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1.

A SZERZİDÉS TÁRGYA

1.1

Szállító a jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg kötelezettséget vállal arra, hogy a
Viszonteladó által levélben, faxon, e-mailen, vagy weboldalon megrendelt,
mennyiség, minıség és választék szerint meghatározott termékeket a megállapodott
fizetési és szállítási kondíciókkal a Viszonteladó rendelkezésére bocsátja.

1.2

Szállító által az árlistában és weboldalán alkalmazott árak ÁFA nélküli, nettó átadási
árak, az ÁFA mértéke szerzıdéskötés idıpontjában az adott termékekre 27%.

1.3

Viszonteladó vállalja, hogy az általa megrendelt Árukat átveszi, és azok ellenértékét
Szállító részére megtéríti a 4.1. pontban foglaltak szerint.

2

AZ ÁRU MINİSÉGE, SZAVATOSSÁG

2.1

Szállító garantálja az Áru I. osztályú minıségét és azt, hogy az a mindenkori hatályos
magyar szabványnak, valamint az áruk forgalomba hozatalára elıírt jogszabályi
követelményeknek megfelel.
Viszonteladó köteles az Áru átvételekor elvégezni a szállítmány minıségi és
mennyiségi ellenırzését,
nem köteles azonban vizsgálni az Áruk azon tulajdonságait, amelyeknek a minıségét
Szállító tanúsítja.

2.2

2.3

A szavatossági, minıségi kifogások esetén a szállító vállalja, hogy a Viszonteladó
részére az árut azonos árura kicseréli. Amennyiben erre a meghatározott határidıben
nem képes, köteles a hibás Áru Megrendelı által megfizetett ellenértékét jóváírni
Viszonteladó részére, Viszonteladó pedig ezzel egyidejőleg köteles a hibás Árut a
Szállítónak visszaadni.
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3

AZ ÁRU MENNYISÉGE, A TELJESÍTÉSRE MEGÁLLAPÍTOTT HATÁRIDİ

3.1

Viszonteladó a Szállító részére levélben, faxon vagy elektronikus úton juttatja el a
megrendelését, melyben meghatározza az Áru mennyiségét, valamint az Áru
leszállítására vonatkozó határidıt. Az Áru mennyiségére, valamint a szállítási
határidıre vonatkozó feltételeket a Szállító a megrendelés kézhezvételét követı 1
munkanapon belül igazolja vissza, amelyet követıen az Árut a Viszonteladó által a
megrendelésben meghatározott határidıig köteles leszállítani.

3.2

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Viszonteladó által a 3.1 pont alapján
meghatározott mennyiségben és idıtartamig a Szállító nem képes a megrendelésben
közölt Árut leszállítani, köteles ezt a körülményt a megrendelésen feltüntetett
Megrendelıi kapcsolattartó felé újabb mennyiség és szállítási idıpont egyeztetése
céljából haladéktalanul, de legkésıbb a rendelés megérkezését követı munkanap 12
(tizenkettı) óráig telefonon vagy elektronikus levélben jelezni.

3.3

Amennyiben a Viszonteladó az áruátvételkor rendellenességet tapasztal, az elıfordult
hiányosságokról a Viszonteladó részletes jegyzıkönyvet készít , melynek másolatát
Viszonteladó a kiállítást követı 3 munkanapon belül eljuttatja Szállítóhoz.
A beérkezett jegyzıkönyvet szállító köteles a kézhezvételtıl számított 3 munkanapon
belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl Viszonteladó-t írásban értesíteni.

3.4

3.5

A Szállító jogosult a több utas csomagolás (raklap, mőanyag szállító doboz, stb. )
értékének Viszonteladó részére történı számlázására, ha a szállítások alkalmával a
Viszonteladótól nem kap azonos minıségő csere-göngyöleget.

4

FIZETÉSI FELTÉTELEK, HITELKERET

4.1

Szállító az Áruk ellenértékérıl számlát állít ki, amit a Viszonteladó annak
kézhezvételét követıen készpénzzel, vagy banki átutalással a Szállító CIB
10700268-42456009-511000005 számú bankszámlájára egyenlít ki. A fizetés a
Szállító házi pénztárába, vagy bankszámlájára való beérkezés napján tekintendı
teljesítettnek.

4.2

Szállító az általa Viszonteladónak nyújtott konkrét feltételekrıl kondíciós lapot tölt ki,
melyben konkretizálják a fizetési feltételeket, illetve az aktuálisan alkalmazott árakat.
Viszonteladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Áru ellenértékének
kiegyenlítésével késedelembe esik, a késedelem idıtartamára a tıkeértékre a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő késedelmi
kamatot köteles fizetni. Szállító a késedelmi kamatról számlát állít ki megrendelı
részére.
5

ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁSOK, ÁRKEDVEZMÉNYEK

5.1

Szállító vállalja, hogy Viszonteladót viszonteladói árain szolgálja ki. Viszonteladói
áraknak Szállító webáruházán folyamatosan frissített árak értendık. Szállító vállalja,
hogy rendszeres akcióiról a Viszonteladót minden esetben tájékoztatja.

5.2

Felek a Szállító által szállított, a közöttük létrejött Szerzıdés hatálya alá tartozó
termékek
vonatkozásában szállító webáruházában rögzített árakban állapodnak
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meg. Az egyes termékek Felek között alkalmazott árai a Viszonteladó minden egyes
megrendelésén tételesen feltüntetésre kerülnek. Utólagos reklamációk elkerülése
érdekében Szállító visszaigazolást küld Viszonteladónak, amely kötelezı érvényő
megállapodást hoz létre felek között.
5.3

Szállító fenntartja magának a jogot az árak változtatására.
Viszonteladó kezdeményezésére külön ártárgyalás lehetséges.
Szállító az általa forgalmazott termékekre ártartást nem vállal. Az árváltozások
Viszonteladó jóváhagyása nélkül is életbe lépnek.

6

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1

Jelen szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik.
A Felek között megkötött Szerzıdés bármely részének érvénytelensége vagy
érvényesíthetetlensége nem jelenti a Szerzıdés többi részének érvénytelenségét.

6.2

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés módosítása kizárólag közös
megegyezéssel és kölcsönös aláírással ellátott írásbeli szerzıdéssel történhet.
A Felek között megkötött jelen Szerzıdés szerves és elválaszthatatlan részét képezi,
SZÁLLÍTÓ webáruházában és jelen dokumentumhoz is csatolt
Általános Szerzıdési
Feltételek nevő dokumentum, amely a Felek között létrejött megállapodás feltételeinek
összességét megszabja.

6.3

A Felek bármelyike jogosult jelen szerzıdést 30 (harminc) napos felmondási idıvel,
rendes felmondással a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondani, azonban a
felmondás másik Fél általi átvételét megelızıen megrendelt és visszaigazolt Áruk
vonatkozásában még jelen szerzıdés rendelkezései alkalmazandók.

6.4

Amennyiben bármelyik Fél valamely a jelen szerzıdésben foglalt lényeges
kötelezettségét megszegi, abban az esetben a másik Fél jogosulttá válik jelen
szerzıdés azonnali hatályú felmondására.
Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan adatváltozásról,
mely a kettıjük között megkötött Szerzıdést vagy annak lebonyolítását érinti (tulajdonos
változás, bankszámlaszám változás, cím-, vagy elérhetıség változása, kapcsolattartó
személyek változása, stb.,)

6.5.

Felek jelen szerzıdés kapcsán felmerült vitás kérdéseket elsısorban megegyezés
útján rendezik. Jogvita esetén a Felek – a hatásköri szabályok figyelembevételével –
alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének.

Szerzıdı felek a jelen szerzıdést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezıt, cégszerően írták alá.
Kelt Budapest, 2012.
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