
Daniella Kereskedelmi Kft.
Debrecen Köntösgát sor 1 -3
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r

Áruszállítási Keret Megállapodás

Cég/válialkozó;

Székhelye: . Vectorykód:

Út/utca/tér: Házsz/em/
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, továbbiakban: Megrendelő. Másrészről a

Daniella Kereskedelmi Kft 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3 
Cégjegyzékszám: 09-09-001346, Adószám: 10683424-2-09
Bankszámlaszám; OTP 11738008-20881056-00000000

a továbbiakban, Szállító között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretein belül a köztük fennálló nem kizárólagos, 
kölcsönös előnyökön és bizalmon alapuló, kereskedelmi tevékenységnek a Szállító Általános 
Szerződési Feltételeiben nem szabályozott, vagy attól eltérő részleteit foglalják írásba, a napi 
folyamatos együttműködés (Árajánlatok, Megrendelések, Visszaigazolások kiszállítások 
lebonyolítása) az ÁSzF-ben leírtaknak megfelelően történik.

2. Engedmények, számlázás:
2.1. Megrendelőt az Vevői kondíciós lap alapján (2. sz. melléklet) termékcsoportok szerinti engedmény 

illeti meg. Az engedmény mértéke a felek kölcsönös megállapodásán alapul. Szállító a termékeket 
engedménnyel csökkentett áron számlázza.

2.2. Felek egyedi megállapodás (árajánlat, projekt, szerződés, akciós lapok) alapján jogosultak eltérni a 
Vevői kondíciós lapon rögzített engedményektől. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az akciókban 
résztvevő termékek esetében az akció időtartama alatt a Szállító által közölt akciós árak és 
kondíciók az érvényesek.

2.3. A megállapodott engedményt a Szállító a Megrendelő rendszeres fizetési késedelme, illetve az 
elöjelzett forgalom jelentős mértékű alulteljesítése esetében - Megrendelő tájékoztatása mellett - 
Szállító egyoldalúan módosíthatja. A módosítás nem vonatkozik a már folyamatban lévő 
megrendelésekre, illetve a Megrendelő részére kiadott érvényes árajánlatokra.

2.4. Szállító listaárai a gyártói árváltozásokat folyamatosan követik. A gyártói/beszállítói árrendszerben 
történő változás esetén Felek a termékcsoportra vonatkozó új kedvezményről egyeztetnek és 
megállapodnak.

3. Szállítás, átadás, átvétel
3.1. Szállító vállalja, hogy 20.000 Ft nettó összérték felett a megrendelt és készletén lévő árut a 

megrendelést követő három munkanapon belül térítésmentesen Vevő által megadott szállítási címre 
leszállítja. A termékszállításhoz Szállító alvállalkozó közreműködését is igénybe veheti.



3.2. Megrendelő, illetve képviselője az átadott ánik átvételét (teljesítést) köteles az áruval átadott 
szállítási jegyzéken, szállítólevélen vagy számlán szabályszerű aláírásával, illetve az átvétel 
dátumának feltüntetésével igazolni.

4. Hitelkeret, fizetési hátáridő biztosítása:
4.1. A Szállító hitelképességi elbírálást követően Megrendelő részére hitelkeretet és fizetési haladékot 

biztosít a számlák átutalással történő kiegyenlítéséhez. Ezek mértékét a Vevői kondíciós lap rögzíti. 
Megrendelő kötelezettséget vállal az átvett számlák határidőre történő megfizetésére.

4.2. A Megrendelő a vételárat a számlán szereplő határidőig köteles átutalni Szállító OTP banknál 
vezetett 11738008-20881056-00000000 számú bankszámlájára, A számla akkor tekinthető 
teljesítettnek, amikor a pénz bankszámlán jóváírásra került, vagy annak ellenértékét Szállító 
pénztárba megfizették. A Szállító - nyilvántartása alapján -a megrendelő részére e-mail útján 
tételes tájékoztatást adhat a Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáról.

4.3. Megrendelő köteles haladéktalanul Szállító tudomására hozni minden olyan információt, amely 
Szállító felé fennálló tartozásainak kiegyenlítését veszélyeztetné, azok esetleges behajtását 
akadályozná. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén Szállító élhet a szerződés rendkívüli 
felmondásának jogával. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a jelen megállapodásban 
foglalt bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy valamennyi, Szállítóval szemben 
fennálló tartozása egy összegben esedékessé válik.

5. Tulajdonjog fenntartás:
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a 
termékre vonatkozó tulajdonjogát az ÁSZF-ben részletezettek szerint fenntartja.

6. A megállapodás érvényessége:
6.1. Jelen megállapodás határozatlan ideig érvényes. A 2. sz. („Vevői kondíciós lap”) mellékletben 

szereplő engedmények ezen keret-megállapodástól függetlenül módosíthatók. A keret
megállapodást mindkét fél rendes felmondás keretén belül 15 napos határidővel felmondhatja. A 
felmondási idő alatt mindkét fél köteles eleget tenni a szerződésben rögzített kötelezettségeinek.

6.2. Bármelyik fél azonnali hatállyal rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a másik fél megsérti, 
illetve nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségeit. Felek rögzítik, hogy bármelyik fél által 
előterjesztett rendkívüli felmondás estében a Szállító jogosult az áruszállítást azonnali hatállyal 
leállítani, mely esetben Megrendelő semminemű igényt nem támaszthat Szállítóval szemben.

6.3. Felek az alábbiakban rögzítik, a rendkívüli felmondásra okot adó körülményeket.
- Szerződő felek ellen csőd, vagy felszámolási, illetőleg végrehajtás indul.
- Megrendelő fizetési kötelezettségének a teljesítési idő lejártát követő 15 napon belül 

maradéktalanul nem tesz eleget.
- Felek megszegik titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket.
- Felek egymás közötti kereskedelmi tevékenysége 90 napot meghaladó ideig szünetel.

7. Egyéb rendelkezések:
7.1. Megrendelő kijelenti, hogy Szállító Általános Szerződési Feltételeit elolvasta és megismerte, armak 

tartalmát magára nézve kötelezően elismeri a módosításokat a megadott honlapon követi.

7.2. Szereződö Felek kijelentik, hogy a szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik. A 
szerződés aláírására és módosítására kizárólag felek cé^egyzésre jogosult vezető tisztségviselői, 
illetve az általuk megbízott személyek jogosultak.

7.3. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a megállapodás 1. sz. mellékletében található 
„Általános Szállítási Feltételek” valamint a 2. sz. mellékletben található „Vevői kondíciós lap” 
elnevezésű dokumentumok.
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7.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megállapodás valamely feltétele érvénytelenné, 
semmisé, vagy alkalmazhatatlanná válna, ez nem érinti a megállapodás többi feltételét. Esetleges 
vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, peren kívül rendezik Jogviták eldöntésében a 
szerződő felek kikötik a Debreceni Városi Bíróság vagy a Hajdú-Bihar Megyei Bírósága 
kizárólagos illetékességét.

7.5. A felek a jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - tudván, hogy a nem, vagy nem kimerítő 
részletességgel szabályozott kérdésekben a Szállító Általános Szerződési Feltételei és a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései lesznek irányadóak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2014 ,IG,

Mellékletek:
1. sz. melléklet Általános Szállítási Feltételek
2. sz. melléklet Vevői Kondíciós Eap

Megrendelő

Zuglói Közbiztonsági 
Non-Proíií KFT (3;

1145 Budapest: Laky Adoif u 36 
Adószám. 23084454-2-42 

Cégiegyzéks?tám; Cg; 01'09-952185
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