
Terms and Conditions of Purchase 

 

 

Of UAB HELLA Lithuania 
Oro Parko g. 6, Karmėlava. Kaunas 
district, Lithuania hereinafter called 
"HELLA" - 
 
for all deliveries of goods and services of 
the  supplier to HELLA. The goods or 
services (hereinafter referred to as 
"Products", "Parts" or "Services") are 
intended primarily for use in HELLA 
products for worldwide use in motor 
vehicles. 
 

1. Delivery Conditions 
 

1.1. All orders from HELLA shall take 
place exclusively according to 
these terms and conditions of 
purchase, unless otherwise 
expressly agreed. Terms and 
conditions of sale of the Supplier 
which deviate in terms of content 
shall not become the contract basis 
even if HELLA does not explicitly 
contradict these in each case. 
Changes or additions and other 
subsidiary agreements must be 
made in writing. 

 
1.2. The specifications, drawings, 

descriptions and other documents 
agreed between HELLA and the 
Supplier shall apply to the 
execution of the goods or services. 
The Supplier shall provide its 
services by applying a quality 
management system that meets at 
least the requirements of ISO 
9001:2010, and shall undertake to 
constantly further develop this 
system according to the state of the 
art, in order to fulfill the 
requirements of IATF 16949 (or 
VDA 6.4 in the case of the delivery 
of operating equipment) in the valid 
version at the date of delivery. The 
environmental management of the 
Supplier is to be oriented toward the 

UAB „HELLA Lithuania” 
Oro Parko g. 6, Karmėlava. Kauno 
rajonas, Lietuva (toliau – HELLA) - 
 
 
už visas tiekėjo prekes ir paslaugas 
HELLA. Prekės ar paslaugos (toliau – 
produktai, gaminiai, dalys arba 
paslaugos), kurios visų pirma yra skirtos 
naudoti HELLA gaminiuose, skirtuose 
naudoti motorinėse transporto 
priemonėse visame pasaulyje. 
  

1. Pristatymo sąlygos 
 
1.1. Visi HELLA užsakymai vykdomi tik 

laikantis šių pirkimo sąlygų, 
nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. 
Tiekėjo pardavimo sąlygos, kurių 
turinys skiriasi, netampa 
Susitarimo pagrindu, net jei 
HELLA aiškiai neprieštarauja 
kiekvienu atskiru atveju. 
Pakeitimai ar papildymai ir kitos 
papildomos sutartys turi būti 
sudaromos raštu. 

 
 
 
1.2. HELLA ir Tiekėjo suderintos 

specifikacijos, brėžiniai, 
aprašymai ir kiti dokumentai 
taikomi tiekiant prekes ar 
paslaugas. Tiekėjas teikia savo 
paslaugas taikydamas kokybės 
vadybos sistemą, atitinkančią bent 
ISO 9001:2010 reikalavimus, ir 
įsipareigoja nuolat tobulinti šią 
sistemą pagal šiuolaikinius 
reikalavimus, kad ji atitiktų 
reikalavimus, keliamus IATF 
16949 (arba VDA 6.4, jei 
pristatoma operacinė įranga) 
galiojančią versiją pristatymo 
dieną. Tiekėjo aplinkosaugos 
valdymas turi būti orientuotas į 
DIN EN ISO 14001 arba EMAS 
reikalavimus, galiojančius 
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requirements of DIN EN ISO 14001 
or EMAS in the valid version at the 
date of delivery, and is to be verified 
by a certificate on demand from 
HELLA.  

 
1.3. Furthermore, "HELLA Quality 

Management - Guidelines for 
Suppliers" (AD00385), and 
"HELLA Logistics Basic Logistics 
Directive for OE Suppliers" (HP-C-
516) shall additionally apply in the 
current version at the time. The 
guidelines are available on the 
HELLA homepage in the area 
Purchasing > Supplier Integration 
> Download center 
https://www.hella.com/hella-
com/en/Download-Center-
1894.html. 

 
2. Orders 
 
2.1. Deliveries shall be made pursuant 

to written or electronically 
transmitted individual orders or 
rolling delivery call-offs from 
HELLA. The details of the 
procedure for delivery call-offs are 
stipulated in “HELLA Delivery 
Regulations for Order Processing” 
which the Supplier accepts and 
which is available on the HELLA 
homepage in the area Purchasing > 
Supplier Integration > Download 
center  
https://www.hella.com/hella-
com/en/Download-Center-
1894.html 

 
 
2.2. The Supplier must confirm 

individual orders in writing 
immediately after receipt. 
 

2.3. When delivery call-offs are placed, 
the Supplier shall not be required to 
confirm these separately. The 

pristatymo dieną, ir turi būti 
patvirtintas HELLA pateiktu 
sertifikatu.  

 
 
 
1.3. Be to, šiuo metu galiojančioje 

versijoje papildomai taikomos 
„HELLA kokybės valdymas – 
tiekėjų gairės“ (AD00385) ir 
„HELLA pagrindinė logistikos 
direktyva OE tiekėjams“ (HP-C-
516). Gairės pateikiamos HELLA 
pagrindiniame puslapyje Pirkimas 
> Tiekėjų integracija> Atsisiuntimų 
centras 
https://www.hella.com/hella-
com/en/Download-Center-
1894.html. 

 
 

2. Užsakymai 
 
2.1. Pristatymai vykdomi pagal 

rašytinius ar elektroniniu būdu 
perduodamus individualius 
užsakymus iš HELLA arba 
nuolatinius pristatymo užsakymus. 
Išsami užsakymų atšaukimo 
tvarkos informacija pateikta 
HELLA Užsakymų apdorojimo 
pristatymo taisyklėse, su kuriomis 
sutinka Tiekėjas ir kurias galima 
rasti HELLA pagrindiniame 
puslapyje, skiltyje Pirkimas > 
Tiekėjų integracija > Atsisiuntimo 
centras 
https://www.hella.com/hella-
com/en/Download-Center-
1894.html 

 
2.2. Tiekėjas privalo patvirtinti 

individualius užsakymus raštu 
iškart po gavimo. 
 

2.3. Kai pateikiami pristatymo 
užsakymai, Tiekėjas neprivalo jų 
patvirtinti atskirai. Pristatymo 
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delivery call-offs shall be deemed to 
be accepted if the Supplier does not 
object in writing to the delivery call-
off immediately, at the latest 
however one working day after its 
receipt.  

 
3. Provided material 
 
3.1. Materials and equipment provided 

free of charge by HELLA to the 
Supplier shall remain the property 
of HELLA and the Supplier is 
obliged to examine the material 
provided by HELLA to detect any 
defects noticeable by sight without 
undue delay. The Supplier must 
also perform a quantity and 
identification check. Any 
differences must be reported to 
HELLA within one working day. 

 
3.2. The Supplier is obliged to treat 

these materials and equipment with 
due care and attention and to store 
them properly.  

 
3.3. During the manufacturing process 

the Supplier is obliged to perform 
further checks if these have been 
separately agreed with HELLA or if 
these are necessary to comply with 
the Supplier’s quality management 
system. If the Supplier discovers 
any discrepancies as to quality or 
quantity, HELLA must be informed 
without undue delay in order to 
coordinate any further measures. If 
the Supplier is responsible for these 
shortcomings in quality or quantity, 
for instance during the 
manufacturing process, the 
Supplier shall be obliged to order a 
substitute product at his cost.  

 
3.4. The processing of the materials 

provided by HELLA takes place 
always on behalf of HELLA. If the 

užsakymas laikomas priimtu, jei 
Tiekėjas raštu nepaprieštarauja 
pristatymo užsakymui nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per vieną darbo 
dieną nuo jo gavimo.  

 
 

3. Pateikta medžiaga 
 
3.1. Medžiagos ir įranga, kurią 

nemokamai tiekia HELLA Tiekėjui, 
išlieka HELLA nuosavybe, ir 
Tiekėjas privalo patikrinti HELLA 
pateiktas medžiagas, kad be 
nepagrįsto delsimo aptiktų visus 
pastebimus trūkumus. Tiekėjas 
taip pat privalo atlikti kiekio ir 
identifikavimo patikrą. Apie visus 
skirtumus reikia pranešti HELLA 
per vieną darbo dieną. 

 
 

3.2. Tiekėjas yra įpareigotas 
rūpestingai ir    dėmesingai laikyti 
šias medžiagas ir įrangą bei 
tinkamai jas saugoti.  

 
3.3. Gamybos proceso metu Tiekėjas 

privalo atlikti papildomus 
patikrinimus, jei dėl jų buvo atskirai 
susitarta su HELLA, arba jei jie yra 
būtini, kad atitiktų Tiekėjo kokybės 
vadybos sistemą. Jei Tiekėjas 
nustato kokių nors kokybės ar 
kiekybės neatitikimų, HELLA turi 
būti nepagrįstai nedelsiant 
informuojama, kad būtų 
suderintos visos tolesnės 
priemonės. Jei Tiekėjas yra 
atsakingas už šiuos kokybės ar 
kiekybės trūkumus, pavyzdžiui, 
gamybos proceso metu, Tiekėjas 
privalo savo sąskaita užsakyti 
pakaitinį produktą.  

 
3.4. HELLA tiekiamos medžiagos 

visada apdorojamos HELLA 
vardu. Jei HELLA teikiamų 



Terms and Conditions of Purchase 

 

 

value of the materials provided by 
HELLA exceeds the value of the 
processing and – if applicable – of 
the other components of the newly 
manufactured objects, the newly 
manufactured objects shall become 
the property of HELLA and 
otherwise they shall be jointly 
owned by HELLA and the Supplier 
in the ratio of the provided material 
to the value of the processing and 
the other components. For the 
avoidance of doubt: The afore-said 
shall by no means restrict the 
obligation of the Supplier to provide 
HELLA with the unrestricted 
ownership, free from 
encumbrances whatsoever, with 
delivery of the Products.  

 
4. Delivery dates, place of delivery, 

delivery note 
 
4.1. All delivery dates agreed upon 

pursuant to paragraph 2 shall be 
binding.   

 
4.2. The Supplier has to immediately 

inform HELLA about any delays as 
soon as they are foreseeable.  

 
4.3. Unless otherwise agreed in writing, 

all deliveries are DAP by the 
Supplier to the delivery address 
indicated in the purchase order 
(INCOTERMS 2010). The 
specialist department can be 
contacted directly to clarify import 
issues: import.hd@HELLA.com. 

 
4.4. Two copies of a delivery note have 

to be enclosed on a marked place 
with each delivery.  

 
5. Default in delivery 
 
5.1. If the Supplier does not meet the 

delivery date specified in the 

medžiagų vertė viršija perdirbimo 
ir, jei taikytina, kitų naujai 
pagamintų objektų komponentų 
vertę, naujai pagaminti objektai 
tampa HELLA nuosavybe, o kitu 
atveju jie bendrai nuosavybės 
teise priklauso HELLA ir Tiekėjui, 
atsižvelgiant į pateiktos 
medžiagos santykį su perdirbimo 
verte ir kitomis sudedamosiomis 
dalimis. Siekiant išvengti abejonių, 
pirmiau minėtos priemonės jokiu 
būdu neriboja Tiekėjo 
įsipareigojimo suteikti HELLA 
neribotą nuosavybės teisę be jokių 
suvaržymų, pristatant Produktus.  

 
 

 
 

4. Pristatymo datos, pristatymo 
vieta, važtaraštis 

 
4.1. Visų pristatymo datų, dėl kurių 

susitarta pagal 2 dalį, yra 
privaloma laikytis.  

 
4.2. Tiekėjas turi nedelsdamas 

informuoti HELLA apie bet kokius 
vėlavimus, kai tik įmanoma.  
 

4.3. Jei raštu nesusitarta kitaip, 
Tiekėjus pristato pagal sąlygas 
DAP pirkimo užsakyme nurodytu 
pristatymo adresu (INCOTERMS 
2010). Į specializuotą padalinį 
galima kreiptis tiesiogiai, siekiant 
išsiaiškinti importo klausimus: 
import.hd@HELLA.com. 

 
4.4. Kiekvienu pristatymu pažymėtoje 

vietoje reikia pridėti dvi 
važtaraščio kopijas.  

 
5. Nepristatymas 

 
5.1. Jei Tiekėjas nesilaiko 

individualiame užsakyme 
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individual order or rolling delivery 
call-off, the Supplier shall be 
obliged to indemnify HELLA for any 
damage caused by the delayed 
delivery, unless the Supplier can 
demonstrate that it is not 
responsible for the delay. If the 
delivery is a fixed-date purchase, 
HELLA’s right to demand said 
delivery shall only expire if HELLA 
does not assert its right within a 
period of 30 days after the delivery 
date. 

 
5.2. In addition if the Supplier has failed 

to deliver within a last period set by 
HELLA, or if HELLA is no longer 
interested in the delivery at a later 
date, HELLA shall be entitled to 
cancel the respective order and to 
receive compensation instead of 
performance of the delivery. Any 
possible claims by HELLA for 
compensation for damage caused 
by the delay shall remain 
unaffected by this. If the Supplier is 
repeatedly in default of delivery, 
HELLA shall be entitled, after 
serving the Supplier a warning 
letter without success, to cancel 
with immediate effect any orders 
which at that point in time have not 
yet been delivered.  

 
6. Payments and payment 

conditions 
 
6.1. Unless the parties have agreed 

otherwise individually in writing, 
payments by HELLA shall be made 
within thirty (30) days following the 
receipt of the invoice (in the format 
as stipulated by HELLA) or within 
thirty (30) days following receipt of 
the Products (whichever occurs 
later). Payment shall be made by 
the means of payment of HELLA’s 
choice. 

nurodytos pristatymo datos arba 
neužtikrina nenutrūkstamo 
pristatymo, Tiekėjas privalo 
atlyginti HELLA žalą, padarytą dėl 
atidėto pristatymo, nebent 
Tiekėjas gali įrodyti, kad nėra 
atsakingas už vėlavimą. Jei 
pristatymas yra nustatyto termino 
pirkimas, HELLA teisė reikalauti 
minėto pristatymo pasibaigia tik 
tuo atveju, jei HELLA 
nepasinaudoja savo teise per 30 
dienų nuo pristatymo dienos. 
 

5.2. Be to, jei Tiekėjas per paskutinį 
HELLA nustatytą laikotarpį 
nepristatė prekių, arba jei HELLA 
nebedomina vėlesnis pristatymas, 
HELLA turi teisę atšaukti 
atitinkamą užsakymą ir gauti 
kompensaciją vietoje pristatymo. 
Tai neturi įtakos jokioms galimoms 
HELLA pretenzijoms dėl žalos, 
padarytos dėl vėlavimo, 
atlyginimo. Jei Tiekėjas 
pakartotinai nepristato prekių, 
HELLA turi teisę, įteikus Tiekėjui 
įspėjamąjį raštą, nedelsiant 
atšaukti bet kokius užsakymus, 
kurie tuo momentu dar nepristatyti.  
 

 
 
 

6. Mokėjimai ir mokėjimo sąlygos 
 
 
6.1. Jei šalys raštu nesusitarė kitaip, 

HELLA mokėjimai turi būti atlikti 
per trisdešimt (30) dienų nuo 
sąskaitos faktūros gavimo (HELLA 
nustatytu formatu) arba per 
trisdešimt (30) dienų nuo Produktų 
gavimo (priklausomai nuo to, kas 
įvyks vėliau). Mokėjimas 
atliekamas pasirinktu mokėjimo 
būdu iš HELLA. 
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6.2. The SUPPLIER is obliged to issue 

invoices in accordance to the latest 
version of the ”HELLA 
Requirements for Invoices”. The 
orderly preparation of the invoice is 
a prerequisite for its due date. The 
latest version of the HELLA 
Requirements for Invoices is 
available on the HELLA homepage 
in the area Purchasing > Supplier 
Integration > Download center 
https://www.hella.com/hella-
com/en/Download-Center-
1894.html 

 
6.3. The weights and quantities 

determined at the unloading points 
shall be decisive for calculating and 
paying for the deliveries. 
Notwithstanding the provisions in 
Clause 12, HELLA shall be entitled 
in the event of defective delivery to 
retain payment equivalent to the 
value of missing or defective goods 
until the order has been properly 
completed. The Supplier may only 
claim payments for drafts, drawings 
and samples if previously agreed in 
writing with HELLA. 

 
6.4. The Supplier shall not be allowed to 

assign any claims it may have 
against HELLA to third parties or to 
allow third parties to collect 
amounts due from these claims 
without first seeking the prior 
written consent of HELLA (such 
consent not to be unreasonably 
withheld). If the Supplier is supplied 
by its own suppliers under 
prolonged retention of title 
(“verlängerter 
Eigentumsvorbehalt”) HELLA’s 
consent to an assignment to these 
sub-suppliers of the Supplier shall 
be deemed to be granted pursuant 
to the above sentence. Should the 

 
6.2. Tiekėjas privalo išrašyti sąskaitas 

faktūras pagal naujausią „HELLA 
sąskaitų faktūrų reikalavimai“ 
versiją. Tvarkingas sąskaitos 
faktūros parengimas yra būtina jos 
mokėjimo datos sąlyga. Naujausią 
HELLA reikalavimų sąskaitoms 
faktūroms versiją galite rasti 
HELLA pagrindiniame puslapyje 
skiltyje Pirkimas > Tiekėjų 
integracija > Atsisiuntimo centras 
https://www.hella.com/hella-
com/en/Download-Center-
1894.html 

 
6.3. Iškrovimo vietose nustatyti svoriai 

ir kiekiai turi lemiamą reikšmę 
apskaičiuojant ir apmokant 
pristatymus. Nepaisant 12 punkto 
nuostatų, HELLA turi teisę gauti 
nekokybiško pristatymo mokestį, 
atitinkantį trūkstamų arba defektų 
turinčių prekių vertę, kol 
užsakymas bus tinkamai 
įvykdytas. Tiekėjas gali reikalauti 
apmokėjimo už juodraščius, 
brėžinius ir pavyzdžius tik tuo 
atveju, jei iš anksto raštu susitarė 
su HELLA. 

 
6.4. Tiekėjui neleidžiama perduoti 

tretiesiems asmenims jokių 
pretenzijų, kurias jis gali pareikšti 
prieš HELLA, arba leisti 
tretiesiems asmenims išieškoti 
pagal šias pretenzijas mokėtinas 
sumas, prieš tai negavus 
išankstinio raštiško HELLA 
sutikimo (toks sutikimas neturi būti 
nepagrįstai neduodamas). Jei 
Tiekėjas tiekia savo tiekėjams 
pagal ilgalaikes nuosavybės 
teises (verlängerter 
Eigentumsvorbehalt) HELLA 
sutikimas perduoti šiems Tiekėjo 
subtiekėjams, bus laikomas 
suteiktu pagal pirmiau pateiktą 
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Supplier assign its claims against 
HELLA to third parties in violation of 
sentence 1 of this Clause 6.4 
without obtaining HELLA’s prior 
written consent, the assignment 
shall nonetheless be effective. 
HELLA, however, may choose 
whether to pay the Supplier or the 
third party, with discharging effect. 

 
 
 
6.5. The supplier is obliged to send 

invoices to the central eMail-
address: Invoice_HLT@hella.com. 
This eMail-address is a technical 
address with the only one purpose 
to receive invoices. Questions 
regarding the invoice processing 
should be sent to this eMail-
address: 
HLT.Accountspayable@hella.com   

 
7. Force majeure 
 

Events of force majeure as defined 
in Article 6.212 of the Lithuanian 
Civil Code  shall release the parties 
from the contractual obligations for 
the duration of the disturbance and 
to the extent that it affects the 
performance of the obligations. The 
parties to this Agreement agree to 
immediately exchange the 
necessary information and to adapt 
their obligations to the altered 
circumstances in good faith.  

 
 

8. Confidentiality 
 
8.1. The Supplier shall keep confidential 

all information that is not public, in 
particular specifications, drawings, 
templates, models, tools, 
documents, software and other 
data carriers, which HELLA has 
made available to the Supplier 

sakinį). Jei Tiekėjas perduoda 
savo pretenzijas HELLA 
tretiesiems asmenims, 
pažeisdamas šio 6.4 punkto 1 
papunkčio nuostatas, negavęs 
išankstinio raštiško HELLA 
sutikimo, perleidimas vis tiek 
galioja. Tačiau HELLA gali 
pasirinkti, ar sumokėti tiekėjui, ar 
trečiajai šaliai, ir taip įgyvendinti 
reikalavimą. 
 

6.5. Tiekėjas turi siųsti sąskaitas 
faktūras centriniu el. pašto adresu: 
Invoice_HLT@hella.com. Šis el. 
pašto adresas yra techninis 
adresas, kurio vienintelis tikslas 
yra gauti sąskaitas faktūras. 
Klausimai dėl sąskaitų faktūrų 
tvarkymo turėtų būti siunčiami šiuo 
el. pašto adresu: 
HLT.Accountspayable@hella.com 
 

7. Nenugalima jėga 
 
Force majeure atvejai, kaip 
apibrėžta Lietuvos Civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje, 
atleidžia šalis nuo sutartinių 
prievolių vykdymo nenugalimos 
jėgos veikimo laikotarpiu 
laikotarpiu ir tiek, kiek tai daro 
poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
Šio Susitarimo šalys susitaria 
nedelsiant keistis reikiama 
informacija ir sąžiningai pritaikyti 
savo įsipareigojimus prie 
pasikeitusių aplinkybių.  
 

8. Konfidencialumas 
 
8.1. Tiekėjas saugo visą neviešą 

informaciją, visų pirma 
specifikacijas, brėžinius, 
šablonus, modelius, įrankius, 
dokumentus, programinę įrangą ir 
kitas duomenų laikmenas, kurias 
HELLA pateikė Tiekėjui pagal šį 
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pursuant to or in connection with 
this Agreement and shall not pass 
these on to third parties or duplicate 
them unless this is absolutely 
necessary for fulfilling its 
contractual obligations under this 
Agreement. The Supplier shall 
ensure that all of its employees and 
subcontractors be under the same 
confidentiality obligation. HELLA 
retains the right of ownership and 
all copyrights in the information and 
objects HELLA discloses to the 
Supplier pursuant to or in 
connection with this Agreement.  

 
8.2. The Supplier shall only be allowed 

to advertise its business 
relationship with HELLA after prior 
written approval from HELLA.  

 
8.3. Products, which are manufactured 

in accordance with information, 
specifications, drawings or models 
provided by HELLA or using tools 
completely or partially paid by 
HELLA, may not be offered to third 
parties, provided as samples or 
supplied to them without HELLA’s 
prior explicit written approval. The 
same shall also apply accordingly 
to drawings, models, samples, etc., 
provided by HELLA.  
 
 

9. Certificate of Origin 
 

9.1. Prior to the first delivery of a 
product, the Supplier hereby 
undertakes to submit a legally 
binding Suppliers´ Declaration in 
accordance with the current EU-
Regulation and to immediately 
inform HELLA of any change in the 
origin features of the delivered 
products. If necessary, the Supplier 
shall document its submissions on 
the origin of goods by means of an 

Susitarimą arba su juo susijusius, 
ir neperduoda jų tretiesiems 
asmenims bei nedaro jų kopijų, 
išskyrus atvejus, kai tai absoliučiai 
būtina vykdant įsipareigojimus 
pagal šį Susitarimą. Tiekėjas 
užtikrina, kad visiems savo 
darbuotojams ir subrangovams 
būtų taikomas toks pats 
konfidencialumo įpareigojimas. 
HELLA pasilieka nuosavybės 
teisę ir visas autorių teises į 
informaciją ir objektus, kuriuos 
HELLA atskleidžia Tiekėjui pagal 
šį Susitarimą arba ryšium su juo.  

 
8.2. Tiekėjui leidžiama reklamuoti savo 

verslo santykius su HELLA tik 
gavus išankstinį raštišką HELLA 
sutikimą.  
 

8.3. Produktai, pagaminti remiantis 
informacija, specifikacijomis, 
brėžiniais ar modeliais, pateiktais 
HELLA, arba įrankiais, už kuriuos 
visiškai arba iš dalies sumokėjo 
HELLA, negali būti siūlomi, 
pateikiami kaip pavyzdžiai arba 
tiekiami trečiosioms šalims be 
išankstinio aiškaus raštiško 
HELLA sutikimo. Tas pats taikoma 
ir brėžiniams, modeliams, 
pavyzdžiams ir kt., kuriuos 
pateikia HELLA.  
 

9. Kilmės sertifikatas 
 

9.1. Prieš pristatant produktą pirmą 
kartą, Tiekėjas įsipareigoja pateikti 
teisiškai įpareigojančią Tiekėjo 
deklaraciją pagal galiojančius ES 
reglamentus ir nedelsdamas 
informuoti HELLA apie bet kokius 
pristatytų produktų kilmės ypatybių 
pasikeitimus. Jei būtina, Tiekėjas 
savo pastabas dėl prekių kilmės 
aprašo informacijos lape, kurį 
tinkamai patvirtina jo atsakinga 
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information sheet duly confirmed by 
its responsible Customs Office. The 
Supplier shall be liable for all and 
any damages which are sustained 
as a result of an improper or 
delayed submission of the 
Suppliers´ Declaration.  

 
10. REACh 
 
10.1. HELLA assumes that all 

substances for use in products 
delivered to HELLA (e.g. raw 
materials, process materials, 
components, assemblies) that 
require registration in line with 
REACh (EC directive 1907/2006: 
Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals) have 
been pre-registered by the supplier 
or sub-supplier and then registered 
at HELLA for the purpose of 
application within the time window 
prescribed by REACh. If, contrary 
to expectations, this is not the case, 
HELLA must be informed 
immediately. 

 
 
 
10.2. Caused by REACh every supplier 

of a product (including packaging) 
has to declare to HELLA all SVHC-
substances ((Substances of Very 
High Concern) within the product, 
which are in a concentration bigger 
than 0.1 % percent by weight 
included.  SVHC-substances are in 
a EU publication listed, this list is 
permanently enlarged. The 
Supplier must keep himself 
informed at all times about the 
current candidate list status. 

 
11. Changes to Products 
 
11.1. The Supplier shall inform HELLA as 

soon as possible about any 

muitinės įstaiga. Tiekėjas yra 
atsakingas už visą žalą, patirtą dėl 
netinkamo ar pavėluoto Tiekėjo 
deklaracijos pateikimo.  

 
 
 
 

10. REACH 
 
10.1. HELLA daro prielaidą, kad visos 

HELLA pristatomuose 
produktuose naudojamos 
medžiagos (pvz., žaliavos, 
perdirbimo medžiagos, 
komponentai, mazgai), kurias 
reikia registruoti pagal REACH 
(Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 
2006 m. gruodžio 18 d. dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų) buvo iš anksto 
užregistruoti Tiekėjo ar subtiekėjo 
ir po to užregistruoti HELLA, kad 
jie galėtų būti pateikti per REACh 
nustatytą laiką. Jei, priešingai nei 
tikėtasi, taip nėra, HELLA turi būti 
nedelsiant informuota. 

 
10.2. Pagal REACh kiekvienas produkto 

tiekėjas (taip pat ir pakuotė) turi 
deklaruoti HELLA visas SVHC 
medžiagas (labai didelį 
susirūpinimą keliančias 
medžiagas) produkte, kurių 
koncentracija viršija 0,1 % masės. 
SVHC cheminės medžiagos yra 
įtrauktos į ES leidinį; šis sąrašas 
nuolat plečiamas. Tiekėjas privalo 
nuolat informuoti apie dabartinį 
medžiagų-kandidatų sąrašo 
statusą. 

 
11. Produktų pakeitimai 

 
11.1. Tiekėjas ne vėliau kaip likus 9 

mėnesiams iki įvedimo kuo 



Terms and Conditions of Purchase 

 

 

intended change of Products that 
are approved for delivery, at the 
latest however 9 months before its 
introduction.  

 
11.2. The supply of any Product that has 

been changed in this way always 
requires the explicit written 
approval of HELLA, for instance 
with a new approval of an initial 
sample. If the Products are 
manufactured pursuant to 
instruction from HELLA, this shall 
also apply to the change itself. The 
Supplier must assume all costs 
incurred by HELLA due to these 
changes, e.g. qualification costs, 
change costs, test costs, 
development costs, the costs for a 
renewed first sample release etc.  

 
11.3. In the case of discontinuations of 

electronic components (PTN 
process), the Supplier commits to 
supply HELLA with the original 
goods for the entire duration of the 
projects equipped with this 
component. All changes (PCNs) 
and discontinuations (PTNs) must 
be notified globally at least 9 
months before the LOD (last order 
date): pcn@HELLA.com. All 
affected HELLA material numbers 
must be stated in the PCN/PTN 
notice. In return for the LOD 
announced by the Supplier, HELLA 
commits to name the all-time 
needs. Any necessary all-time 
stocks will be stored at the Supplier 
and at the cost and risk of the 
Supplier.  

 
11.4. In the case of electronic 

components, the Supplier commits 
to make only 1 change at most 
(PCN) per component within 24 
months. The Supplier moreover 
commits such that during the entire 

greičiau informuoja HELLA apie 
visus numatomų pristatyti 
produktų pakeitimus.  
 
 

11.2. Tiekiant bet kurį tokiu būdu 
pakeistą produktą visada reikia 
aiškaus rašytinio HELLA sutikimo, 
pavyzdžiui, iš naujo patvirtinant 
pradinį pavyzdį. Jei gaminiai 
gaminami pagal HELLA 
instrukcijas, tas taip pat taikoma ir 
pačiam pakeitimui. Dėl šių 
pasikeitimų Tiekėjas privalo 
prisiimti visas HELLA patirtas 
susijusias išlaidas, pvz., 
kvalifikacijos, keitimo, testavimo, 
plėtros, atnaujinto pirmojo 
pavyzdžio išleidimo išlaidas ir t. t.  
 
 

11.3. Nutraukus elektroninių 
komponentų eksploatavimą (PTN 
procesas), Tiekėjas įsipareigoja 
tiekti HELLA originalias prekes per 
visą projekto, kuriame įrengtas šis 
komponentas, laiką. Apie visus 
pakeitimus (PKN) ir nutraukimus 
(PTN) reikia pranešti visame 
pasaulyje ne vėliau kaip prieš 9 
mėnesius iki LOD (paskutinės 
užsakymo dienos): 
pcn@HELLA.com. PCN / PTN 
pranešime turi būti nurodyti visi 
HELLA medžiagų numeriai, 
kuriems tai taikoma. Mainais už 
Tiekėjo paskelbtą LOD, HELLA 
įsipareigoja nurodyti poreikius 
visam laikui. Visas būtinas 
atsargos visam laikui saugo 
Tiekėjas savo sąskaita ir rizika.  
 

11.4. Jei tai yra elektroniniai 
komponentai, Tiekėjas 
įsipareigoja per 24 mėnesius atlikti 
ne daugiau kaip 1 pakeitimą 
kiekvienam komponentui. Be to, 
Tiekėjas įsipareigoja, kad per visą 



Terms and Conditions of Purchase 

 

 

lifetime of the projects he shall not 
discontinue any components 
specially developed for HELLA 
applications. 

 
11.5. The above provisions in Clauses 

11.1, 11.2, 11.3 and 11.4 shall 
apply analog to the change of 
procurement sources for primary 
material or parts and a change of 
manufacturing plants or important 
changes in the manufacturing 
processes at the Supplier.  

 
11.6. HELLA shall be entitled to demand 

changes to the Products in design 
and workmanship, as long as this 
remains equitable for the Supplier. 
The parties have to agree in good 
faith on the effects of such 
changes, in particular with regard to 
the increased or decreased costs 
and the delivery dates. 

 
12. Securing of supply  
 
12.1. If the Products are goods specially 

developed for HELLA and in 
particular if HELLA has directly or 
indirectly made a contribution to the 
costs of development and/or for the 
manufacturing materials, the 
Supplier warrants to supply HELLA 
with the Products according to 
HELLA’s needs and to accept 
orders from HELLA as long as 
HELLA requires the Products. 
HELLA shall provide the Supplier in 
good time with the anticipated 
supply volume deducted from the 
forecasts of HELLA’s requirements. 
Without affecting Clause 2 unless 
explicitly agreed otherwise in 
writing the Supplier shall not have 
the right to demand the purchase of 
a specific quantity of Products by 
HELLA. 

 

projekto gyvavimo laiką jis 
nenutrauks jokių komponentų, 
specialiai sukurtų HELLA 
programoms, gamybos. 
 

11.5. Pirmiau minėtos 11.1, 11.2, 11.3 ir 
11.4 punktų nuostatos analogiškai 
taikomos Tiekėjui pirminių 
medžiagų ar dalių įsigijimo šaltinių 
ir gamybos įrenginių pakeitimui ar 
svarbiems gamybos proceso 
pakeitimams.  

 
 
11.6. HELLA turi teisę reikalauti, kad 

Produktai būtų pakeisti dizaino ir 
gamybos atžvilgiu, jei Tiekėjui tai 
apsimoka. Šalys turi sąžiningai 
susitarti dėl tokių pakeitimų 
poveikio, ypač atsižvelgiant į 
padidėjusias ar sumažėjusias 
sąnaudas ir pristatymo datas. 

 
 

12. Tiekimo užtikrinimas  
 
12.1. Jei produktai – tai specialiai 

HELLA sukurtos prekės, ypač jei 
HELLA tiesiogiai ar netiesiogiai 
prisidėjo prie plėtros sąnaudų ir 
(arba) gamybos medžiagų, 
Tiekėjas garantuoja tiekti HELLA 
produktus pagal HELLA poreikius 
ir priimti užsakymus iš HELLA tol, 
kol HELLA reikalauja produktų. 
HELLA laiku pateiks Tiekėjui 
numatomą tiekimo apimtį, 
apskaičiuotą iš HELLA reikalavimų 
prognozių. Nepažeisdamas 2 
punkto, nebent aiškiai yra susitarta 
kitaip, Tiekėjas neturi teisės 
reikalauti, kad HELLA nupirktų tam 
tikrą produktų kiekį. 
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12.2. For securing the production of 
spare parts at HELLA, the Supplier 
hereby undertakes to ensure the 
supply of the Products required in 
connection with the production 
under this Agreement for at least 15 
years (unless otherwise agreed in 
writing) after the end of series 
manufacturing of the HELLA 
products into which the Products 
are assembled. If the Supplier 
realizes within this period that it will 
no longer be possible to ensure 
this, the Supplier must inform 
HELLA about the end of the supply 
possibility without undue delay and, 
if the Supplier is unable to offer 
HELLA any other reasonable 
possibility of supply, to provide 
HELLA with the opportunity of 
procuring an all-time requirement 
12 months before the production is 
stopped. 

 
13. Notice of defects 
 
 HELLA will promptly notify the 

Supplier of any defects of the 
delivery once those have been 
discovered within the course of a 
proper business procedure. 
HELLA’s inspection of Products 
received shall be restricted to a 
visual inspection of the transport 
packaging with regard to damages 
in transit, as well as a check of 
quantity and an identification check 
based on a comparison of the 
delivery documents with the order 
documents. Any further checks, in 
particular measuring inspections 
are not required. HELLA shall carry 
out inspections during 
manufacturing in accordance with 
its quality assurance management 
system. The Supplier insofar 
waives any objections on the basis 
of late notice of defects.  

12.2. Siekdamas užtikrinti atsarginių 
dalių gamybą HELLA, Tiekėjas 
įsipareigoja užtikrinti, kad 
Produktai, kurių reikia ryšium su 
gamyba pagal šį Susitarimą, būtų 
tiekiami mažiausiai 15 metų 
(nebent raštu būtų susitarta kitaip) 
pasibaigus HELLA produktų, į 
kuriuos surenkami produktai, 
serijinei gamybai. Jei Tiekėjas per 
šį laikotarpį supranta, kad 
nebebus įmanoma to užtikrinti, 
Tiekėjas turi nedelsdamas 
informuoti HELLA , nuo kada jis 
nebegalės tiekti, ir, jei Tiekėjas 
negali pasiūlyti HELLA bet kokio 
kito pagrįsto tiekimo galimybės, 
suteikti HELLA galimybę įsigyti 
visas turimas atsargas 12 mėnesių 
prieš nutraukiant gamybą. 

 
 

 
 

13. Pranešimas apie defektus 
 
 HELLA nedelsdama praneša 

Tiekėjui apie visus pristatymo 
trūkumus, kai tie trūkumai 
aptinkami tinkamų verslo 
procedūrų metu. HELLA tikrina 
gautus gaminius tik vizualiai, 
apžiūrėdama transporto pakuotę, 
ir ieškodama tranzito metu 
padarytų pažeidimų, taip pat 
atlieka kiekio patikrinimą ir 
identifikavimą, palygindama 
siuntos pristatymo dokumentą su 
užsakymo dokumentu. Jokie 
tolesni patikrinimai, ypač 
matavimų patikrinimai, nėra 
privalomi. HELLA atlieka 
patikrinimus gamybos metu pagal 
savo kokybės užtikrinimo valdymo 
sistemą. Tiekėjas nepriima 
pretenzijų, gavęs pavėluotą 
pranešimą apie trūkumus.  
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14. Defects 
 
14.1. The Supplier shall ensure that the 

Products are free of any defects 
and that the agreed specifications 
and the generally accepted 
technological standards have been 
complied with. 

 
14.2. If HELLA approves specifications, 

drawings, calculations or other 
documents of the Supplier, this 
shall not affect the sole 
responsibility of the Supplier for the 
Products. This shall also apply to 
proposals, recommendations or 
other cooperative actions of HELLA 
regarding the performance of the 
Supplier. 

 
14.3. If the Supplier is able to realize on 

the basis of its know-how that the 
order placed by HELLA is 
incomplete or that the purpose 
pursued by HELLA when it placed 
the order cannot be fulfilled, the 
Supplier must inform HELLA 
promptly and in full. 

 
14.4. If defective Products are supplied, 

HELLA shall be entitled to demand 
immediate remedy by delivery of a 
replacement or rectification of the 
defective Products. HELLA shall be 
entitled to determine (at its sole 
discretion) the details of the 
remedial actions to be undertaken 
by the Supplier after consultation 
with the Supplier. 

 
14.5. Should the defective delivery result 

in increased costs for HELLA in 
meeting its own delivery deadlines 
(for instance costs of sorting out 
defective Products, increased 
inspection effort and costs in 

 
14. Defektai 

 
14.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad 

produktai būtų be defektų ir kad 
būtų laikomasi sutartų 
specifikacijų ir visuotinai priimtų 
technologinių standartų. 

 
 
14.2. Jei HELLA patvirtina Tiekėjo 

specifikacijas, brėžinius, 
skaičiavimus ar kitus dokumentus, 
tai neturi įtakos tik Tiekėjo 
atsakomybei už gaminius. Tai taip 
pat taikoma HELLA pasiūlymams, 
rekomendacijoms ar kitiems 
bendradarbiavimo veiksmams, 
susijusiems su Tiekėjo veikla. 

 
 

14.3. Jei Tiekėjas, remdamasis savo 
žiniomis, suvokia, kad HELLA 
pateiktas užsakymas yra 
neišsamus arba kad HELLA 
tikslas, kurį ji turėjo pateikdama 
užsakymą, negali būti pasiektas, 
Tiekėjas privalo nedelsdamas ir 
išsamiai informuoti HELLA. 
 

14.4. Jei tiekiami nekokybiški produktai, 
HELLA turi teisę reikalauti 
nedelsiant imtis priemonių, kai 
būtų pakeisti arba pataisyti 
gaminiai su trūkumais. HELLA turi 
teisę (savo nuožiūra), 
pasikonsultavusi su Tiekėju, 
nustatyti išsamią taisomųjų 
veiksmų, kurių turi imtis Tiekėjas, 
eigą. 
 

14.5. Jei dėl defektinių produktų 
pristatymo HELLA padidėja 
išlaidos, susijusios su jos 
pristatymo terminų laikymuisi 
(pvz., išlaidos nekokybiškų 
gaminių rūšiavimui, padidėjusios 
tikrinimo pastangos ir gamybos 
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manufacturing, etc.), these costs 
shall be borne by the Supplier. 

 
14.6. HELLA shall be entitled to cancel 

the order and return the Products to 
the Supplier at the risk and cost of 
the Supplier or to reduce the price if 
the Supplier does not fulfill his 
obligation for remedy of the defects 
within a reasonable period set by 
HELLA. In addition, HELLA shall 
have the right to compensation for 
damages. The setting of a time 
period by HELLA shall be 
superfluous if the fulfillment of the 
remedy of the defects is practically 
or economically impossible. 

 
14.7. HELLA shall be entitled to return 

defective Products at the cost of the 
Supplier or, after previous 
agreement with the Supplier, to sort 
out the defective Products and, if 
necessary, scrap them at the cost 
of the Supplier. 

 
14.8. HELLA shall be entitled in urgent 

cases, if possible after previously 
informing the Supplier if the 
Supplier can be reached to carry 
out rectification of defects on its 
own or to let it be carried out by third 
parties and to procure the Products 
without defects from third parties in 
order to fulfill its own supply 
obligations. The Supplier shall bear 
the necessary appropriate and 
evidenced costs for these 
rectifications or procurements. 

 
14.9. Should a defect only be discovered 

after further processing of the 
Products despite observance of the 
provisions in Clause 13 of this 
Agreement, the Supplier shall be 
obliged to bear all the costs in 
connection with the exchange or 
rectification of defective Products, 

išlaidos ir kt.), šias išlaidas 
padengia Tiekėjas. 
 

14.6. HELLA turi teisę atšaukti 
užsakymą ir grąžinti produktus 
Tiekėjui Tiekėjo rizika ir sąskaita 
arba sumažinti kainą, jei Tiekėjas 
nevykdo savo įsipareigojimo 
ištaisyti trūkumus per HELLA 
nustatytą pagrįstą laikotarpį. Be to, 
HELLA turi teisę į kompensaciją už 
padarytą žalą. HELLA laikotarpio 
nustatymas turi būti nereikalingas, 
jei defektų ištaisyti praktiškai ar 
ekonomiškai neįmanoma. 

 
 
 

14.7. HELLA turi teisę grąžinti 
nekokybiškus produktus Tiekėjo 
sąskaita arba, prieš tai susitarusi 
su Tiekėju, sutvarkyti 
nekokybiškus produktus ir, jei 
reikia, nurašyti juos Tiekėjo 
sąskaita. 

 
14.8. HELLA turi teisę skubiais atvejais, 

jei įmanoma, iš anksto pranešusi 
Tiekėjui, jei su juo galima 
susisiekti, kad jis pats pašalintų 
trūkumus arba leistų tai atlikti 
trečiosioms šalims ir įsigytų 
produktus be trūkumų iš trečiųjų 
šalių, kad įvykdytų savo tiekimo 
įsipareigojimus. Tiekėjas 
padengia reikalingas tinkamas ir 
įrodytas išlaidas šiems taisymams 
ar pirkimams. 
 
 

14.9. Jei defektas gali būti aptiktas tik 
toliau perdirbant produktus, 
nepaisant šio susitarimo 13 punkto 
nuostatų, Tiekėjas privalo 
padengti visas su trūkumais 
susijusių produktų keitimo ar 
taisymo išlaidas, ypač patikrinimo, 
transportavimo, darbo ir medžiagų 
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in particular the costs of inspection, 
transportation, labor and material, 
regardless of whether these costs 
are incurred at the Supplier, at 
HELLA or at third parties. These 
costs shall also include all costs of 
any exchange or repair of products 
into which HELLA has fitted 
defective Products. 

 
14.10. Should a recurrent failure 

make it necessary to replace a 
whole series of Products or HELLA 
products into which the Products 
have been assembled, for instance 
because an analysis of defects in 
each individual case is not 
economical, not possible or not 
reasonable, the Supplier must also 
bear the above-mentioned costs 
also to the part of the affected 
series that does not show any 
technical defects. 

 
14.11. Unless the parties have 

explicitly stipulated otherwise in 
writing, HELLA’s claims arising 
from liability for defects shall be 
time barred after a period of 54 
months after delivery to HELLA.  

 
14.12. Unless otherwise provided in 

the preceding provisions the liability 
for defects shall be governed by the 
applicable statutory regulations. 

 
 
15. Liability 
 
15.1. Should HELLA or a third party incur 

damages because of a defect of a 
Product or the breach of this 
Agreement by the Supplier, the 
Supplier shall compensate HELLA 
in full for the resulting damages 
pursuant to the regulations 
provided by statutory law.  If HELLA 
is obliged to bear such damages 

išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar 
šios išlaidos patiriamos Tiekėjo, 
HELLA ar trečiųjų šalių atveju. Į 
šias išlaidas taip pat įeina visos 
produktų, į kuriuos HELLA 
įmontavo gaminius su trūkumais, 
keitimo ar taisymo išlaidos. 

 
 
 

14.10. Jei dėl pasikartojančio gedimo 
reikia pakeisti visą produktų ar 
HELLA produktų, į kuriuos buvo 
surinkti produktai, seriją, 
pavyzdžiui, dėl to, kad kiekvienu 
atskiru atveju defektų analizė nėra 
ekonomiška, neįmanoma arba 
nėra pagrįsta, Tiekėjas taip pat turi 
padengti pirmiau minėtas išlaidas, 
susijusias su defektinių serijų 
dalimi, kurioje nėra jokių techninių 
defektų. 
 
 

14.11. Jei šalys aiškiai nenurodė kitaip 
raštu, HELLA reikalavimai, 
kylantys dėl atsakomybės už 
trūkumus, pasibaigia po 54 
mėnesių nuo pristatymo HELLA.  
 
 

14.12. Atsakomybė už defektus 
nustatoma pagal galiojančius 
teisės aktus, išskyrus atvejus, kai 
ankstesnėse nuostatose numatyta 
kitaip. 

 
15. Atsakomybė 

 
15.1. Jei HELLA ar trečioji šalis patiria 

žalą dėl produkto trūkumų ar 
Tiekėjo Susitarimo pažeidimų, 
Tiekėjas privalo visiškai atlyginti 
HELLA padarytą žalą pagal 
įstatymų numatytas taisykles. Jei 
HELLA privalo prisiimti tokią žalą 
trečiosioms šalims pagal 
atitinkamas teisines nuostatas, 
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towards third parties according to 
the relevant legal regulations, e.g. 
due to product liability claims, the 
Supplier is obliged to compensate 
HELLA for all resulting costs. 

 
15.2. The Supplier is liable for measures 

taken by HELLA or HELLA's 
customers to avert damage (e.g. 
recall action) insofar as he is legally 
obliged to do so. 

 
 
15.3. To cover the product liability risk, 

the Supplier shall take out a product 
liability insurance policy with a 
cover sum appropriate to the risks 
of the automotive industry, but at 
least € 10,000,000.00 for property 
damage and personal injury, and 
maintain it for the duration of the 
supply relationship, but at least for 
10 years after the last delivery or 
service. HELLA is entitled to 
inspect the insurance policy upon 
request. This regulation is not to be 
understood as a limitation of the 
Supplier's liability. 

 
 
 
16. Intellectual property rights 
 
16.1. The Supplier represents and 

warrants that its products, goods 
and services do not infringe any 
intellectual property rights and 
copyrights of third parties. The 
Supplier shall indemnify HELLA 
and its customers and keep HELLA 
and its customers indemnified in full 
for all claims, demands, liabilities, 
losses, damages, costs (including, 
without limitation, legal costs) and 
expenses arising from the use of 
such intellectual property rights or 
copyrights. 

 

pvz., dėl atsakomybės už 
gaminius su produktu, Tiekėjas 
privalo kompensuoti HELLA visas 
su tuo susijusias išlaidas. 

 
 

15.2. Tiekėjas yra atsakingas už 
priemones, kurių ėmėsi HELLA 
arba HELLA klientai, siekdami 
išvengti žalos (pvz., atšaukimo 
veiksmas), jei jis yra teisiškai 
įpareigotas tai daryti. 

 
15.3. Norėdamas padengti 

atsakomybės už produktą riziką, 
Tiekėjas turi apsidrausti 
atsakomybės už produktą 
draudimu, kurio suma turėtų atitikti 
automobilių pramonės riziką, bet 
ne mažiau kaip 10 000 000,00 
EUR turtinei žalai ir asmens 
sužalojimams padengti, ir turėti 
galiojantį draudimą per visą 
tiekimo santykių trukmę, bet bent 
10 metų po paskutinio pristatymo 
ar įteikimo. HELLA turi teisę 
patikrinti draudimo polisą 
paprašius. Šis reikalavimas neturi 
būti suprantamas kaip Tiekėjo 
atsakomybės ribojimas. 

 
16. Intelektinės nuosavybės teisės 

 
16.1. Tiekėjas patvirtina ir garantuoja, 

kad jo produktai, prekės ir 
paslaugos nepažeidžia 
intelektinės nuosavybės teisių ir 
trečiųjų šalių autorių teisių. 
Tiekėjas atlygina žalą HELLA ir jos 
klientams bei apsaugo HELLA ir 
jos klientus nuo visų pretenzijų, 
reikalavimų, įsipareigojimų, 
nuostolių, žalos, išlaidų (įskaitant, 
be apribojimų, teisines išlaidas) ir 
išlaidų, dėl tokių intelektinės 
nuosavybės teisių ar autorių teisių 
naudojimo. 
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16.2. The liability is not applicable if the 
Supplier has manufactured the 
Product pursuant to mandatory 
instructions from HELLA. 

 
16.3. If HELLA has contributed to the 

development of the Products – 
notwithstanding any further-
reaching rights on the basis of 
special agreements with the 
Supplier – HELLA shall obtain the 
cost-free, non-exclusive right of 
use, unrestricted in time and place 
and including the right to sublicense 
the inventions used in the Products 
or the copyrights pertaining to said 
inventions. If the services provided 
by the Supplier include the 
production of software, the Supplier 
has to make the source code 
available to HELLA, if requested, 
including the software 
documentation.  

 
17. Compliance 
 
17.1. The Supplier undertakes to observe 

the principles described in the 
HELLA Code of Conduct for 
Suppliers and Service Providers 
and ensures that these principles 
are also observed by his own 
suppliers and service providers. 
The Code of Conduct is available 
on the HELLA homepage in the 
section Purchasing > Purchasing 
Philosophy 
https://www.hella.com/hella-
com/assets/media_global/supplier
_code_of_conduct.pdf 
 

17.2. The SUPPLIER is obliged to 
abstain from any act or omission 
which may cause a criminal liability 
for fraud or embezzlement, 
bankruptcy offenses, competition 
law infringements, granting or 
acceptance of an undue benefit, 

16.2. Atsakomybė netaikoma, jei 
Tiekėjas pagamino produktą pagal 
privalomas HELLA instrukcijas. 

 
 

16.3. Jei HELLA prisidėjo prie Produktų 
tobulinimo, nepaisant jokių 
papildomų teisių pagal specialius 
susitarimus su Tiekėju, HELLA turi 
gauti nemokamą, neišimtinę teisę 
naudoti, neribotą laiką ir bet 
kokioje vietoje, įskaitant teisę 
sublicencijuoti, produktuose 
naudojamus išradimus arba 
autorių teises, susijusias su 
minėtu išradimu. Jei Tiekėjo 
teikiamos paslaugos apima 
programinės įrangos kūrimą, 
Tiekėjas paprašius turi pateikti 
šaltinio kodą HELLA, įskaitant 
programinės įrangos dokumentus.  

 
 

 
17. Atitiktis 

 
17.1. Tiekėjas įsipareigoja laikytis 

HELLA Tiekėjų ir paslaugų teikėjų 
elgesio kodekse aprašytų principų 
ir užtikrinti, kad šių principų 
laikytųsi ir jo paties tiekėjai bei 
paslaugų teikėjai. Elgesio kodeksą 
galima rasti HELLA pagrindiniame 
puslapyje, skiltyje Pirkimas > 
Pirkimo filosofija. 
https://www.hella.com/hella-
com/assets/media_global/supplier
_code_of_conduct.pdf 
 
 
 

17.2. Tiekėjas privalo susilaikyti nuo bet 
kokių veiksmų ar neveikimo, dėl 
kurių gali kilti baudžiamoji 
atsakomybė už sukčiavimą arba 
netinkamą veikimą, bankrotą, 
konkurencijos teisės pažeidimus, 
nepagrįstos naudos skyrimą ar 
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bribery, corruption, or comparable 
offenses of the SUPPLIER’s 
employees or third Parties. In the 
event of a breach of such 
obligation, HELLA shall be entitled 
to extraordinarily withdraw from or 
terminate all existing legal 
transactions and negotiations with 
the SUPPLIER. Notwithstanding 
the foregoing, the SUPPLIER is 
obliged to comply with all laws and 
regulations applicable to him and 
the business relation to Hella. 

 
17.3. If, with regard to the supply of 

goods and / or services, the 
SUPPLIER has culpably 
participated at an agreement, 
concerted practice or any other 
practice which constitutes an illegal 
restriction to competition within the 
meaning of the competition / anti-
trust laws applicable, the Supplier 
shall pay to HELLA, as 
compensation of damages, 8% of 
the net invoice amount of the 
supply volume which is affected by 
the competition / anti-trust law 
infringement, unless the Supplier 
can prove that no or less damage 
resulted from the competition / anti-
trust law infringement. This 
obligation continues to apply in 
case of a termination or fulfilment of 
the business relationship or any 
individual supply contract. Any 
further or exceeding contractual or 
statutory rights of HELLA remain 
unaffected of this obligation; in 
particular, HELLA may claim a 
higher damage on the basis of 
respective evidence. 

 
 

 
 
 

priėmimą, kyšininkavimą, 
korupciją ar panašius Tiekėjo 
darbuotojų ar trečiųjų šalių 
nusikaltimus. Pažeidus šį 
įpareigojimą, HELLA turi teisę 
visiškai atsisakyti arba nutraukti 
visus esamus teisinius sandorius ir 
derybas su Tiekėju. Nepaisant to, 
kas išdėstyta pirmiau, Tiekėjas 
privalo laikytis visų jam taikomų 
įstatymų ir kitų teisės aktų bei 
verslo ryšių su HELLA. 

 
 

17.3. Jei, tiekdamas prekes ir (arba) 
paslaugas, Tiekėjas pažeidė 
įstatymus ir dalyvavo sudarant 
monopolinį susitarimą, kartelinį 
veiksmą ar užsiėmė bet kokia kita 
praktika, kuri traktuojama kaip 
neteisėtas konkurencijos 
ribojimas, kaip tai suprantama 
pagal 
konkurencijos/antimonopolinius 
įstatymus, Tiekėjas kaip 
kompensaciją už žalą HELLA 
sumoka 8 % nuo grynosios 
sąskaitos faktūros sumos už 
tiekiamą kiekį, kurio atžvilgiu 
įvykdytas konkurencijos / 
antimonopolinių įstatymų 
pažeidimas, nebent Tiekėjas gali 
įrodyti, kad žala dėl konkurencijos 
/ antimonopolinio įstatymo 
pažeidimo nebuvo padaryta arba 
buvo mažesnė. Šis įpareigojimas 
ir toliau taikomas nutraukiant ar 
įvykdant verslo santykius ar bet 
kokią individualią tiekimo sutartį. 
Šis įpareigojimas neturi įtakos 
jokioms kitoms sutartinėms ar 
įstatyminėms HELLA teisėms; visų 
pirma HELLA gali reikalauti 
didesnio žalos atlyginimo, 
remdamasi atitinkamais 
įrodymais. 
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18. Miscellaneous 
 
18.1. In case one of the parties ceases 

payments or if an application for 
opening insolvency proceedings 
against the assets of this party is 
made or if such an application is 
rejected because of insufficient 
assets, the other party shall be 
entitled to withdraw from the 
Agreement concerning any orders 
that have not yet been delivered or 
performed at that point in time. 

 
18.2. The Supplier hereby agrees that 

HELLA shall be allowed to store 
any information in electronic files 
that is necessary for the purpose of 
order processing and the checking 
of invoices. HELLA shall undertake 
to comply with statutory data 
protection regulations in this 
regard. 

 
18.3. HELLA shall be entitled to rights of 

setoff and retention to the extent 
provided by law. The Supplier shall 
only be entitled to offset with his 
own claims if his counterclaims 
have been judicially determined as 
non-appealable, are legally 
uncontested or have been 
acknowledged by HELLA. The 
Supplier shall only be entitled to 
exercise a right of retention insofar 
as his counterclaim arises from the 
same contractual relationship. 

 
 

18.4. Insofar as these Terms and 
Conditions requires that 
notifications or statements must be 
made in writing, this is being 
complied with if notifications or 
statements are received by fax. 

 
18.5. Should any provision of these 

Terms and Conditions be or 

18. Kitos sąlygos 
 
18.1. Jei viena iš šalių nutraukia 

mokėjimus arba jei pateikiamas 
prašymas iškelti bankroto bylą dėl 
šios šalies turto arba jei toks 
prašymas atmetamas dėl 
nepakankamo turto, kita šalis turi 
teisę nutraukti Susitarimą ryšium 
su bet kokiais pavedimais, kurie 
šiuo metu dar nėra pristatyti arba 
atlikti. 

 
 
18.2. Tiekėjas sutinka, kad HELLA turi 

būti leidžiama saugoti bet kokią 
informaciją elektroninėse 
rinkmenose, reikalingą 
užsakymams apdoroti ir 
sąskaitoms faktūroms patikrinti. 
Šiuo klausimu HELLA įsipareigoja 
laikytis įstatymų nustatytų 
duomenų apsaugos taisyklių. 

 
18.3. HELLA turi teisę į įskaitymo ir 

atskaitymo teises įstatymų 
nustatyta apimtimi. Tiekėjas turi 
teisę daryti atskaitymus iš 
mokėjimų pagal savo paties 
reikalavimus tik tuo atveju, jei jo 
priešpriešiniai reikalavimai buvo 
teismine tvarka pripažinti 
neskundžiamais, yra teisiškai 
neginčijami arba HELLA juos 
pripažino. Tiekėjas turi teisę 
naudotis sulaikymo teise tik tiek, 
kiek jo priešpriešinis reikalavimas 
kyla iš tų pačių sutartinių santykių. 

 
18.4. Tiek, kiek šios sąlygos reikalauja, 

kad pranešimai ar pareiškimai 
būtų pateikiami raštu, laikoma, kad 
šis reikalavimas vykdomas, jei 
pranešimai ar pareiškimai 
gaunami faksu. 
 

18.5. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata 
yra ar taps negaliojančia, 
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become void, illegal or 
unenforceable, the validity of the 
remaining provisions hereof shall 
not be affected thereby. In such 
case the parties are obliged to 
replace the void and/or illegal 
and/or enforceable provision by a 
relative provision coming as close 
as possible to the economic 
purpose of these Terms and 
Conditions. This shall also apply to 
any possible omissions. 

 
18.6. The place of performance shall be 

the registered office of HELLA 
respectively the location HELLA 
designates for receiving the Goods. 
The parties may agree upon 
another arrangement for the 
payment. 

 
18.7. The laws applicable at the 

registered office of HELLA apply 
with the exception of the conflicts of 
law rules and the UN-convention on 
the international sale of goods 
(CISG). 

 
18.8. Legal venue for all disputes arising 

out of or in connection with this 
Agreement and for all deliveries 
made in accordance with this 
Agreement shall be the court at the 
location of HELLA’s registered 
office or, for legal actions by 
HELLA, any other competent court. 

 
 
 
  
 

neteisėta ar neįgyvendinama, tai 
neturi įtakos likusių nuostatų 
galiojimui. Tokiu atveju šalys 
privalo pakeisti negaliojančią ir 
(arba) neteisėtą ir (arba) 
nevykdytiną nuostatą panašia 
nuostata, kuo labiau atitinkančia 
šių sąlygų ekonominį tikslą. Tai 
taikoma ir bet kokiems galimiems 
praleidimams. 

 
 

 
18.6. Susitarimo vykdymo vieta yra 

HELLA registruota buveinė, 
atitinkamai ta vieta, kurią HELLA 
nurodo prekėms gauti. Šalys gali 
susitarti dėl kitos apmokėjimo 
tvarkos. 

 
 

18.7. Taikomi HELLA registruotoje 
buveinėje galiojantys įstatymai, 
išskyrus įstatymų konflikto normas 
ir JT konvenciją dėl tarptautinio 
prekių pardavimo (CISG). 

 
 
18.8. Visų ginčų, kylančių iš šio 

Susitarimo ar su juo susijusių, ir 
dėl visų pagal šį Susitarimą 
pristatytų prekių, sprendimo vieta 
yra teismas, esantis HELLA 
registruotos buveinės vietoje, 
arba, jei teisinius veiksmus 
inicijuoja HELLA – bet kuris kitas 
kompetentingas teismas. 

 
 

  
 


