
 

Megrendelési Feltételek 

 
Purchase Order Terms and Conditions 

 
A  Fastenal Netherlands Holdings B.V. által kiadott összes 
megrendelésre és a Fastenal Netherlands Holdings B.V. 
összes, valamely európai országba leszállítandó árut 
megrendelő kapcsolt vállalkozására  (együttesen: „Fastenal”) 
ezek a feltételek irányadóak.  A Fastenal írásbeli 
jóváhagyásának hiányában nem érvényesül semmiféle, a 
Beszállítótól (a továbbiakban: „Beszállító”) érkező 
elfogadásban, visszaigazolásban vagy számlán szereplő, ezzel 
a Megrendeléssel (a továbbiakban: „P.O.”) 
összeegyeztethetetlen feltétel. A P.O-nak megfelelő szállítás 
vagy teljesítés az abban szereplő feltételek elfogadásának 
minősül, és egy szerződést keletkeztet, amelyre Hollandia 
joga irányadó.  Ezek a feltételek vonatkoznak erre és 
valamennyi későbbi, a Fastenal és az Eladó között létrejött 
Megrendelésre. Ezek a feltételek nem érvénytelenítik a felek 
Közös Befektetési Program (KBP) vagy a felek által a P.O 
kelte előtt vagy után aláírt más megállapodások alapján 
fennálló kötelezettségeit, és azok aló a feleket nem 
mentesítik. 
 

All Purchase Orders issued by  Fastenal Netherlands 
Holdings B.V. and all Fastenal Netherlands Holdings B.V. 
affiliates  ordering goods to be shipped to any European 
country  (collectively “Fastenal”) will be subject to the terms 
and conditions herein.  No terms or conditions in any 
acceptance, confirmation, acknowledgment or invoice from 
the Supplier (herein “Seller”), inconsistent with this Purchase 
Order (“P.O.”) shall apply unless approved in writing by 
Fastenal. Shipment or performance pursuant to this P.O. shall 
constitute acceptance of the terms and conditions set forth 
herein and creates a contract that shall be governed in 
accordance with the laws of the Netherlands.  These terms 
and conditions will be applicable to the current and any 
subsequent Purchase Orders entered into between Fastenal 
and Seller. These terms and conditions will not void or in any 
way relieve the parties of obligations pursuant to Shared 
Investment Program (SI) or other agreements executed by the 
parties either before or after the date of the P.O. 
 

Szavatosságok: Az Eladó a Fastenal általi eladást követő egy 
(1) évig szavatolja a következőket: (i) a P.O. alá tartozó 
valamennyi termék jó minőségű és kivitelezésű, mentes a 
hibáktól, és rendeltetésszerű használatra megfelelő; (ii) a P.O. 
alapján leszállított minden anyag megfelel a Fastenal által 
adott leírásnak, vagy általa előírt minőségnek és 
teljesítménynek, vagy ilyen előírás vagy meghatározás 
hiányában a szokásos kereskedelmi előírásoknak; (iii) a P.O. 
alapján szállított egy termék sem tiltott, márkahamisított, 
illetve címkézése megfelelő, és valamennyi termék 
biztonságos, valamint a biztonsági, minőségi és 
környezetvédelmi szabványok tekintetében megfelel a 
jogszabályi követelményeknek és más kormányzati 
rendelkezéseknek a feladó országban, és az Eladó tudomása 
szerint a célországban is.  Az ebben a szakaszban említett 
szavatosságok az áruk leszállítás és a szolgáltatások nyújtása 
után is tovább élnek, és azok a termék elfogadásával vagy 
kifizetésével nem kerülnek feladásra. A szavatosság kiterjed 
minden a Fastenal által az Eladó anyag- vagy teljesítése 
hibája miatt viselt minden veszteségre, beleértve a 
költségeket és kiadásokat (az ésszerű ügyvédi költségekkel 
együtt). A szavatosság kiterjed és átszáll a Fastenal ügyfeleire 
és a termékek későbbi végfelhasználóira. A nem megfelelő 
vagy hibás termékek Eladónak történő visszaszállításával 
kapcsolatos valamennyi szállítási és szállítmányozási 
költséget az Eladó viseli. A szavatosságnak része a termék 
kicserélése, a visszaküldött vagy kicserélt termék szállítási 
költsége, és az Eladó vagy a Fastenal telephelyén szükségessé 
váló esetleges válogatás vagy termékjavítás is. 
 

Warranties: Seller warrants that for a period of one (1) year 
after distribution by Fastenal: (i) all products covered by this 
P.O. will be of good quality and workmanship, free from 
defects, and fit and sufficient for the intended purpose for 
which required; (ii) all materials supplied under this P.O. will 
conform to the description, quality and performance 
furnished or specified by Fastenal, or if not furnished or 
specified, to standard commercial specifications; (iii) no 
products provided under this P.O. are banned, misbranded or 
mislabeled  and all products are safe and are in compliance 
with the statutory requirements and other government 
regulations in addition to the requirements applied within the 
branch of industry in respect of safety, quality and 
environmental standards, in the country of delivery and, in so 
far as is known to Seller, the country of destination.  The 
warranties in this section shall survive delivery of goods or 
completion of services and shall not be waived by acceptance 
of products or payment. Such warranties shall cover all 
losses, including costs and expenses (including reasonable 
attorney’s fees) to which Fastenal will be exposed by any 
defects of Seller’s material or performance. These warranties 
will extend and be passed through to Fastenal’s customers 
and subsequent end users of such products. All shipping, 
freight in connection with the return of non-conforming or 
defective products to the Seller shall be borne by the Seller. 
Such warranties include replacement product, freight on 
returned or replacement product, and any potential sorting or 
product repair that may be required at Seller’s location or at a 
Fastenal location. 
 

Korrekciós intézkedés: az Eladó haladéktalanul, írásban 
értesíti a Fastenalt a Fastenal által forgalmazott termékekre 
vonatkozóan az eladás minden lehetséges vagy tényleges 
leállításáról, a termékvisszahívásról vagy korrekciós 
intézkedésről.  Az Eladó megtéríti a Fastenalnak a nála 

Corrective Action: Seller shall immediately notify Fastenal 
in writing of any potential or actual stop sale, product recall 
or corrective action on a product distributed by Fastenal.  
Seller shall reimburse Fastenal for all direct costs incurred by 
Fastenal (excluding lost profits and/or lost business 



 

felmerült összes közvetlen költséget (az elmaradt haszon 
és/vagy az elveszett üzleti lehetőségek kivételével), a 
végfelhasználók értesítésének költségeit, és a visszahívás 
Fastenal rendszerein történő feldolgozásának ésszerű 
költségeit (beleértve a javítás és a termékcsere anyag- és 
munkadíját, fuvar- és kezelési költséget, ügyfélszolgálatot, 
adminisztrációt, stb).  A korrekció intézkedés befejezésekor a 
Fastenal értesíti az Eladót ezekről a költségekről és 
kiadásokról, és az Eladó azt az értesítéstől számított harminc 
napon belül téríti meg a Fastenalnak.   A Fastenal jogosult az 
irányadó jog szerint elérhető összes jogorvoslatra, korlátozás 
nélkül ideértve bármely Megrendelés azonnali felmondását, a 
Fastenal mérlegelése szerint, valamennyi költségnek az 
Eladóra visszaterhelése mellett, és beszámítási jogot 
gyakorolva az Eladó Fastenal felé fennálló tartozásai 
tekintetében.   
 

opportunities), expenses of notifying end users and 
reasonable costs of  processing a recall through Fastenal’s 
system (including labor and materials for the repair and 
replacement of products, freight and handling charges, 
customer service, administration, etc).  Upon completion of 
the corrective action, Fastenal will notify Seller of such costs 
or expenses and Seller will submit reimbursement to Fastenal 
within thirty days after notification.   Fastenal is entitled to all 
remedies available under applicable law, including without 
limitation immediate termination of any Purchase Order, 
repair or replacement of the product, at Fastenal’s discretion, 
with all costs charged back to the Seller and exercise of set-
off rights concerning any indebtedness owed to Fastenal by 
Seller.   
 

Kártalanítás: az Eladó vállalja, hogy a megóvja és mentesíti 
a Fastenalt, ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait, 
munkavállalóit, ügyfeleit, biztosítóit, jogutódait és 
engedményeseit minden olyan igénytől, követeléstől, pertől, 
helytállási kötelezettségtől, szankciótól, veszteségtől, 
bírságtól, kártól, vagy díjtól, egyezségtől, ítélettől, költségtől 
és kiadástól (ideértve a felmerült ügyvédi költségeket, 
amelyet harmadik személy a P.O. alá tartozó termékek 
állítólagos meg nem felelése, hibája vagy hiányossága miatt 
vagy ennek alapján, illetve abból eredően támaszt, hogy a 
termékek ténylegesen vagy állítólagosan nem felelnek meg 
valamely törvénynek, szabálynak vagy rendelkezésnek, 
valamint őket kártalanítja, és helyettük helytállási 
kötelezettséget vállal.  Ez a kártalanítási kötelezettség 
korlátozás nélkül kiterjed minden termékbiztonsági vagy 
minőségellenőrzési visszahívásra, korrekciós intézkedésre 
vagy a termék utólagos korszerűsítésére, és az ezekből eredő 
minden intézkedésre vagy eljárásra.  
 

Indemnity:  Seller agrees to defend, indemnify, assume any 
liability, save and hold harmless Fastenal, its agents, 
affiliates, employees, customers, insurers, successors and 
assigns, from and against any claims, demands, suits, 
liabilities, penalties, losses, fines, damages, or charges, 
settlements, judgments, costs and expenses (including 
attorney’s fees incurred), by any third party arising out of or 
based on any alleged non-conformity, defect or failure of any 
product covered by this P.O. or arising out of any actual or 
alleged violation by such products of any statute, ordinance, 
rule or regulation.  This indemnity includes without 
limitation any product safety or quality control recall, 
corrective action or product retrofit, and any action or 
proceeding arising out of any of the above occurrences.  
 

Jogtisztaság: az Eladó szavatolja, hogy a P.O. alá tartozó 
valamennyi termék leszállításakor bitorlási igénnyel nem 
érintett, és az Eladó vállalja, hogy a Fastenalt megóvja és 
mentesíti harmadik személyek bármely szabadalom, védjegy, 
szerzői jog, kereskedelmi titok vagy más jog a P.O. alá 
tartozó egyes termékeknek vagy összes terméknek a Fastenal 
általi megvételéből, használatából vagy viszonteladásából 
eredő bitorlásából eredő, helytállás, veszteség megtérítése, 
kártérítés és költségtérítés iránti igényétől. 
 

Infringement: Seller warrants that all products covered by 
this P.O. shall be delivered free of any claims of infringement 
and Seller agrees to defend, indemnify, and save Fastenal 
harmless from any and all third-party claims of liability, loss, 
damage and expense arising from any infringement or alleged 
infringement on any patent, trademark, copyright, trade 
secret, or other right, by reason of the purchase, use or resale 
by Fastenal of any or all of the products covered by this P.O. 
 

Biztosítás: az Eladó vállalja, hogy a vétel feltételeként saját 
költségére átfogó eladói felelősségbiztosítást köt a Fastenal 
Company Purchasing és kapcsolt vállalkozásainak a 
vonatkozó biztosítási ajánlatokon és kötvényeken további 
biztosítottként való megjelölésével.   Ez a biztosítási fedezet a 
Fastenal hozzájárulása nélkül nem szüntethető meg és a 
kötvény biztosítási fedezetének testi sérülés és vagyoni kár 
esetére alkalmanként 1 000 000 EUR-nak, összesítve pedig 
legalább 3 000 000 EUR-nak kell lennie.  Az Eladó a 
biztosítási kötvényt évente, a megújítás alkalmával benyújtja a 
Fastenalnak.  Az Eladó a biztosítási kötvényt még azt 

Insurance: Seller covenants and agrees, as a condition of 
purchase, at its expense to provide and procure broad form 
vendors liability insurance coverage naming Fastenal 
Company Purchasing and affiliates as an additional insured on 
applicable endorsements and certificates.   This coverage shall 
not be canceled without Fastenal’s consent and the policy 
limits shall be EUR1,000,000 per occurrence for bodily injury 
and property damages with a minimum of EUR3,000,000 in 
the aggregate.  Seller will submit Certificates of Insurance to 
Fastenal annually upon renewal.  Seller will submit 
Certificates of Insurance to Fastenal prior to any Purchase 



 

megelőzően benyújtja a Fastenalnak, hogy bármely 
Megrendelést teljesítene. Valamennyi kötvényt a 
SUPPLIER COMPLIANCE részlegnek kell megküldeni  
Kérjük, a kötvényt faxon küldje meg a (507) 494-6333 
számra, vagy e-mailben a 
suppliercompliance@fastenal.com címre, vagy pedig 
postai úton juttassa el a 4730 Service Drive, Winona MN 
55987 címre, Tracy részére. 
 

Order performed by the Seller. All certificates should be 
remitted to SUPPLIER COMPLIANCE.  Please fax 
certificates to (507) 494-6333, or email to 
suppliercompliance@fastenal.com, or mail to 4730 Service 
Drive, Winona MN 55987 to Tracy’s attention. 
 

Visszáru: a Fastenal fenntartja a jogot arra, hogy a 
készlettöbbletet visszaküldje az Eladónak a kifizetetlen 
számlákban szankció vagy újrakészletezési díj nélkül.  
Fastenal ésszerűen megkísérli a túlkészletezett új termékeket 
konszolidálni, tájékoztatja az Eladót a visszáru 
mennyiségével és koordinálja a szállítást az Eladóval.  A 
Fastenal fizeti a készlettöbbletet alkotó áruk 
visszaszállításának költségeit.  Az Eladó haladéktalanul 
elfogadja és elintézi az összes (ésszerűen új, eladható 
állapotú) visszárura vonatkozó kérést és jóváírja a Fastenal 
kifizetetlen számláira a visszáru átvételétől számított harminc 
(30) napon belül.  
 

Product Returns: Fastenal reserves the right to return over-
stock products to Seller for credit against open invoices 
without penalty or restocking fees.  Fastenal will reasonably 
attempt to consolidate over-stocked new products, advise the 
Seller of the amount of the returns and coordinate shipments 
to the Seller.  Fastenal will pay the freight to return over-
stocked products.  Seller will promptly accept and handle all 
return requests (in reasonably new, re-saleable condition) and 
credit open Fastenal accounts within thirty (30) days of your 
receipt of returned products.  
 

Bizonyos alkalmakkor a Fastenal „készletbővítő” 
megrendeléseket fog leadni olyan termékekre, amelyeket 
korábban elosztó központjainkban nem raktároztunk. Ezeket 
a készletbővítő megrendeléseket arra irányuló 
kezdeményezésnek kell tekinteni, hogy mindkét fél javára 
felvegyük azokat forgalmazási hálózatunkba, és azok 
beszállítóinktól „standard” termékké váljanak. A Fastenal a 
megrendeléskor egyértelműen megjelöli a bővítési célú 
megrendeléseket. A bővítési célú megrendelés napjától 
számított 18 (tizennyolc) hónapon belül a Fastenal áttekinti 
ezen tételek mozgását és bizonyos esetekben vissza kell 
küldeni a lassan vagy nem mozgó tételeket beszállítóinak. 
Ezekben az esetekben Visszáru Engedélyt (Returned Goods 
Authorization - RGA) kérünk beszállítóinktól, és elvárjuk, 
hogy ezt indokolatlanul ne tagadják meg. 
 

On certain occasions, Fastenal will place “inventory 
expansion” orders for products not previously stocked in our 
distribution centers. These expansion orders should be 
viewed as an initiative to place products within our 
distribution network benefitting both parties and will be 
“standard” products from our suppliers. Fastenal will clearly 
identify expansion purchase orders at the point of order. 
Within 18 (eighteen) months of the expansion purchase order 
date, Fastenal will review the movement of these items and in 
some cases need to return slow or non-moving items to our 
suppliers. In these cases we will request a Returned Goods 
Authorization (RGA) from the supplier and expect that those 
requests will not be unduly withheld. 
 

Termékinformációk és adatok: az Eladó a Fastenalnak 
üzleti célokra örökös, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, 
globális és jogdíjmentes jogot biztosít az Eladó 
termékinformációinak és -adatainak felhasználására.  Az 
Eladó termékinformációinak és -adatainak körébe tartoznak - 
a teljesség igénye nélkül - a cikkek leírásai, gyártói 
modellszámok, kereszthivatkozási adatok, UL és CSA 
információk, NAFTA adatok, tarifaszám-preferencia 
kritériumok, szabályozói adatok, szállítási adatok, 
termékméretek és -tömeg, költség- és listaáradatok, 
előrejelzési adatok, műszaki leírások, katalógusadatok és 
termékképek a Fastenal üzleti céljaira, a teljesség igénye 
nélkül ideértve a sokszorosítást (szerkesztés, átalakítás), 
másolást, közzétételt, eladást, harmadik személynek történő 
átadást (licenc- és allicencadást) és bármely más módszerrel 
történő terjesztést. Az Eladó tanúsítja, hogy az Európai 
Gazdasági Térségbe és Svájcba importált és a Fastenalnak 
forgalmazott termékek (vagy alkatrészeik) címkézése 
helytálló és az Eladó haladéktalanul értesíti a Fastenalt 

Product Information and Data: Seller grants to Fastenal for 
business purposes the perpetual, nonexclusive, irrevocable, 
worldwide, royalty free right to use Seller’s Product 
Information and Data.  Seller’s Product Information and Data 
shall include but not limited to item description, 
manufacture’s model number, cross-reference data, UL and 
CSA information, NAFTA data, tariff number preference 
criteria, regulatory data, shipping data, product dimensions 
and weight, cost and list price data, forecast data, technical 
specifications, catalog data and product images for Fastenal’s 
business purposes, including but not limited to, the right to 
reproduce (manipulate, reconfigure), copy, publish, sell, 
transfer (license and sublicense) to any third party or 
distribute by any other method. Seller certifies that the 
Labeling and Origin Criteria for products (or parts thereof) 
imported into the European Economic Area and Switzerland 
and distributed to Fastenal is accurate as provided and Seller 
will promptly notify Fastenal of any changes.  Seller, as 
necessary or upon request, will provide relevant information 



 

minden változásról.  Az Eladó szükség szerint vagy kérésre 
megadja a termékekre vonatkozó információkat, ideértve az 
adott helyen történő értékesítési szabályokra vonatkozó 
információkat vagy a termékek felhasználási korlátozásait.  
 

about products, including information governing the 
regulations for sale of product or limitations on the use of 
such products in these locations.  
 

Jogszabályok betartása: az Eladó felel a P.O. és minden 
vonatkozó megállapodás szerinti tevékenységeire vonatkozó 
összes irányadó jogszabály, szabály, rendelkezés és 
közigazgatási követelmény - beleértve a más országba történő 
értékesítésre, importra, tárolásra, szállításra, termékátadásra, 
gazdasági szankciókra és kiviteli ellenőrzésre vonatkozókat - 
betartásáért. A fentiekbe kifejezetten beletartozik az összes 
vonatkozó csalás és korrupt gyakorlatok elleni jogszabály, 
korlátozás nélkül ideértve az Egyesült Királyság 2010. évi 
Megvesztegetési törvényét, az Egyesült Államok 1977. évi 
Külföldi korrupt gyakorlatokról szóló törvényét, és az 
Eladóra vonatkozó minden további megvesztegetés-, 
korrupció-, kereskedelmi megvesztegetés-, pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályt. Az előzőekbe 
beletartozik minden irányadó exportellenőrzési és gazdasági 
szankciós jogszabály. Az Eladó betartja a 11246. and 13496. 
elnöki rendelet összes vonatkozó rendelkezését, és a 
munkaügyi miniszter egyenlő foglalkoztatási jogszabályokra 
vonatkozó összes vonatkozó szabályt, rendelkezést vagy 
rendeletet.  A megrendelésre vonatkozó mértékig a 
Szövetségi Beszerzési Szabályozó (Federal Acquisition 
Regulation - FAR) pontjai hivatkozással beépítésre kerülnek 
ebbe a dokumentumba.  A megrendelés elfogadása a 
következő pontok megerősítését jelenti: FAR 52.222-26 
Esélyegyenlőség; FAR 52.222-35 Támogató intézkedés az 
elismert rokkantakért és a vietnami veteránokért; FAR 
52.222-36 Támogató intézkedés a csökkent munkaképességű 
munkásokért; és FAR 52.222-40, A nemzeti munkaügyi 
kapcsolatokról szóló törvény szerinti munkavállalói jogok 
bejelentése. Amennyiben nem illeti meg mentesség, a 
vállalkozó és az alvállalkozó is betartja a CFR 41. címének 
60-1.4(a), 60-300.5(a) és 60-741.5(a) cikkét a CFR 29. 
címének 471. része A. függelékében.  Ezek a szabályok 
megtiltják a szakemberek megkülönböztetését háborús 
veterán vagy fogyatékossággal élő státuszuk alapján, illetve 
valamennyi személy megkülönböztetését fajuk, bőrszínűk, 
vallásuk, nemük, szexuális beállítottságuk, nemi 
azonosságtudatuk vagy nemzeti származásuk alapján.  Ezek a 
szabályok emellett előírják, hogy a hatályuk alá tartozó 
fővállalkozók és alvállalkozók tegyenek támogató 
intézkedéseket a magánszemélyek foglalkoztatásának 
előmozdítására, illetve fajukra, bőrszínűkre, vallásukra, 
nemükre, szexuális beállítottságukra, nemi 
azonosságtudatukra, nemzeti származásukra, háborús veterán 
vagy fogyatékossággal élő státuszukra tekintet nélküli 
foglalkoztatására. 
 

Compliance with Laws: Seller shall be responsible for 
compliance with all applicable laws, rules, regulations and 
administrative requirements with respect to its activities 
pursuant to any P.O. and any ensuing agreements, including 
those governing trans-border sales, importation, storage, 
shipment, transfers of products, economic sanctions, and 
export controls. The foregoing expressly includes all 
applicable anti-bribery and corrupt practices laws, including 
without limitation the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional anti-
bribery, corruption, commercial bribery, money laundering, 
or terrorist financing laws applicable to Seller. The foregoing 
also includes all applicable export control and economic 
sanctions laws. Seller shall also comply with all applicable 
provisions of Executive Orders 11246 and 13496, and any 
relevant rules, regulations or orders of the Secretary of Labor 
pertaining to equal employment laws.  To the extent 
applicable to this Purchase Order, the Federal Acquisition 
Regulation (FAR) clauses are incorporated herein by 
reference.  Acceptance of this purchase order constitutes 
certification of the following clauses: FAR 52.222-26 Equal 
Opportunity; FAR 52.222-35 Affirmative Action for Special 
Disabled and Vietnam Era Veterans; FAR 52.222-36 
Affirmative Action for Handicapped Workers; and FAR 
52.222-40, Notification of Employee Rights under the 
National Labor Relations Act. To the extent not exempt, this 
contractor and subcontractor shall abide by the requirements 
of 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a) at 29 
CFR Part 471, Appendix A.  These regulations prohibit 
discrimination against qualified individuals based on their 
status as protected veterans or individuals with disabilities, 
and prohibit discrimination against all individuals based on 
their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender 
identity, or national origin.  Moreover, these regulations 
require that covered prime contractors and subcontractors 
take affirmative action to employ and advance in 
employment individuals without regard to race, color, 
religion, sex, sexual orientation, gender identity, national 
origin, protected veteran status or disability. 
 

Az Eladó bejelenti a Fastenalnak, ha a termékre olyan állami, 
szövetségi vagy országos jogszabály vonatkozik, amely a 
teljesség igénye nélkül további engedélyezési, 
újrafeldolgozási, környezeti termékdíj vagy bejelentési 
követelményeket ír elő. Az Eladónak értesítenie kell a 

Seller shall notify Fastenal if product applies to state, federal, 
or country laws requiring but not limited to additional 
licensing, permits, recycling, environmental handling charges 
or reporting demands. Seller must notify Fastenal if an item 
becomes restricted for sale or use in a specific location. 



 

Fastenalt, ha egy adott tétel értékesítése vagy használata egy 
megadott helyen korlátozás alá kerül. Megfelelő utasítások 
hiányában a Fastenal által forgalmazott termékek 
exportálhatóak az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon 
kívüli országokba és ott eladhatóak. Ezekkel az 
információkkal kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a 
PRODUCT COMPLIANCE részleggel a 
productcompliance@fastenal.com címen annak érdekében, 
hogy a Fastenal a termék forgalmazójaként biztosíthassa a 
jogszabályok betartását. 
 

Without proper direction, product could potentially be 
exported or sold in any country within the European 
Economic Area and Switzerland and/or other countries once 
in Fastenal distribution. Contact PRODUCT COMPLIANCE 
at productcompliance@fastenal.com with this information 
so Fastenal can ensure compliance as the distributor of this 
product. 
 

Amennyiben biztonsági adatlapok elérhetőek valamely 
termékhez és/vagy csomagoláshoz, az Eladó köteles ezen 
adatlapok átadására. A biztonsági adatlapokat ingyenesen kell 
biztosítani a termék első leszállításakor és/vagy a termék 
módosításakor. A Beszállítónak be kell tartania a(z időről-
időre módosított) 91/155/EGK irányelv (az európai uniós 
tagállamokban azt végrehajtó jogszabály), illetve az ennek 
helyébe lépő jogszabály rendelkezéseit.   

 

In the event that safety information sheets are available for a 
product and/or packaging, the Seller will be obliged to supply 
those sheets. Safety information sheets must be provided free 
of charge at the time of the first delivery of and/or change to 
the product. The Supplier must comply with (any legislation 
implemented within the member states of the European 
Union further to) the provisions contained in EC Directive 
91/155/EEC (as amended from time to time) and any 
successors thereof.   

 
Az Eladó továbbá külön biztosítja, hogy valamennyi 
leszállított áru feleljen meg a 2011/65/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó) irányelv és későbbi módosításai, 
illetve az annak végrehajtására kiadott minden nemzeti 
jogszabály rendelkezéseinek. Valamennyi leszállított árunak 
alkalmasnak kell lennie a veszélyes anyagok alkalmazása 
korlátozásának megfelelő gyártásra és eladásra, és ezért nem 
tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek a fenti irányelv, a 
rendeltetési hely országa és az áruk végfelhasználójának 
letelepedése szerinti országban (amennyiben az Eladó tudja, 
hogy a végfelhasználó mely országba letelepedett) tiltottak 
vagy tiltottnak minősülhetnek. 

 

Seller shall furthermore specifically ensure that all goods 
delivered comply with the provisions of EC Directive 
2011/65/EC (RoHS) and all further amendments thereto and 
successors thereof as well as all national regulations issued in 
execution thereof. All delivered goods must be suitable and 
fit for RoHS compliant production and sales at all times and 
therefore should not contain any of the substances that are, or 
may be deemed to be, prohibited in light of the Directive and 
the applicable legislation in the country of delivery and the 
country where the end-user of the goods is established, in so 
far as the country of the end-user is known to Seller. 

 

Emellett az Eladó felel a termékbiztonságra vonatkozó 
valamennyi jogszabály, szabály, rendelkezés és közigazgatási 
követelmény betartásáért, a teljesség igénye nélkül ideértve a 
termékfelelősségről szóló (időről-időre módosított) 
2001/95/EK irányelvet, az annak helyébe lépő és annak 
alapján elfogadott jogszabályokat. 

 

In addition, the Seller shall in particular be responsible for 
compliance with all applicable laws, rules, regulations and 
administrative requirements with respect to product safety, 
including but not limited to (any legislation implemented 
further to the) General Product Safety Directive 2001/95/EC 
as amended from time to time and any successor thereof. 

 
Titoktartás és a tervek és rajzok tulajdonjoga: a Fastenal 
által átadott és az Eladó által a Fastenal beszerzésekkel 
kapcsolatban kapott, beszerzett vagy használt minden 
információ - a teljesség igénye nélkül ideértve a terveket, 
leírásokat, csomagolási konfigurációkat, ügyféllistákat, 
árazást, engedményeket, visszatérítéseket, üzleti műveleteket 
és más tájékoztató anyagokat - kizárólag az adott 
beszerzéssel kapcsolatban használható fel és bizalmasnak 
minősül, és az a Fastenal hozzájárulása nélkül nem tárható 
vagy használható fel.  Valamennyi szerszám, terv, rajz, 
nyomat és minden más anyag tulajdonjoga a Fastenalnál 
marad és kérésre azokat haladéktalanul vissza kell a Fastenal 
részére szolgáltatni.   Az Eladó e P.O. alapján licencet vagy 
szerzői jogi kiváltságokat nem kap, és a Fastenal kifejezetten 
fenntart minden jogot. Ez a rendelkezés a Megállapodás és a 

Confidentiality and Ownership of Plans and Drawings: 
All information, including but not limited to designs, 
specifications, packaging configurations, customer lists, 
pricing, discounts, rebates, business operations, and other 
informative materials furnished by Fastenal and received, 
obtained by or utilized by Seller in connection with Fastenal 
purchases is solely for the use of obtaining such purchases 
and is deemed confidential, and shall not be disclosed or used 
without Fastenal’s consent.  Title to all tooling, plans, 
drawings, prints, samples, and all other materials shall remain 
with Fastenal, and if requested, shall be promptly returned to 
Fastenal.   No license or copyright privileges are granted to 
Seller under this P.O. and all rights are expressly retained by 
Fastenal. This provision will be in effect during the term of 
the Agreement and the P.O. and will continue for a period of 



 

P.O. időtartama alatt és azok megszűnése után kettő (2) évig 
hatályban marad. A fent említett követelmények nem 
vonatkoznak azokra az információkra, amelyek(et) a.) 
nyilvánosak; b.) a másik fél az átadáskor ismert; c.) a 
Megállapodás és a P.O. feltételeinek megszegése nélkül 
harmadik személytől jogszerűen szerzett. 
 

two (2) years after termination. The aforementioned 
requirements shall not apply to information which: a.) is 
within the public domain; b.) is known to other parties at time 
of receipt; c.) is rightfully obtained from a third party without 
breaching the terms of this Agreement and the P.O. 
 

Felelősség korlátozása: A FASTENAL SEMMI ESETRE 
NEM TARTOZIK HELYTÁLLÁSI 
KÖTELEZETTSÉGGEL A MEGÁLLAPODÁSBÓL VAGY 
P.O-BÓL EREDŐ VAGY EZEKKEL KAPCSOLATOS 
KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI 
VAGY ELRETTENTŐ KÁROKÉRT, A TELJESSÉG 
IGÉNYE NÉLKÜL IDEÉRTVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉS 
VAGY VAGYONI KÁR, ELMARADT HASZON VAGY 
JÖVŐBELI ÜZLETI LEHETŐSÉGEK VAGY JÓ HÍRNÉV 
ELVESZTÉSE MIATTI, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI VAGY 
SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATTI VAGY MÁS KÁROK 
MEGTÉRÍTÉSÉT, ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A 
KÁR BEKÖVETKEZÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK.  A 
FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS NEM 
VONATKOZIK A FASTENAL VEZETŐSÉGÉNEK 
SÚLYOS GONDATLANSÁGÁBÓL VAGY SZÁNDÉKOS 
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉBŐL EREDŐ 
HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGRE. 
 
 

Limitation of Liability:  IN NO EVENT WILL FASTENAL 
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY 
DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT 
OF THIS AGREEMENT OR P.O., INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, DAMAGES FOR INJURIES TO PERSONS 
OR TO PROPERTY OR LOSS OF PROFITS OR LOSS OF 
FUTURE BUSINESS OR REPUTATION, WHETHER 
BASED ON TORT OR BREACH OF CONTRACT OR 
OTHER BASIS, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  THE 
FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT 
APPLY TO ANY LIABILITY RESULTING FROM GROSS 
NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT OF 
FASTENAL'S EXECUTIVE MANAGEMENT. 
 
 

Vis maior: a Fastenal nem köteles a P.O. alá tartozó áruk 
vagy szolgáltatások átvételére vagy kifizetésére, ha ebben 
munkaügyi vita, baleset, tűzeset, kormányzati intézkedés, 
terrorizmus vagy az ellenőrzésén kívül eső más ok 
akadályozza. 
 

Force Majeure: Fastenal shall not be required to accept or 
pay for any goods or service covered by this P.O. if prevented 
from accepting and utilizing the same by reason of any labor 
dispute, accident, fire, casualty, act of Government, terrorism, 
or any other cause beyond its control. 
 

Fizetésképtelenség: a valamely jogszabály erejénél fogva 
vagy e P.O. vagy kapcsolódó megállapodás alapján biztosított 
jogok sérelme nélkül a Fastenal bármikor (teljes egészében 
vagy részben) felfüggesztheti, felmondhatja vagy törölheti a 
megállapodást, a P.O-t vagy bármely kapcsolódó 
megállapodást - az Eladó felé helytállási kötelezettség nélkül 
-, ha az Eladó ellen csődeljárást, fizetésképtelenségi eljárást 
indítanak, vagy az Eladó a hitelezői javára engedményezést 
végez.    
 

Insolvency:  Without prejudice to any rights by virtue of law 
or this P.O. or any ensuing agreement, Fastenal may at any 
time (wholly or partially) suspend, terminate or cancel - 
without any liability to the Seller -  the Agreement, this P.O. 
or any ensuing agreement  with immediate effect, in case of 
any bankruptcy filing, insolvency proceeding or assignment 
by or against Seller.    
 

A vállalkozó függetlensége. Az Eladó és a Fastenal 
független vállalkozók az e P.O. alapján történő munka és 
tevékenységek elvégzésével kapcsolatban, és az Eladó nem 
jogosult, illetve felhatalmazott a Fastenal nevében 
kötelezettség vagy felelősség felvállalására, és jár el a 
Fastenal ügynökeként vagy képviselőjeként és nem tünteti fel 
magát ilyen színben.  
 

Independent Contractor.  Seller and Fastenal will be 
independent contractors in connection with the performance 
of work and activities under this P.O.   Seller will have no 
right or authority to bind Fastenal to any obligations or 
responsibilities and will not represent or hold itself out as an 
agent or representative of Fastenal.  
 

A megállapodás megszűnése és a hatályban maradó 
kötelezettségek: a Fastenal bármikor, indokolás nélkül 
jogosult e P.O-t teljes egészében vagy részben felmondani, az 
Eladóhoz intézett előzetes írásbeli vagy szóbeli felmondással, 
amely a kézhezvételkor hatályosul.  A megállapodásban 
foglalt valamennyi kötelezettség és feltétel, a teljesség igénye 

Termination and Survival of Obligations:  Fastenal shall 
have the right to terminate this P.O. in whole or in part at any 
time without cause by giving prior written or oral notice to 
Seller effective upon receipt.  All of the obligations, terms, 
and conditions contained herein, including but limited to, 
indemnities and the procurement of insurance shall survive 



 

nélkül ideértve a kártalanítást és a biztosításkötési 
kötelezettséget, a P.O. felmondása után is fennmarad. Az 
Eladó negyvenöt (45) napos előzetes írásbeli felmondással 
jogosult a Fastenalnak történő szállítás beszüntetésére, a P.O. 
szerinti fennmaradó kötelezettségek mellett. 
 

termination of this P.O.   Seller shall have the right to 
discontinue sale of products to Fastenal upon forty-five (45) 
days prior written notice, subject to any continuing 
obligations under this P.O. 
 

Jogválasztás és vitarendezés: a Megállapodásra, erre a P.O-
ra, ezek feltételeire és minden kapcsolódó megállapodásra 
kizárólag Hollandia joga irányadó. A Megállapodásra, erre a 
P.O-ra, ezek feltételeire és a kapcsolódó megállapodásokra az 
Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi 
szerződéseiről szóló egyezményét (Bécsi Egyezmény) nem 
kell alkalmazni. A felek között e megállapodás alapján 
felmerülő, tárgyalással nem rendezett minden jogvitát, 
nézeteltérést  a Nemzetközi Vitarendezési Központ által 
annak Nemzetközi Választottbírósági Szabályzata szerint 
végzett választottbíráskodással kell rendezni, amelynek 
döntését ítéletbe kell foglalni.  A választottbírák száma egy, 
és kötik e megállapodás feltételei, a választottbírósági 
eljárásban az angol nyelvet kell használni.  A 
választottbíróság a hollandiai Amszterdamban ülésezik. 
 

Choice of Law and Dispute Resolution: The Agreement, 
this P.O., the terms and conditions herein and any ensuing 
agreements shall be exclusively governed by the laws of the 
Netherlands. The provisions of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna 
Convention") shall not apply to the Agreement, this P.O., the 
terms and conditions herein or any ensuing agreements. All 
disputes, controversies or differences between the parties 
under this agreement that are not settled by negotiation shall 
be decided  by arbitration administered by the International 
Centre for Dispute Resolution in accordance with its 
International Arbitration Rules and judgment will be entered 
on the award.  The number of arbitrators will be one and the 
arbitrator will be bound by the express terms of this 
agreement, with English as the language used in the arbitral 
proceedings.  The site of arbitration will be Amsterdam, the 
Netherlands. 
 

Eltarthatóság és hőmérsékletszabályozás: az Eladó 
megadja a Fastenalnak a megállapodás alapján vásárolt 
termékek eltarthatóságára vagy hőmérsékletszabályozási 
igényeire vonatkozó adatokat.  Ezen adatok körébe tartozik a 
lejárati idő, a „születési” vagy „töltési” időpont, és az 
Eladónak a termékek csomagolását megfelelően jelöli. Ha a 
termékek tárolás közben hűtést igényelnek, ezek az 
információk szükségesek a Fastenal számára az előírások 
betartásának biztosításához. A vonatkozó információkat a 
productcompliance@fastenal.com címre kell küldeni.  
 

Shelf Life and Temperature Control:  Seller shall supply 
Fastenal with all applicable data concerning the shelf life or 
temperature control demands of products purchased under 
this Agreement.  Such data includes expiration dates, “born 
on” dating or “fill” dating, and Seller shall mark product 
packaging accordingly. If items require refrigeration when 
stocked, this is information Fastenal needs to ensure 
compliance. Send applicable information to 
productcompliance@fastenal.com.  
 

Beszállítói magatartási kódex: az Eladó betartja a Fastenal 
beszállítói magatartási kódexét, amely a www.fastenal.com 
webhelyen a Jogi információk hivatkozás alatt találhatóak. 
Ha jogszabály előírja, a Fastenal időben átadja az Eladónak a 
magatartási kódex nyomtatott példányát. 
 

Supplier Code of Conduct:  Seller shall comply with 
Fastenal’s Supplier Code of Conduct, which can be found at 
www.fastenal.com, under the Legal Information link. Where 
required by law Fastenal will timely provide Seller with a 
hard copy of this Code of Conduct. 
 

Ajándékok és promóciós versenyek: A P.O. „Jogszabályok 

betartása” szakaszának és más rendelkezéseinek sérelme 
nélkül az Eladó tartózkodik megvesztegetés és jutalék 
alkalmazásától. Az Eladó által a Fastenal munkavállalóinak a 
szokásos üzleti tevékenység keretében adott, 20 USD-t meg 
nem haladó értékű ajándékok (golflabdák, pólók, sapkák, 
stb.) és üzleti ebédek és vacsorák elfogadhatóak. A 
promóciós versennyel kapcsolatban felajánlott, 20,00 EUR-t 
meghaladó ajándékot vagy felajánlást a Fastenal illetékes 
termékmenedzserének kell előzetesen, írásban jóváhagynia. 
Bármiféle más ajándék szigorúan tilos. A Fastenal kötelezi az 
Eladót a Az USA Külföldi korrupt gyakorlatok elleni 
törvénye, és minden olyan ország megvesztegetésellenes 
törvényei vagy szabályai alapján fennálló kötelezettségek 
betartására, amelyekbe vagy amelyekkel kapcsolatban e P.O. 

Gifts & Promotional Contests:  Without prejudice to the 
section "Compliance with Laws" and the other provisions of 
this P.O., Seller shall refrain from the use of bribes and 
kickbacks. Gifts given by Seller to Fastenal employees in the 
ordinary course of business with a value of less than $20 
(golf balls, T-shirts, hats, etc.) are acceptable, as are business 
lunches and dinners. Gifts or offerings with a value in excess 
of EUR 20.00 that are offered in connection with a 
promotional contest must be approved in advance, in writing, 
by the applicable Fastenal Product Manager. All other gifts 
are strictly prohibited. Fastenal requires Seller to comply with 
the obligations under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
and any other anti-bribery laws or regulations of any country 
with regard to or in connection with providing products under 
this P.O. and any other activities involving Fastenal. 
 



 

alapján termékeket szállít, illetve a Fastenalt érintő minden 
tevékenység során. 
 
Számlára vonatkozó követelmények: az Eladónak 
haladéktalanul hiánytalan és teljes körű számlát kell 
benyújtania a Fastenalnak a kifizetés érdekében. Az Eladó 
számláján fel kell tüntetni egy érvényes Fastenal 
megrendelésszámot.  Ha az Eladó számláján nem szerepel 
érvényes Fastenal megrendelésszám, a Fastenal 
visszatarthatja a kifizetést a hiánytalan és teljes körű számla 
Fastenalnak történő benyújtásáig. A fizetési határidő a 
hiánytalan és teljes körű számla Fastenalhoz történő 
beérkezésekor kezdődik. 
 

Invoice Requirements:  Seller shall promptly submit full 
and complete invoices to Fastenal to effectuate payment. 
Seller’s invoices shall include a valid Fastenal purchase order 
number.  If Seller’s invoice does not contain a valid Fastenal 
purchase order number, then Fastenal may withhold payment 
until a full and complete invoice is submitted to Fastenal. The 
time period for payment shall not begin to accrue until such 
full and complete invoice is received by Fastenal. 
 

Árképzési feltételek: minden javasolt áremelést meg kell 
küldeni az illetékes Fastenal termékmenedzsernek és 
üzletfejlesztési vezetőnek, az Eladó céges levélpapírján írt 
levélben.  Valamennyi emelés csak alapanyagár-emelkedésen 
alapulhat.  A javaslatnak az alábbi ütemezésben kell történnie: 

1) Kilencven (90) nappal korábban írásbeli értesítést 
kell küldeni. Az értesítéseknek az alábbi 
információkat kell tartalmaznia:  
a) A módosított árak számlában való 

érvényesítésének javasolt időpontja. 
b) Hivatkozás független forrásokra.  (Elfogadható 

források: CRU, MEPS, LME, MRE, AMM). 
c) Az aktuális és a javasolt árakat tartalmazó 

árazott fájl. 
 
Minden árcsökkentést meg kell küldeni az illetékes Fastenal 
termékmenedzsernek és üzletfejlesztési vezetőnek, az 
alapanyagárak 5%-os csökkenése esetében. Minden helyszín 
beszerzései átláthatóak és az árképzés általános jellegű (egyes 
esetekben kétszintű árképzést alkalmazunk a hatékony csak 
forgalmazási célú megrendelés érdekében. Az ilyen eseteket 
az illetékes Fastenal termékmenedzsernek és üzletfejlesztési 
vezetőnek kell jóváhagynia.) 
 
A Fastenal a számlán feltüntetett és a felek megállapodása 
szerinti fizetési határidőben, haladéktalanul fizeti ki az Eladó 
által benyújtott számlákat.  Azonban valamennyi számlát 
ésszerű időben kell a Fastenalnak benyújtani, és az Eladó 
semmi esetre sem nyújthat be számlát a termék P.O. alapján 
történő leszállítását követő tizenkét hónapon túl. A felek 
megállapodnak abban, hogy a tizenkét hónapon belül a 
Fastenalnak be nem nyújtott számlák érvénytelenek és a 
Fastenal azokat nem fizeti ki.      
 

Pricing Terms:  Any proposed price increases must be sent to 
the applicable Fastenal Product Manager and Business 
Development Manager in the form of a letter containing your 
company letter head.  All increases must be based on raw 
material only.  Such proposals must adhere to the following 
timeline: 

1) A ninety (90) day written notice must be provided. 
Notifications must include the following 
information:  
a) Proposed date that pricing adjustments will be 

charged on invoices. 
b) Cite third party sources.  (Acceptable sources 

include CRU, MEPS, LME, MRE, AMM). 
c) Priced file containing current pricing and 

proposed pricing. 
Any price decreases must be sent to the applicable Fastenal 
Product Manager and Business Development Manager as soon 
as there is a 5% decrease in base materials. Purchasing by all 
locations is transparent and pricing will be universal (in some 
cases, two tier pricing will be allowed to encourage efficient 
distribution-only ordering. Cases where this comes into play 
must be approved by the appropriate Fastenal Business 
Development Manager and Product Manager.) 
 
Fastenal will promptly pay invoices submitted by the Seller 
within the payment terms specified on the invoice or as agreed 
to by the parties.  However, all invoices must be submitted to 
Fastenal within a reasonable period of time and in no event 
will Seller submit an invoice to Fastenal in excess of twelve 
months after the date of delivery of the product under a 
P.O.   The parties agree that any invoices not submitted to 
Fastenal within twelve months from the date of delivery of the 
products will be void and are not subject to payment by 
Fastenal.      
 

Engedményezés: az Eladó a Megállapodást, ezt a P.O-t vagy 
a kapcsolódó megállapodásokat, illetve azok alapján fennálló 
jogait és kötelezettségeit a Fastenal előzetes hozzájárulása 
nélkül részben vagy egészben sem engedményezheti harmadik 
személyekre. A hozzájárulás bizonyos feltételekhez köthető. A 
fentiek megszegésével történő (megkísérelt) engedményezés 
hatálytalan és ez a rendelkezés dologi jogi hatályú. 
 

Assignment:  The Seller may not assign the Agreement, this 
P.O. or any ensuing agreement or any of its rights and 
obligations thereunder, either in whole or in part, to any third 
party without the prior written consent of Fastenal. Such 
consent may be subject to certain conditions. Any (attempted) 
assignment in violation of the foregoing shall have no effect, 
and this provision shall have property law effect 
 



 

További üzleti együttműködés: a felek közötti kapcsolat 
további erősítése érdekében a felek szorgalmazzák a másik 
fél által gyártott termékek vagy forgalmazott szolgáltatások 
igénybe vételét, és ha kereskedelmileg lehetséges vagy az 
adott körülmények között helyénvaló, a Beszállító minden 
ésszerű erőfeszítést megtesz a Fastenal által kínált 
szolgáltatások vagy termékek támogatására vagy 
beszerzésére. 
 

Further Business Cooperation:  In an effort to further 
enhance the relationship between the parties, the parties are 
encouraged to consider the use of the services or products 
manufactured or distributed by the other party and, whenever 
commercially possible or appropriate under the 
circumstances, the Supplier will use its best reasonable 
efforts to patronize or purchase the services and products 
offered by Fastenal. 
 

Exportellenőrzés: az Eladó értesíti a Fastenalt vagy 
ésszerűen feltünteti az Eladó termékein azt, hogy a termékre 
vonatkoznak az USA exportigazgatási szabályai, a 
nemzetközi fegyverkereskedelmet szabályozó rendelkezések 
vagy hasonló kormányzati rendelkezések, vagy az Eladó 
termékeire bármely külföldi országban exportkorlátozások 
vonatkoznak.    A szabályozott termékek Fastenalnak történő 
leszállítása előtt az Eladó haladéktalanul megadja a 
Fastenalnak az exportellenőrzési besorolási számokat vagy 
azon más adatokat vagy információkat, amelyek szükségesek 
lehetnek az Eladó termékeinek külföldre történő 
exportálásával kapcsolatban a kormányzati szervhez történő 
benyújtáshoz.  Az exportkorlátozásokkal kapcsolatos 
kérdések esetén tájékoztatás a 
www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm oldalon 
található.  
 

Export Controls:  Seller will notify Fastenal or provide 
reasonable identification on the Seller’s products whether a 
product may be subject to the U.S. Export Administration 
Regulations, International Traffic in Arms Regulations or 
similar governmental regulations or may be subject to 
restrictions related to the exportation of such Seller products 
to any foreign countries.    In advance of shipment of such 
regulated products to Fastenal, Seller will promptly provide 
to Fastenal any Export Control Classification Numbers or 
other data or information that may be required or needed to 
be submitted to a governmental agency with regard to the 
exportation of the Sellers products to a foreign country.  If 
you have any questions on exports controls, information can 
be found at 

www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.  
 

Konfliktusövezetekből származó ásványkincsek: az 
Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) 2012. augusztus 22-én 
elfogadta a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre 
vonatkozó végleges szabályozást, a Dodd-Frank törvény 
1502. cikkének végrehajtására. A törvény SEC-
adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő tőzsdén jegyzett azon 
vállalatok számára, amelyek termékei konfliktusövezetekből 
származó ásványkincsnek minősülő ásványokból nyert 
fémeket vagy ezek származékait tartalmazzák. Ezek az 
ásványok: a tantál, a cin, a volfrám és az arany. Kérésre az 
Eladónak értesítenie kell a Fastenalt, ha a termék bármilyen 

mennyiségben tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó 
ásványkincseket és azok konfliktusövezeti jogállásától 
(konfliktussal nem érintett, konfliktusövezeti, bizonytalan). A 
konfliktusövezetekből származó ásványkincsek kapcsolatos 
kérdések esetén tájékoztatás a 
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058 oldalon található.  
 

Conflict Minerals: On August 22, 2012, the Securities and 
Exchange Commission (SEC) adopted the Conflict Minerals 
Final Rule to implement Section 1502 of the Dodd-Frank 
Act. The Act imposes SEC reporting requirements upon 
publicly-traded companies whose products contain metals 
derived from minerals define as ‘conflict minerals’ or 
derivative materials of these metals. The metals are: 
tantalum, tin, tungsten and gold. Upon request, Seller 
must notify Fastenal if product contains, in any amount, the 
minerals covered in this Act and their conflict status 
(conflict-free, conflict, or undetermined). If you have any 
questions on Conflict Minerals, information can be found at 
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.  
 

CA Prop65: 65. javaslat, a biztonságos ivóvízről és a 
mérgező anyagokkal való szennyezés elleni fellépésről szóló 
törvényt 1986 novemberében titkos szavazással iktatták 
törvénybe. A javaslat célja Kalifornia (USA) polgárainak és 
az állami ivóvízforrásoknak az ismert rákkeltő, születési 
károsodást vagy meddőséget okozó anyagokkal való 
szennyezéstől való megóvása és a polgárok ilyen szennyező 
anyagoknak való kitettségükről való tájékoztatása volt. Az 
ügyfelek lehetséges kitettségről a vásárláskor és a 
Fastenal.com oldalon történő tájékoztatása érdekében az 
Eladónak tájékoztatnia kell a Fastenalt, ha a termék a törvény 
hatálya alá tartozó anyagot tartalmat. A legfrissebb lista és a 

CA Prop65: Proposition 65, the Safe and Drinking Water 
and Toxic Enforcement Act of 1986, was enacted as a ballot 
initiative in November 1986. The Proposition was intended to 
protect California (USA) citizens and the State’s drinking 
water sources from chemicals known to cause cancer, birth 
defects or other reproductive hard, and to inform citizens 
about exposures to such chemicals. In order to notify 
customers of possible exposure at the point of sale and on 
Fastenal.com, Seller must notify Fastenal if product contains 
chemicals covered by this Act. Find the most current list and 
more information about CA Prop65 at: 
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html. 



 

CA Prop65-re vonatkozó bővebb tájékoztatás az alábbi 
helyen olvasható: http://www.oehha.ca.gov/prop65.html. 
 

 

Beszállítói portál: a Fastenal.com oldalon a Fiókom 
szekcióban elérhető beszállítói portál abból a célból készült, 
hogy a beszállítók elérhessék a fő vállalati adatok 
karbantartását, mint az elérhetőségek (értékesítés, műveletek, 
minőség, jogszabályok betartása, számvitel és egyebek), 
számlaegyenleg, termékinformációk feltöltési lehetőségei, és 
készletfeltöltési bejelentések. A közeljövőben a portálon a 
beszállítók olyan fontos dokumentumokat is elérhetnek, mint 
az eredménytáblák, beszállítói szerződések, EDI-
dokumentumok, főbb Fastenal elérhetőségek és más adatok. 
 

Supplier Portal: The Supplier Portal, available on 
Fastenal.com under My Account, was created to allow 
suppliers access to maintain important company information 
such as contacts (sales, operations, quality, compliance, 
accounting, and more), payables information, product 
information upload options, and will-call delivery entries. 
Soon, this portal will act as a landing page for suppliers to 
access key documents such as scorecards, supplier 
agreements, EDI documents, key Fastenal contact 
information, and more. 
 

Regisztráljon most a Fastenal.com – My Account – Register 
lehetőségen. A jelenlegi beszállítók esetében a 
regisztrációhoz két közelmúltbeli P.O. vagy számla száma 
szükséges. Írjon a suppliercompliance@fastenal.com címre.  
 

Get registered today at Fastenal.com – My Account – 
Register. Current supplier registrants will require 2 recent 
POs or Invoice numbers in order to complete the registration. 
Contact suppliercompliance@fastenal.com.  
 

 


