Szállítási szerződés
továbbiakban, mint Szerződés, amely az
Alföld-Tabak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(Székhely:
2750 Nagykőrös Rákóczi út 39.
Adószám:
11930853-2-13
Cégjegyzékszám:
13-09-083601
Bankszámlaszám Unicredit HUF:
10918001-00000037-24060002
Bankszámlaszám Budapest Bank HUF: 10102529-75400100-01004000
Jövedéki engedély szám:
HU11348303
Képviseli:
Olasz Gábor ügyvezető)

mint Eladó,

és a(z)
(Székhely:
Cégjegyzékszám:

…………………………………………………………………………………………………… (cégnév)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Képviseli:

…………………………………………………………………

Telefonszám:

…………………………………………………………………

Adószám:

mint Vevő,

Szállítási címek, engedély számokkal:

1 …………………………….……………………………………………………… e-mail cím: …………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………. e-mail cím: …………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………. e-mail cím: …………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………. e-mail cím: …………………………………………………………..
5 ……………………………………………………………………………………. e-mail cím: …………………………………………………………..
Kintlévőség limit szállítási címenként:

……………………………,- Ft, azaz ………………..…………………………………….. forint)

Eladó és Vevő együtt továbbiakban, mint Felek részéről az alábbi feltételek szerint:
1.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.

5.

I.
Szerződés tárgya
Szerződés tárgya az Eladó által forgalmazott termékek értékesítése Vevő részére, Vevő egyedi megrendelései alapján, amely egyedi
megrendeléseknek jelen Szerződés a keretét adja.
II.
Szerződés hatálya, megszüntetése
Szerződés a keltezése szerinti nap nulladik órájától Felek aláírásával lép hatályba. Ezzel hatályon kívül helyez minden az I. fejezetben
megfogalmazott tárgyban, Felek közötti korábbi szóbeli és írásbeli megállapodást, azzal, hogy Vevő korábbi kötelezettségeit a Szerződés
IV. fejezete szerinti, abban meghatározott fizetési módokkal köteles teljesíteni.
Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik.
A Szerződést Felek bármelyike jogosult harminc (30) napos felmondási idővel, másik félhez intézett indoklás nélküli rendes felmondással
megszüntetni. Azonnali hatályú felmondásra a másik fél jogszabályokban, vagy a Szerződésben előírt lényeges kötelezettségszegése
esetén van lehetősége bármelyik félnek. Vevő lényeges kötelezettségszegésének minősül többek között, ha három alkalommal öt (5)
napot, vagy egy alkalommal tizenöt (15) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, illetve ha ellene végelszámolási, felszámolási, vagy
csődeljárás indul. Vevő köteles haladéktalanul értesítenie az Eladót, ha vele szemben végelszámolási, felszámolási, vagy csődeljárás indul.
Vevő kizárólag jogi személy lehet. A Szerződés hatálya alatt Eladó természetes személyekkel nem létesít kereskedelmi kapcsolatot, nem
hoz létre fogyasztói szerződéseket.
III.
Megrendelések
Vevő megrendeléseit az Eladó üzletkötőjének juttatja el elektronikus levélben (e-mail), telefonon, vagy más megszokott módon. Eladó a
megrendelést visszaigazolja a várható szállítási idő megjelölésével, illetve amennyiben a szállítási időt nem jelöli meg, akkor az a szokásos
következő szállítási nap.
Vevő jogosult a megrendelni kívánt termékekkel kapcsolatos információk kérésére, különösen azok aktuális árairól, és a – rendelése
mennyiségét érintő – készletállapotokról.
Vevő nyilatkozik, hogy a megrendelt termékek forgalmazásához szükséges engedélyekkel rendelkezik.
Eladó a megrendelt termékeket a Vevő által megjelölt szállítási címre szállítja, egyben fenntartja a jogot magának, hogy a szállítást
harmadik fél fuvarozó által végeztesse el. A szállítás költségei nettó harmincezer forint (30 000Ft) számlaérték felett Eladót terhelik,
kivéve a Szerződés IV. fejezetének 6. pontjának rendelkezését. Harmincezer forint (30 000Ft) számlaérték alatt egyszázötven forint (150
Ft) hozzáadott költség kerül logisztikai díjként kiszámlázásra Eladó részéről.
Vevő a termékeket azok átvétele előtt minőségi, mennyiségi és egységárak szempontjából köteles megvizsgálni. Ennek megtörténtét az
Eladó által kiállított számla Vevő részéről történő aláírása igazolja. Ez egyben a megrendelés Eladó általi teljesítését, és a termékek
tulajdonjogának Vevőre való átszállását is jelenti. Bármely kifogás Vevő részéről kizárólag az átvétel előtt terjeszthető elő. Minőségi
kifogás esetén – különösen, ha a megrendelt termék nem felel meg a jogszabályi előírásoknak – Vevő köteles jegyzőkönyvet felvenni,
melynek aláírására Eladó szállítást végző üzletkötője köteles, illetve abban írásban észrevételt tenni jogosult. A jegyzőkönyv helyszíni

1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
1.

2.

3.
4.
5.

felvételének hiánya a kifogástól való elállást jelenti. Eladó a jegyzőkönyv átvételét követő harminc (30) napon belül köteles válaszolni,
melynek hiánya a kifogás elismerését jelenti.
Vevő köteles a termékek átvételéhez, és az azzal kapcsolatos ügyintézéshez jogosultsággal rendelkező személyt biztosítani annak
szállítási címre történő érkezésekor. Az átvétel időpontjában jelen lévő személyekért kizárólag Vevő felel.
Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó árai változhatnak. Eladó a megrendelt termékek árát megrendelésenként esetileg határozhatja meg.
Vevő – a megrendelésből minőségileg kifogásolt termékek átvételét jogosult megtagadni
Eladó kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek Vevő részére való átadásakor rendelkezik azok forgalmazásához szükséges
engedélyekkel.
Eladó az általa forgalmazott termékek körét maga alakítja.
Eladó az általa forgalmazott termékeket sérülésmentes csomagolásban köteles szállítani.
Eladó köteles szállításaikor az általa forgalmazott göngyölegeket,azok kiszállított mennyiségének arányában visszavenni és elszállítani,
valamint díjukat jóváírni.
Vevő kizárólag akkor jogosult elállni a megrendelésétől, amennyiben Eladó a megrendelést követő hét (14) napon belül azt nem teljesíti.
Eladó fenntartja magának a megrendelések teljesítésének jogát. Eladó nem felel a megrendelésekből eredő -, különösen a nem
teljesített, hiányosan, vagy hibásan teljesített, és kifogásolt szállítások miatti – Vevőt érő károkért.
IV.
Vevő teljesítése, fizetési módok
Vevő köteles a megrendelt termékek ellenértékét megfizetni Eladóval szembeni esetleges követelése beszámításának kizárásával.
Eladó az alábbi fizetési módokat biztosítja Vevő részére az átvett termékek ellenértékének kiegyenlítésére:
a. Bankkártyás fizetés: Eladó a termékek átvételekor bankkártya leolvasó terminálon keresztül fizetési lehetőséget biztosít Vevőnek az
alábbi bankkártya típusok tekintetében: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay, American Express, JCB, Union Pay.
III./5. pont szerint Vevő felelőssége, hogy ezen fizetési módot az érintett bankkártyára vonatkozó megfelelő jogosultsággal
felruházott személy végezze el. Amennyiben a Feleken kívül álló technikai ok miatt nem lehetséges ezen fizetési mód használata, az
ezzel kapcsolatos esetleges károk vonatkozásában nem felelnek egymással szemben.
b. Banki átutalás: Eladó a termékek átvételekor banki átutalásos fizetési módú számlát állíthat ki hat (6) napos fizetési határidővel.
Banki átutalással történő fizetés esetén a fizetések az Eladó vonatkozó számláján feltüntetett bankszámlájára teljesítendők. A banki
átutalással történő fizetések elektronikus feldolgozása miatt Vevő köteles a közlemény rovatban megjelölni Eladó által kiállított
számla, illetve számlák sorszámát. Banki utalás esetén a fizetés abban az esetben minősül a határidőn belül teljesítettnek, ha a
termékek vételára fizetési határidőn belül jóváíródik Eladó bankszámláján.
c. Készpénzátutalási megbízás (postai csekk): Eladó a termékek átvételekor készpénzátutalásos megbízásról szóló a Magyar Posta Zrt.on keresztül teljesíthető szabványos nyomtatványt állíthat ki hat (6) napos fizetési határidő megadásával. Készpénzátutalásos
megbízás abban az esetben minősül a határidőn belül teljesítettnek, ha a termékek ára fizetési határidőn belül jóváíródik Eladó
bankszámláján. Ezen fizetési mód a b. alpontban meghatározottak szerint banki átutalással is teljesíthető.
d. Készpénzes fizetés: Eladó nem jövedéki termékek átvételekor ezen termékek vonatkozásában készpénzes fizetési lehetőséget is
biztosít Vevő részére, melynek naptári hónaponkénti összege nem haladhatja meg az egymillió-ötszázezer (1 500 000 Ft) forintot
tekintettel az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. 38§ (3a) bekezdésében foglaltakra.
Jövedéki termékek tekintetében (sör,bor,szeszesital,elektromos cigaretta liquid) kizárólag ezen fejezet 2. pontjának a., b., c. alpontjaiban
meghatározott fizetési módok szerinti teljesítésre van lehetősége Vevőnek.
Jelen fejezet 2. pontjának b. és c. alpontjaiban megjelölt fizetési módok Vevő általi igénybevételének engedélyezésére Eladó fenntartja
magának a kizárólagos jogot. Vevő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelem esetén ezen fizetési módokkal való Vevői
teljesítések lehetőségei automatikusan megvonásra kerülnek, valamint harminc (30) napon túli fizetési késedelem esetén Eladó a Vevői
megrendeléseket nem teljesíti. Fizetési késedelem esetén Eladó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc (8) százalékponttal növelt értéke.
Amennyiben a Szerződésben meghatározott kintlévőségi limitet a Vevő megrendelésével meghaladná, kizárólag ezen fejezet 2. pontjának
a. és d. alpontjaiban meghatározott fizetési módokkal van lehetőség Vevői teljesítésre. Eladó a kintlévőségi limitet saját belátása szerint
bármikor módosíthatja, vagy megvonhatja akár szállítási címenként eltérő mértékben, melyről a Vevőt tizenöt (15) napon belül írásban
értesítenie kell.
Amennyiben a Vevői fizetés teljesítésére Vevőnek felróható okból nem kerül sor, Eladó jogosult költségként telephelyétől szállítási címig
számolt kilométerenkénti szállítási díjat kiszámlázni.
V.
Egyéb rendelkezések
Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást – különösen a cég címének, bankszámlaszámának, kiskereskedelmi
engedélyének és adószámának változását egymással a változást követően nyomban, de legkésőbb három (3) napon belül kötelesek
írásban közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes bejelentéséből fakadó minden kárért a mulasztót terheli
a felelősség. Vevő köteles kiskereskedelmi engedélyének bemutatására, és abból egy másolati példányt Eladó részére átadni.
Felek tudomására jutott olyan információk, melyek egymás üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak üzleti
titokként kezelendőek, és azokat Felek bizalmasnak minősítik a szerződés esetleges megszűnését követően is. Ilyen információk harmadik
féllel való közlése, vagy nyilvánosságra hozatala csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehetséges, kivéve ha a közlést, vagy a
nyilvánosságra hozatalt jogszabály írja elő, valamint ha a Vevő kötelezettségszegése esetén Eladó harmadik fél általi követeléskezelése
céljából kívánja azokat felhasználni.
A Szerződés csak írásban módosítható.
Felek a Szerződésből származó jogviszonyukból eredő esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez
nem vezetne eredményre, vagy az előzetes egyeztetésre lehetőség nincs, úgy Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét
jelölik ki.
Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63 (5) bekezdésének alkalmazását kizárják.

Felek ezen – öt római számmal ellátott fejezetből, ezekben arab szám szerinti pontokra, és kis betűk szerinti alpontokra taglalt - teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt kölcsönös, és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá.
Budapest, 2017. július 03.

………………………………………………………………
Vevő

………………………………………………………………
Eladó
Alföld-Tabak Kft.
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