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Szállítási Keretszerződés

Amely létrejött egyfelől:

Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám: 
Bankszámlaszám:

Kapcsolattartó neve: ........
Kapcsolattartó telefonszáma:

Buda Clean Kft.
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
12732696-2-43
01-09-700783
Citibank Zrt.10100792-45818800-0100009 
BBBank 10800014-60000006-10671241

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
23084454-2-42 
Cg. 01-09-952185 
14700002-00802812-01019015 
Steiner Attila

(továbbiakban: Szállító)

másfelől

Vevő neve:
Székhely:
Szállítási cím:
Számlázási cím:
Adószá m:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma: 06/30-621-2242 
Kapcsolattartó fax száma: 251 -5366

(továbbiakban „Vevő”)

(továbbiakban együttesen: „Felek” között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Felek jelen szerződést: Határozatlan időre kötik.

Felek megállapodnak abban, hogy bármely fél írásban indokolás nélkül felmondhatja jelen Szerződést 
30 napos felmondási határidővel. Felek a felmondási idő alatt is kötelesek megtenni mindazt, ami 
kölcsönös érdekeket szolgálja.
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2. SZERZŐDÉS TARGYA

A szállító által előállított és forgalmazott termékek:

> Épület-tisztítószerek
> Szállodai szobatakarítási termékek
> Takarítógépek és tartozékaik
> Takarítógép alkatrészek
> Takarító eszközök
> Textilhigiéniai szerek
> Általános és Professzionális 

konyhahigiéniai szerek

> Gépi mosogatószerek
> Személyhigiéniai termékek
> Papírhigiéniai termékek
> Háztartási tisztítószerek
> Szállító árlistáiban található 

tennékek
egyéb

Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által rendelt Termékeket a Szállító a jelen Szerződésben 
meghatározott szállítási és fizetési feltételekkel leszállítja és átadja a Vevőnek vagy a 
Meghatalmazottjának, A Vevő pedig köteles a megrendelt tennéket átvenni és a Termék ellenértékét a 
Szállítónak kifizetni.

3. szállítási FELTÉTELEK:

Szállító vállalja, hogy a Vevő által írásban vagy telefonon ill. személyesen megrendelt, és a Szállító 
által írásban vagy telefonon visszaigazolt termékeket 3 (azaz három) munkanapon belül a Vevőnek 
átadja, és azokat a Vevő megrendelésében megadott telephelyére szállítja.

Szállítónál lehetőség van Expressz szolgáltatás kérésére, mely esetben 24 órán belüli szállítás 
lehetséges. Ebben az esetben külön megállapodást szükséges aláírni a HigiExpressz szolgáltatás 
igénybe vételéhez.

4. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Szerződésben szereplő tennékek árait a „Szállító” mindenkori hivatalos árlistája tartalmazza. 
Árváltozás esetés az új árakat a Szállító a beszállítótól kapott hivatalos értesítő kézhezvételétől 
számított 48 órán belül köteles a Vevővel írásban közölni.

Az árlistában szereplő árak az Általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Szállító az értékesített Tennékekböl a Vevő által olvashatóan és beazonosíthatóan aláírt és az átvétet 
igazoló szállítólevél alapján Vevő részére számlát, állít ki. Számla összegét a Vevő a számla 
kiállítását követő 14 naptári napon belül köteles a Szállító számláján feltüntetett bankszámlára 
átutalással megfizetni. Felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes megfizetése esetén 
a Szállító a Vevőtől a MNB jegybanki alapkaniatának kétszeres összegét jogosult követelni.

Felek rögzítik, hogy átutalás esetén teljesítésnek az számít, mikor a Vevő átutalását a Szolgáltató 
számláján jóváírják.

Hibás teljesítést, reklamációt csak fizetési határidőn belül tudunk elfogadni, melyet kénink az 
info(h)budaclean-hu címre elküldeni.
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5. szállító SZOLGALTATASAI;

• Dolgozók betanítása helyes termék használatra.
• Rendszeres szervizlátogatás során a dolgozók higiénés és tennékhasználati oktatása,
• Garantáltan csak a hazai Munka és Balesetvédelmi, valamint Közegészségügyi Előírásnak 

megfelelő Tennékek szállítása.
• Tennékek magyar nyelvű használati utasítással történő, a biztonsági előírásokat tartalmazó 

ellátása.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Felek Idjelentik, hogy magyar bejegyzett gazdasági társaságok, mely társaságokat törvényes 
képviselői jogszen'íen jegyeznek és képviselnek. Vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy jelen 
szerződés megkötésére kellő felhatalmazottsággal rendelkezik.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy székhely és/vagy törvényes képviselő személyének 
megváltozását, illetve azon tényt, hogy ellene csőd és/vagy felszámolási eljárást és/vagy olyan 
hatósági, bírósági eljárást indítottak, mely a Megrendelő felé a fizetési kötelezettségének 
teljesítését megakadályozza 15 napon belül írásban, igazolhatóan a Megrendelővel közli. 
Amennyiben ezen tájékoztatás(oka)t a Vevő elmulasztja a Megrendelő jogosult jelen szerződést 
azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondani és Termékek vételárárát a Vevőtől azonnali 
hatállyal követelni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szállító, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak. 
Szerződés csak a Felek közös megegyezésével írásban módosítható,

Felek megállapodnak, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy alávetik magukat a Pesti Kertileti Bíróság, illetve a 
követelés összegétől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Felek jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
írták alá.

Budapest, 2013. május 16,

Ügyvezető igazgató 
Buda Clean Kfí.

1112 Burtape.st, Repjiötén 6, 
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Vevő
Kardos Pál
ügyvezető
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