mode of transportation.   

 

10. KOCKÁZATVISELÉS. A kárveszély akkor száll át a Mylan-

re, amikor az árukat a Mylan területére leszállították és azokat a Mylan átvette 

függetlenül a szállítás módjától.  

 

11. INSPECTION.  Mylan retains its right to inspect goods prior to 

shipment and upon receipt. Mylan’s waiver of inspection prior to shipment 

shall not relieve Supplier from full responsibility for conforming to the 

requirements of the Agreement, nor prejudice any claim, right or privilege 

Mylan may have due to use of defective or unsatisfactory goods. If, upon 

Mylan’s inspection at time of receipt, any goods are found to be non-

conforming, Mylan (in addition to any other rights it may have) shall have the 

right to reject and return the goods at Supplier’s expense. Supplier shall not 

resell goods from damaged shipments to Mylan. If Mylan elects not to return 

11. VIZSGÁLAT.  A Mylan fenntartja magának a jogot, hogy az 

árukat szállításuk előtt és átvételkor megvizsgálja. A Mylan-nek a szállítás 

előtti átvizsgáláshoz való jogáról történő lemondása nem mentesíti Eladó t a 

Szerződés követelményeinek való maradéktalan megfelelésre vonatkozó 

kötelezettsége alól, illetve nem érint semmilyen jogot, igényt vagy 

kiváltságot, amely a Mylan-t a hibás vagy nem megfelelő áru használata 

következtében illeti meg. Amennyiben a Mylan átvételkori vizsgálata 

eredményeképpen bármelyik áru nem megfelelőnek bizonyul, a Mylan (egyéb 

jogain túl) jogosult az árut visszautasítani és Eladó költségén 
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the damaged shipments to Supplier, Mylan shall be solely responsible for 

disposal of damaged shipments at Supplier’s expense.   

 

visszaszállíttatni. Eladó nem jogosult a sérült szállítmányokból származó 

árukat a Mylan részére újra értékesíteni. Amennyiben a Mylan úgy dönt, hogy 

nem küldi vissza a Eladónak a sérült szállítmányt, úgy a Mylan kizárólagos 

felelősséggel tartozik a sérült szállítmány Eladó költségén történő 

ártalmatlanná tételéért.  

 

12. INSURANCE.  Supplier shall be responsible for any claim, 

liability, loss, settlement payment, cost and expense, fines or fees, interest, 

award, judgement, damages, death, bodily injury, or property damage 

resulting from Supplier’s performance of the Agreement and hereby 

represents and warrants that Supplier has and will maintain up-to-date, at its 

own costs and expense, an adequate and sufficient insurance coverage for any 

and all risks and liabilities incurred by virtue of this Section, with a reputable 

insurance company. Upon Mylan’s request, Supplier shall promptly provide 

a copy of its insurance certificate evidencing the coverage conditions and 

amounts. Supplier shall promptly inform Mylan of any changes in its 

insurance coverage and shall provide Mylan with a copy of the new insurance 

certificate. The value of such insurance coverage shall at least cover the total 

value of the goods payable to Supplier by Mylan under these Terms. Unless 

otherwise specified, all ocean freight, air freight, parcel post, air mail, and 

express shipments must be insured at invoiced value of goods. 

 

12. BIZTOSÍTÁS.  Eladó felelős minden olyan követelésért, 

teherért, veszteségért, tartozásrendezésért, költségért és kiadásért, bírságért 

vagy illetékért, kamatért, díjért, ítéletért, kárért, halálért, testi sérülésért, vagy 

anyagi kárért, amely a Szerződés Eladó általi teljesítéséből ered, ás ezennel 

kijelenti és szavatol azért, hogy a saját költségén megfelelő és kielégítő 

biztosítást tart fenn, illetve fog fenntartani egy neves biztosító társaságnál a 

jelen pont szerinti valamennyi kockázat és felelősség fedezésére. A Mylan 

kérésére a Eladó köteles haladéktalanul átadni a fedezeti feltételeket és 

összegeket tanúsító biztosítási kötvényének egy másolati példányát. A Eladó 

köteles haladéktalanul tájékoztatni a Mylan-t a biztosítási fedezetében 

bekövetkező valamennyi változásról, és köteles átadni a Mylan részére az új 

biztosítási kötvényének egy másolati példányát. A biztosítás értékének 

legalább az áruknak a Mylan által a jelen Feltételek alapján a Eladónak 

fizetendő teljes értékére fedezetet kell nyújtania. Eltérő rendelkezés 

hiányában, az összes tengeri szállításnak, légi szállításnak, postai csomagnak, 

légipostának, és expressz szállításnak biztosítottnak kell lennie az áruk 

számlázott értékére. 

 

13. ADVANCE MANUFACTURE AND DELIVERY. Supplier 

shall not deliver any material in advance of the delivery date without Mylan’s 

written consent. Mylan reserves the right to return at Supplier’s cost, all goods 

delivered in advance of the delivery date. Mylan will not be responsible for 

cancellation or change to the order, or for any charges related to any 

manufacture in advance of a normal flow time necessary to meet the schedules 

agreed to under the Purchase Order, unless Mylan’s written consent to 

advance manufacture has been obtained. 

 

 

14. NOTICE OF INSPECTION. Supplier shall provide Mylan 

with prior notice of, and the opportunity to attend (itself or through a 

representative of Mylan), any regulatory inspection of any facility at which 

any of the manufacturing, processing, testing or storage activities relating to 

the goods are performed (“Covered Activities”); provided, that if prior notice 

of any such inspection is not possible, Supplier shall provide notice and a 

summary of the results of such inspection to Mylan within three (3) business 

days after such inspection. Supplier shall provide Mylan with copies of any 

written inspection reports, requests, directives or other correspondence or 

communications issued to Supplier by any regulatory authority relating to the 

Covered Activities or the goods (“Regulatory Communications”) within three 

(3) business days of Supplier’s receipt thereof.  Prior to responding to any 

Regulatory Communications, Supplier will provide a copy of any such 

responses to Mylan for Mylan’s review and comment.      

 

 

 

15. SET-OFF.  Mylan shall be entitled at all times to set-off any 

amount owing from Supplier to Mylan or any of its affiliated companies 

against any amount due or owing to Supplier with respect to the Agreement.    

 

13.          ELŐRE GYÁRTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS. Beszállító nem szállít 

semmilyen anyagot a szállítási idő előtt Mylan írásos hozzájárulása nélkül. 

Mylan fenntartja a jogot, hogy Beszállító költségére visszaküldjön minden 

olyan árut, amit a szállítási idő előtt szállított le. Mylan nem felel a 

megrendelés törléséért vagy módosításáért, vagy bármely, a Megrendelésben 

megállapodott ütemezéshez szükséges normál átfutási időhöz képest előre 

történő gyártáshoz kapcsolódó költségért, hacsak Mylan írásos hozzájárulását 

meg nem szerezték az előre gyártáshoz. 

 

14. VIZSGÁLATI ÉRTESÍTÉS. Beszállító Mylan-nak előzetes 

értesítést küld és biztosítja a lehetőséget Mylan számára, hogy megjelenjen 

(saját maga vagy Mylan képviselője által) bármely létesítményben, ahol az 

árucikkhez kapcsolódó gyártás, feldolgozás, tesztelés vagy tárolási 

tevékenység zajlik (“Tárgyalt tevékenységek”), hogy szabályozói vizsgálatot 

végezzen; azzal a feltétellel, hogy amennyiben az ilyen vizsgálatról szóló 

előzetes értesítés nem lehetséges, Beszállító egy értesítést és összegzést ad 

Mylan-nek egy ilyen vizsgálat eredményeiről három (3) munkanapon belül a 

vizsgálatot követően. Beszállító az írásos vizsgálati jelentések, kérések, 

irányelvek vagy egyéb levelezések illetve Beszállítónak bármely a Tárgyalt 

tevékenységekhez vagy az árucikkekhez kapcsolódó szabályozó hatóság által 

küldött közlések (“Szabályozói közlések”) másolatait átadja Mylan-nek, azok 

Beszállító általi átvételét követően három (3) munkanapon belül. A 

Szabályozói közlésekre történő válaszadás előtt Beszállító egy másolatot 

juttat el a válaszból Mylan részére, hogy Mylan áttekintse és észrevételt 

tegyen arra. 

 

15. BESZÁMÍTÁS.  A Mylan bármikor jogosult a saját vagy 

bármely kapcsolt vállalkozása Eladóval szemben fennálló bármely 

követelését a Eladó részére a Szerződés alapján teljesítendő bármely fizetési 

kötelezettségével szemben beszámítani.    

 

16. ASSIGNMENT.  Supplier shall not assign or subcontract any 

right, interest, obligation, or duty contained herein, including any payment 

due or to become due, without the prior written consent of Mylan. No 

subcontracting shall release Supplier from responsibility for its obligations 

under these Terms. 

 

16. ÁTRUHÁZÁS. Beszállító nem ruházza át vagy adja 

alvállalkozói viszonyba az itt foglalt egyik jogát, érdekét, feladatát vagy 

kötelezettségét sem, beleértve az esedékes vagy esedékessé váló kifizetéseit, 

Mylan előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Alvállalkozói szerződés nem 

mentesíti Beszállítót a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeiért vállalt 

felelőssége alól. 
  

17. FORCE MAJEURE.  The parties agree that neither Mylan nor 

Supplier shall have liability for any failure or delay in shipment or other non-

performance, if shipment or performance is rendered impossible, 

impracticable, or unreasonably burdensome by any event, whether or not 

foreseen or foreseeable, brought about by any cause other than the willful 

conduct of that party, including without limitation, any labor dispute, strike, 

war, riot, civil disorder, casualty or disaster, Act of God or act of public 

authority which renders it impossible for either party to perform.  In the event 

any such failure or delay in shipment or other non-performance continues for 

more than thirty (30) days, Mylan may, at its sole option and without liability, 

cancel all or any portion of the Agreement upon written notice to Supplier. 

Upon Supplier’s receipt of such notice of cancellation from Mylan, Supplier 

shall immediately cancel Mylan’s order, and no additional payment shall be 

due or owing from Mylan to Supplier. Such cancellation or deferral shall not 

affect the right of Supplier to recover any payment for any goods previously 

provided hereunder. 

 

17. VIS MAJOR.  A felek megállapodnak, hogy sem a Mylan sem 

a Eladó nem tehető felelőssé a szállítási késedelemért, vagy a teljesítés 

elmulasztásáért, amennyiben a szállítás vagy a teljesítés bármilyen az adott 

fél szándékos magatartásán kívüli előrelátható vagy előre nem látható okból 

lehetetlenné, kivitelezhetetlenné, vagy indokolatlanul terhessé válik (ideértve 

de nem kizárólagosan a munkaügyi vitát, sztrájkot, háborút, felkelést, 

zavargásokat, balesetet, katasztrófát, előre nem látható körülményeket, 

törvényi rendelkezéseket, hatósági cselekményeket, amelyek az adott fél 

számára lehetetlenné teszik a teljesítést). Amennyiben a mulasztás, a szállítási 

késedelem vagy a nem-teljesítés harminc (30) napon túl is folytatódik, úgy a 

Mylan saját belátása szerint és felelősségvállalás nélkül jogosult a Eladóval 

közölt írásbeli nyilatkozatával a Szerződés egészét, vagy egy részét 

felmondani. A Eladó, amint megkapta a Mylan ezen felmondásra vonatkozó 

nyilatkozatát köteles haladéktalanul törölni a Mylan megrendelését és 

semmilyen további fizetési kötelezettség nem keletkezhet a felek között. Az 

ilyen felmondás vagy felfüggesztés nem érinti a Eladó azon jogát, hogy a jelen 

Feltételek alapján korábban szolgáltatott áruk ellenértékét követelje. 

 

18. CANCELLATIONS FOR INSOLVENCY. In the event of any 

suspensions of payment or the institution of any proceedings by or against 

Mylan or Supplier, voluntary or involuntary, in bankruptcy or insolvency or 

for the appointment of a receiver or trustee or an assignment for the benefit of 

creditors of Mylan or Supplier or in the event of a breach of any of the terms 

18. FIZETÉSKÉPTELENSÉG MIATTI MEGSZŰNÉS. A 

fizetések felfüggesztése vagy a Mylan vagy a Eladó által vagy ellen indított 

önkéntes vagy kényszerű intézményesített csőd- vagy felszámolási eljárás 

esetén, vagy felszámoló, vagy vagyonfelügyelő kijelölése, vagy a Mylan vagy 

a Eladó  hitelezői javára történő engedményezés, vagy a jelen Feltételek 
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hereof, including warranties of Supplier, Mylan or Supplier shall be entitled 

to cancel the Agreement. 

bármely rendelkezésének megszegése esetén (ideértve a Eladó 

szavatosságvállalásait is), a Mylan, illetve a Eladó jogosult a Szerződést 

felmondani.  

 

19. SECURITY. Should it become necessary for Supplier to 

perform services on Mylan’s premises, Supplier and its personnel will comply 

with all of Mylan’s reasonable security procedures, rules, regulations, 

policies, holiday, and office/working schedules and will use reasonable and 

customary efforts to minimize disruption to Mylan's normal business 

operations. 

 

19. BIZTONSÁG. Amennyiben szükségessé válik, hogy a Eladó a 

Mylan telephelyén nyújtson szolgáltatásokat, a Eladó és személyzete köteles 

betartani a Mylan valamennyi ésszerű biztonsági eljárását, szabályait, 

előírásait, szabályzatait, szabadságolási és munkarendjét, beosztását, valamint 

minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy 

Mylan normál üzletmenetét a lehető legkevésbé zavarja meg.  

 

20. LANGUAGES. These Terms have been prepared in the English 

and Hungarian languages. In the event of any discrepancy between the 

English and the Hungarian language versions, the Hungarian language version 

shall prevail. 

 

21. CONFIDENTIALITY. Supplier shall not, without the prior 

written consent of Mylan, release or divulge to any third party orally or in 

writing, nor use for any purpose other than the Purchase Order, any 

information acquired from, or forwarded by, Mylan.  

 

20. NYELV. A jelen Feltételek angol és magyar nyelven készült. A 

magyar és az angol nyelvű változatok közötti bármely eltérés esetén a magyar 

nyelvű változat az irányadó. 

 

 

21. TITOKTARTÁS. Beszállító Mylan előzetes írásos 

hozzájárulása nélkül a Mylan-től szerzett vagy Mylan által továbbított 

információkat nem teszi közzé vagy adja át harmadik feleknek szóban vagy 

írásban, és nem használja egyéb célra, mint a Megrendelés céljára. 

22. GOVERNING LAW AND JURISDICTION.  The terms of 

this purchase, including any applicable Purchase Order and these Terms, shall 

be governed by and construed in accordance with the laws of Hungary, 

excluding its principles relating to conflicts of laws. All causes of action 

arising out of this purchase shall be settled by the Komarom town Court or 

the Tatabanya Civil Court, Hungary, depending on court competence.  

22. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG.  A jelen adásvétel 

feltételei tekintetében, ideértve valamennyi Megrendelést és a jelen 

Feltételeket is, a magyar jog az irányadó a joghatósági összeütközésekre 

vonatkozó szabályok kizárásával, illetve ezen dokumentumok a magyar 

joggal összhangban értelmezendőek. A jelen adásvétellel összefüggő bármely 

jogvitára a Felek a Komáromi Városi Bíróság, vagy – a bírósági hatásköri 

szabályoktól függően – a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét 

kötik ki. 

 

23. SEVERABILITY. If any provision of these Terms is found 

invalid, illegal or unenforceable by a court of law, the remainder of the terms 

shall continue in full force and effect.  Upon any such finding, the parties shall 

negotiate in good faith to modify these Terms so as to effect the original intent 

of the parties as closely as possible to the fullest extent permitted by applicable 

law, to the end that the transactions contemplated hereby are fulfilled to the 

extent possible. 

 

23. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG. Ha a jelen Feltételek 

bármely rendelkezése az illetékes bíróság döntése alapján érvénytelennek, 

törvénytelennek, vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, attól a fennmaradó 

rendelkezések továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Ilyen esetben a 

felek kötelesek egymással jóhiszeműen tárgyalásokat folytatni abból a célból, 

hogy a jelen Feltételeket akként módosítsák, hogy az a felek eredeti 

szándékának az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb 

mértékben megfeleljen és így a jelen Feltételekben foglalt tranzakciót a lehető 

legteljesebb mértékben teljesítsék. 

 

24. RESERVATION OF RIGHTS. A delay or failure in enforcing 

any right or remedy afforded hereunder or by law shall not prejudice or 

operate to waive that right or remedy or any other right or remedy, whether of 

a similar or different character. 

 

24. JOGFENNTARTÁS. A jelen Feltételekben foglalt, vagy 

törvény által biztosított bármely jog, vagy jogorvoslat gyakorlásának az 

elmulasztása, vagy késedelme nem minősül az adott jogról, vagy 

jogorvoslatról, vagy bármely más hasonló vagy attól eltérő jogról, vagy 

jogorvoslatról való lemondásnak. 

 

25. SURVIVAL.  The terms, provisions, representations, warranties, 

and covenants contained in these Terms that by their sense and context are 

intended to survive the performance thereof by either party or both parties 

hereunder shall so survive the completion of performance, expiration or 

termination of any applicable Purchase Order.    

 

25. TÚLÉLŐ RENDELEKZÉSEK.  A jelen Feltételekben foglalt 

rendelkezések, feltételek, kijelentések, szavatosságok és megállapodások, 

amelyek természetüknél és tartalmuknál fogva arra lettek rendelve, hogy 

túléljék bármelyik vagy mindkét fél általi teljesítésüket, bármely vonatkozó 

Megrendelés teljesítésének befejezését, lejártát vagy megszűnését követően is 

érvényben maradnak.   

26. CONFLICTS.  In the event of any ambiguity or conflict between 

or among these Terms and any other agreement or writing, offering 

documents or communication between the parties, these Terms shall govern 

and control, unless expressly provided otherwise in accordance with Section 

1 herein.   

26. ELLENTMONDÁSOK.  A jelen Feltételek és bármely más a 

felek által aláírt (a Szerződésen kívüli) megállapodás vagy egyéb irat közötti 

bármilyen eltérés, vagy ellentmondás esetén a jelen Feltételek az irányadóak, 

hacsak az adott megállapodás a jelen Feltételek 1. pontjában foglaltaknak 

megfelelően kifejezetten másként nem rendelkezik.   

27. HEADINGS.  The headings used in these Terms are intended for 

convenience only.  They are not a part of the written understanding between 

the parties, and they shall not affect the construction and interpretation of 

these terms. 

27. CÍMSOROK.  A jelen Feltételekben használt címsorok csak 

kényelmi szempontokat szolgálnak, azok nem részei a felek írásos 

megállapodásának, és a jelen Feltételek felépítésére és értelmezésére 

semmilyen hatással nincsenek. 

28. NOTICES.  Any notices relating to these Terms must be in 

writing and will be considered given at the earlier of the date when actually 

delivered to an officer of a party at the address provided in writing to the other 

party. 

29. REFERENCES. Supplier may not, without Mylan’s prior 

written consent, use Mylan’s name or logo in its lists of references, nor publish 

technical memoranda, photographs and images relating to the supply or 

service by mentioning Mylan’s name or the process or context in which such 

supply or service is made or used.  

28. ÉRTESÍTÉSEK.  A jelen Feltételekkel kapcsolatos valamennyi 

értesítés írásban teendő meg, és legkorábban akkor tekintendő közöltnek, 

amikor azt az adott fél valamely tisztviselőjének a másik féllel írásban közölt 

címen ténylegesen kézbesítették. 

29. REFERENCIÁK. Beszállító Mylan előzetes írásos 

hozzájárulása nélkül nem használja Mylan nevét vagy logóját a 

referencialistájában, nem tesz közzé műszaki feljegyzéseket, fényképeket és 

képeket, amelyek a szállításhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan Mylan 

nevét említik illetve nem publikál folyamatokat vagy kontextusokat, 

amelyekben ilyen szállítást vagy szolgáltatást végeznek vagy használnak. 

 

30. ANTI-CORRUPTION UNDERTAKING. Supplier shall 

comply with, and will not cause Mylan and its affiliated companies, 

associates, directors, officers, shareholders, employees, representatives or 

agents worldwide to be in violation of the United States Foreign Corrupt 

Practices Act (the "FCPA") or the UK Bribery Act 2010. Without limiting the 

foregoing, Supplier will not, directly or indirectly, pay any money to, or offer 

or give anything of value to, any "government official" as that term is used in 

the FCPA, in order to obtain or retain business or to secure any commercial 

30. KORRUPCIÓELLENES VÁLLALÁS. 

Eladó köteles betartani minden alkalmazandó korrupcióellenes szabályozást, 

illetve – az előzőek érvényének a korlátozása nélkül – az Egyesült Államok 

külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényét (angolul: United States 

Foreign Corrupt Practices Act) (az FCPA) és a 2010. évi angol vesztegetési 

törvényt (angolul: U.K. Bribery Act 2010). Az előzőek érvényének a 

korlátozása nélkül, Eladó közvetlenül vagy közvetve nem fizet pénzt, vagy ad 

át vagy ajánl fel semmilyen értékkel bíró dolgot semmilyen az FCPA alapján 
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or financial advantage for Mylan or for itself or any of their respective 

affiliated companies. Supplier undertakes not to bribe government officials or 

any private companies or individuals, “bribes” having the following 

definition: offering, promising or giving a financial or other advantage to 

another person where: (1) it is intended to bring about the improper 

performance of a relevant function or activity, or to reward such improper 

performance; or (2) acceptance of the advantage offered, promised or given 

in itself constitutes improper performance of a relevant function or activity. 

“Improper performance” means a breach of expectations that a person will act 

in good faith, impartially, or in accordance with a position of trust. Supplier 

must also (1) make and keep books, records and accounts, which, in 

reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and 

dispositions of assets of the company, and (2) devise and maintain a system 

of internal accounting controls.   

 

"kormányzati tisztviselőnek" minősülő személynek valamilyen üzlet 

megszerzése vagy megtartása vagy valamilyen kereskedelmi vagy pénzügyi 

előny biztosítása céljából akár a maga akár a Mylan vagy ezek Kapcsolt 

Vállalkozásai részére. Eladó vállalja, hogy nem veszteget meg kormányzati 

tisztviselőket vagy magántulajdonú vállalatokat vagy magánszemélyeket 

azzal, hogy a megvesztegetés a következő jelentéssel bír: egy másik 

személynek pénzügyi vagy más előny ajánlása, ígérése, vagy adása 

amennyiben (1) az az adott az érintett feladatának helytelen ellátását célozza 

vagy annak a díjazására szolgál vagy (2) a kínált, ígért, vagy adott előny 

elfogadása önmagában az adott feladat helytelen ellátásának minősül. A 

feladat "helytelen ellátása": azon elvárás megsértését jelenti, hogy egy 

személy jóhiszeműen, részrehajlás nélkül, vagy a bizalmi pozíciónak 

megfelelően jár el. Eladó  köteles továbbá (1) úgy vezetni a könyveit, 

nyilvántartásait és a számláit, hogy azok ésszerű részletességgel, pontosan és 

jól tükrözzék a tranzakciókat és a társasági vagyonnal való rendelkezéseket 

(2) kidolgozni és fenntartani egy belső számviteli ellenőrzési rendszert. 

 

31. DEBARMENT. In the performance of any of its obligations 

pursuant to these Terms and the Agreement, neither Party shall knowingly 

utilize the services of any employee or other person who is debarred by the 

US Food and Drug Administration, any other regulatory authority or any other 

applicable law or is otherwise prohibited by any government authority from 

participating in any government health program.   

 

31. ELTILTÁS. A jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek 

teljesítése során egyik Fél sem veheti igénybe tudatosan olyan alkalmazott 

vagy más személy munkáját, akit az Egyesült Államok Élelmiszer és 

Gyógyszer Hatósága (angolul: US Food and Drug Administration), bármely 

más szabályozó hatóság eltiltott, vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján 

vagy egyébként bármilyen kormányzati hatóság el van tiltva bármilyen 

kormányzati egészségügyi programban való részvételtől. 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


