
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről az

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 21.
Cg: 01-09-466332 
Adószáma: 12109584-2-42 
Képviseli: Kovács Balázs ügyvezető; 
mint megrendelő - a továbbiakban: Eladó

másrészről az

Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Cg: 01-09-952185 
Adószáma: 23084454-2-42 
Képviseli: Steiner Attila ügyvezető;

- a továbbiakban Vevő -

- együttesen: Felek- között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Eladó eladja Vevő pedig megvásárolja az alábbi termékeket:

Megnevezés Darabszám Egységár Nettó vételár

Honeywell CO vészjelző, 
H450EN CO 85dB, 
H2109B0180SEHU,
6 év garanciával 
(EN50291:2001 
tanúsítvánnyal, a 
Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség által 
megvizsgált, kifogástalan 
műszaki állapotú termékek), 
magyar nyelvű 
dokumentáció és 
készülékek, feliratok

900 (kiiencszáz) 
darab

6.000-,Ft-nAFA/darab 5.400.000-,Ft+AFA

2. A termékek szállítása a Vevő feladata.

A termékek Vevő általi átvéteiének módja: személyes átvétel az Eladó telephelyén (1142 Budapest, Rákospatak 
utca 70-72).

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya a benne foglalt kötelezettségek teljesüléséig tart.

3. A termékek Vevő általi átvételének legkésőbbi határideje: 2014. október. 15. napja



4. Eladó köteles haladéktalanul értesíteni Vevőt minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére 
kihatása lehet, valamint az általa vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. Felek rögzítik, hogy a 
határidő jelen pont szerinti módosítása nem mentesíti Eladót a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér 
megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben a határidő-módosítást szükségessé tevő késedelem oka 
Eladónak felróható volt.

5. Amennyiben az Eladó a termékek átadásával, vagy a Vevő a termék átvételével késedelembe esik, úgy a 
késedelem idejére a teljes nettó vételár 5 (öt) ezrelékének megfelelő napi késedelmi kötbért köteles fizetni, ill. 
vonható le a vételárból. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás 
teljesítés). Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az adott, hibával érintett termékek nettó 
vételárának 10 %-a, azaz tizenöt százaléka.

A kötbér esedékessé válik:
- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár;
- hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára a szerződés teljes körű teljesítését 
követően, utólag, egy összegben esedékes; Eladó részszámlázásra nem jogosult. Az Eladó előlegre nem 
jogosult. Vevő biztosítékot nem nyújt Eladó részére. Felek rögzítik, hogy a vételár magában foglalja Eladó jelen 
szerződés szerinti feladatai határidőre történő teljesítésének összes költségét; erre tekintettel Eladó Vevővel 
szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Eladó a 
számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően és az azoknak megfelelő határidőben köteles 
kiállítani. Felek e körben rögzítik, hogy a teljesítés időpontjának az 1. pontban megjelölt termékek leszállításakor 
kiállított, a sikeres átadás-átvételt tanúsító jegyzőkönyv kiállításának napja minősül. A Felek rögzítik, hogy a Vevő 
a 600.000,-Ft +Áfa összegű vételárat a sikeres átadás-átvételt követően az Eladó által kiállított számla alapján, a 
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalás útján teljesíti az Eladó fent meghatározott 
bankszámlájára.

7. Eladó a termékek vonatkozásában a gyártó által meghatározott időtartamú, de legalább a Vevő általi átvételtől 
számított 1 (egy) éves időtartamra szóló jótállást vállal. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a 
jótállás az irányadó magyar jogszabályok szerinti jótállási kötelezettséget - ideértve kifejezetten a jog- és 
kellékszavatosságot is - jelenti, a jelen szerződésben foglalt feltételekre is figyelemmel. A jótállás teljes körű, 
azaz az teljes körűen kiterjed az Eladó által a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően leszállításra kerülő 
termékek zavartalan, hibátlan működésére, valamint az adott termékre vonatkozó minőségi és technikai 
feltételekre. Felek rögzítik, hogy Vevő - kizárólagos választása szerint - ugyanazokat a jogosultságokat 
érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a vonatkozó jogszabályok a szavatosság kapcsán biztosítanak 
Vevő számára. Felek megállapodnak, hogy Eladó jótállási kötelezettségét a vele szerződésben álló gyártó útján 
teljesíti.

8. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.
A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:

- mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, és a teljesítés és annak 
maradéktalan elszámolása is megtörtént;

- a Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodása szerinti 
időpontban;

- Vevő a jelen szerződést felmondja vagy attól eláll;
- Eladó a jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondja.
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Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő - a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban rögzített 
jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően - jogosult a jelen szerződéstől - 
mérlegelése szerint - részben vagy egészben elállni, vagy választása szerint a jelen szerződést felmondani, 
különösen - de nem kizárólagosan - ha:

- Eladó a jelen szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi, és az Vevő ésszerű 
megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy Eladó a Vevő felhívására a 
szerződésszegést a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

- Eladó a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

Eladó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben annak jogszabályi feltételei 
fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását megelőzően - amennyiben a szerződésszegés 
orvosolható - az Eladó írásban ésszerű, de legfeljebb 15 (tizenöt) napos póthatáridőt köteles a Vevő részére 
biztosítani.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb 
jogainak és kötelezettségeinek fennállását.

A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

9. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy:

Vevő részéről Steiner Attila telefon: +36 30 621 0092
Eladó részéről Kovács Balázs ügyvezető, telefon: +36 1 474 7000.

10. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó személyéről, valamint a szerződés 1. pontjában 
meghatározott termékek beszerzéséről tájékoztatja a lakosságot.

11. Jelen szerződés csak írásban módosítható, szüntethető meg illetve bontható fel és a fentiekben nem 
szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) előírásai az irányadóak.

Ezt a szerződést a felek egyetértőén elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik 4 (négy) szó szerint 
megegyező példányban cégszerűen aláírták, melyből 2 példány az Eladót, 2 példány a Vevőt jlleti^
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