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szállítási keretszerzodes

mely létrejött egyrészről

Baltex Home Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
(2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a., cégjegyzékszám: 13-09-145283), 

képviseletében: Károlyi Tamás ügyvezető igazgató

- a továbbiakban: Szállító -

másrészről

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 

cégjegyzékszám: Cg.01-09-952185, adószám: 23084454-2-42, 

képviseli: Kardos Pál ügyvezető)

- a továbbiakban: Megrendelő -

között az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés tárgya

1. A Felek megállapodnak, hogy Szállító a jelen szerződés szerint értékesíti 

Megrendelő részére a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. 

számú melléklet szerinti termékeket (a továbbiakban: Termékek).

2. A Megrendelő külön írásban rendeli meg a Termékeket a Szállítótól. A 

megrendelésre az azokban foglalt feltételeken felül a jelen szerződés 

rendelkezései is vonatkoznak.

II. A megrendelés és szállítás

1. A Megrendelő az egyes megrendeléseit mindig írásban juttatja el a 

Szállítóhoz. Szállító a megrendeléseket írásban visszaigazolja 72 órán 

belül. A Szállító csak a visszaigazolt megrendelések alapján köteles 

teljesíteni. A Felek megállapodnak abban, hogy az e-mailen eljuttatott 

megrendelést és visszaigazolást is joghatályosnak fogadják el.



2. A Szállító a megrendelt Termékeket Logisztikai Központjában adja át a 

Megrendelőnek. A Szállító vállalja a Termékek tárolását. A Szállító a 

Termékek kiszállítását 72 órás határidővel vállalja.

3. Megrendelő az átvett Termékeket köteles haladéktalanul megvizsgálni 

mennyiségi szempontból, hogy a Termékek csomagolási egysége, 

valamint az egységek mennyisége a megrendelésben szereplőnek 

megfelelnek-e.

4. A Szállító jogosult rajta kívülálló okból bekövetkezett előre nem látható 

akadály - vis major - miatt a Termékek értékesítésétől elállni. Ebben az 

esetben a Szállító az akadály tudomására jutásakor haladéktalanul 

értesíteni köteles a Megrendelőt.

A Termékek ára és annak megfizetése, a tulajdonjog fenntartása

1. Az egyes Termékek árát a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képező 1. számú melléklet tartalmazza. Szállító köteles garantálni az 1. 

számú melléklet tartalmát mind az árak, mind a Termékek 

vonatkozásában.

2. A Termékek megrendelésekor Megrendelő a Termékek értékét banki 

átutalással kifizeti Szállító részére, annak a Banco Popolare Banknál 

vezetett 14700002-01102641-91011009 számú forint folyószámlájára. 

Felek megegyeznek abban, hogy a Termék értékének megfizetéseként, 

az összeg Szállító fenti bankszámlaszámon történt jóváírását tekintik.

3. A Szállító az általa a Megrendelő részére értékesített Termékek 

tulajdonjogát a Termékek árának teljes megfizetéséig fenntartja.

4. A Termékek átvétele után a kárveszélyt a Megrendelő viseli.



IV. Jogszavatosság, termékszavatosság

1. Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga vagy 

jogosultsága, mely a Megrendelő jogszerzését akadályozná vagy 

lehetetlenné tenné.

2. Szállító szavatolja, hogy a Termékek megfelelnek az európai és a magyar 

szabványoknak.

3. Megrendelő köteles a hozzá harmadik személyek által benyújtott minőségi 

kifogásokról Szállítót haladéktalanul értesíteni.

V. A szerződés időtartama és megszűnése

1.

2.

A Felek a jelen szerződést az 1. számú mellékletben szereplő Termékek 

és a kivitelezés megvalósításához szükséges esetleges pótrendelések 

leszállításának és ezen Termékek vételárának Megrendelő általi teljes 

értékű kiegyenlítésének idejére kötik.

A jelen szerződés szabályai a szerződés megszűnése esetén is 

érvényesek a jelen szerződés alapján megkezdett, de még le nem 

bonyolított ügyletekre.

VI. Titoktartás

A Felek kötelezik magukat, hogy a tudomásukra jutott, vagy a jövőben 

tudomásukra jutó, a másik Fél üzleti tevékenységével összefüggő 

információkat harmadik személlyel semmilyen körülmények között sem 

közük. Ez a kötelezettség a Feleket a jelen szerződés megszűnése után is 

terheli. A Felek kötelezik magukat továbbá, hogy üzleti tevékenységük 

során fokozottan ügyelnek egymás jó hírnevének megtartására és 

javítására.



V. Egyéb rendelkezések

1. A jelen szerződés egyes részeinek érvénytelensége nem érinti az egész 

szerződés érvényességét. Ilyen esetben a Felek az érvénytelen részt 

olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek az érvénytelen 

részben meghatározott szerződési akaratának leginkább megfelel.

2. A jelen szerződés módosítása csak írásban érvényes, Ugyanez 

vonatkozik az írásbeliségről való lemondásra is.

f/
3. A jelen szerződésber^^ nem szabályozott kérdésekre a PTK és az egyéb 

vonatkozó jogszabályoíTrendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2013. 03. 01,
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