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VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

mely íéírejött a DELTON 1141 Budapest, Fogarasi út 77. (1095 Budapest, Mester utca 34.)
Adószám:’28147910-2-43
Bankszámlaszám: 10700024-04516703-51100005
Cégjegyzékszám: 01-06-018230

mint forgalmazó (továbbiakban Forgalmazó) és

Cégnév: Zuglói Közbízt. Non-profit Kft 
Cégvezető: Kovács - Csincsák László 
Kapcsolattartó: Orbán Attila 
Cím: 1145 Budapest, Laky adolf utca 36.
Levélcím:' ................

Adószám: 23084454-2-42 
Bankszámlaszám; ^
Telefonszámi 
Telefaxszám:
E-mail cím;4 
Weboldal:
Fö tevékenység; Biztonsági rendszer szolgáltatás 
Üzlet: NINCS

Webjeiszó:.' '

mint viszonteladó (továbbiakban Viszonteladó) között ’

Soyal, Goimar, Micron, Sanan, Matrix, Sasp, Holdpeak, Asoni, lldvr, Feihua, Vapex, Excelltel, Vds, Cp Plus, Powertecb,
Oude, Nologo, Netis, Htn, Eds, Eldes, Dongyin, Creative, Kale, Quiko, Sunwor, Soconails márkájú termékek (továbbiakban 
Kiemelt termékek) és egyéb termékek értékesítésével kapcsolatban. : ; ‘

1

1. Felek megállapodnak abban, hogy együttműködés keretében kereskedelmi tevékenységet folytatnak. ' ■
2. Felek elöljáróban rögzítik, hogy DELTON a Kiemelt Termékek kizárólagos importőre, a gyártók egyedüli, közvetlen 
képviselője Magyarországon, melyet hivatalos, nemzetközi szerződésekben rögzítettek.
3. Vlszoriteladó vállalja a profiljába illeszkedó Kiemelt Termékek és egyéb termékek folyamatos értékesítését.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Viszonteladó a termékek továbbértékesítöje és kiemelt kedvezmények és jogok
Illetik meg. Kiemelt kedvezmények a viszonteladói árkategória, kiemelt műszaki támogatás, szükség esetén műszaki 
felkészítés, termékbemutató és kiemelt rendelésteljesltés. i'
5. Viszonteladó nem kizárólagos értékesítő, Forgalmazó más cégeknek és magánszemélyeknek is értékesíthet
6. Viszonteladó törekszik arra, hogy Forgalmazó Kiemelt Termékeivel a piacon minél nagyobb részesedést harcoljon tó.
Forgalmazó termékeinek eladási mennyiségét folyamatosan növelje. '•
7. Viszonteladó gondoskodik a műszakilag felkészült személyzetéről, akik megfelelően ismerik a termékkínálatot és a, 
termékek felhasználhatóságát, hogy naprakész, pontos információkat nyrljthassanak az érdeklődőknek, vásárlóknak.

Árak, árlisták;

8. Forgalmazó kedvezményes, viszonteladói árakon (továbbiakban Viszonteladói árak) számláz minden terméket
Viszonteladónak, A kedvezmény mértékénél eltérés lehet a különböző márkák termékeinél és az akciós vagy a bevezető árú, 
új termékeknél. , ,:
9. Az aktuális Viszonteladói árak láthatóak, árlisták letölthetőek Forgalmazó weboldalain a www.delton.hu elmeri, a ■
cégadatoknál megadott webjeiszó (VQZ406) használatával. A webjeiszó az internetoldalakon módosítható. •
10. Viszonteladó eladást árait ilgy kalkulálja, hogy a Viszonteladói áraknál minimálisan 10%-al magasabbak legyenek. A 
Viszonteladói árak és az eladási árak közti különbség Viszonteladó haszna.
11. Forgalmazó az árváltozás jogát fenntartja. A forint, dollár, euró árfolyamának, a szállítási költségek és vámdljak, ; i
valamint á gyártó árainak változásai és egyéb piaci tényezők miatt változhatnak a Viszonteladói árak. Az árak :
változásából adódó Viszonteladó anyagi veszteségei vagy extra nyereséget Forgalmazót nem érintik. , :
12. Forgalmazó folyamatosan értesíti Viszonteladót áz újdonságokról, akciókról, • ;

KlüszaW támogatás: ^

13. Viszonteladó gondoskodik az üzembe-helyezö, értékesítő, az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő személyzetének műszaki
felkészülteógéröl és igény esetén Forgalmazó segítségét kéri. .
14. Forgalrpazó folyamatos műszaki támogatást nyújt, igény esetén segít Viszonteladó személyzetének műszaki 
felkészülésében és folyamatosan az értékesítések, telepítések során felmerülő kérdésekben.
15. Viszonteladó kérésére Forgalmazó minden szükséges műszaki információt megad a termékek értékesítésével, üzembe 
helyezésével és felhasználásával kapcsolatban.
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16. Forgalmazó naprakész információkat biztosit a termékekről, www.deltofi.liu és az egyes márkák internet oldalain 
feltűnteti a termékinformációkat, műszaki adatokat, árlistákat, akdókat, újdonságokat.
17. Forgalmazó szakemberei felkészültek minden termékkörröf, de elöforcluthat egyedi műszaki kérdés vagy ritka műszaW 
probléma, mely esetén közvetlenű! a gyártótól kell segítséget kérni. Ez esetben néhány napig is tarthat a gyártóval 
történő konzultáció, mely megtörténte után adnak Forgalmazó szakemberei pontos felvilágosítást

Vevőtájékoztatás: ;

18. Viszonteladó vállalja, hogy a vásárlóktól, partnerektől személyesen, telefonon, írásban vagy bármiiyen módon i 
hozzáérkezö, Forgalmazó termékeivel kapcsolatos érdeklődésekre, műszaki, telepftésl, felhasználási és egyéb kérdésekre a 
lehető leghamarabb, pontos, megfelelő és elégséges információkkal válaszol. Bizonytelansága esetén vagy Forgalmazóhoz 
irányítja az érdeklődőt vagy Forgalmazótól megkérdezi az információkat és a megszerzett adatokat a (ehető leghamarabb 
továbbítja az érdeklődőnek,
19. A vásárlók, végfelhasználók, partnerek Viszonteladó általi tájékoztatásáért és bármilyen termék üzembe-helyezéséért 
Forgalmazó nem vállal felelősséget.
20. Viszonteladó értékesítései vagy üzembe-helyezései során Viszonteladó felelős minden vele kapcsolatba kerülő ;
vevőjének, üzleti partnerének a tudomására hozott felhasználási javaslatokért, műs^ki, használati és minden egyéb 
termékparaméterek megfelelő közléséért. ■
21. A rossz vevőtájékoztatásból, a nem megfelelő üzembe-helyezésböl, a hiányosan átvett vagy átadott leírások, tartozékok 
és esetleg hiányos vagy nem megfelelő műszaki információkból eredő problémák Viszonteladót terhelik.
22. Viszonteladó és partnerei, vásárlói közti bármilyen vitás kérdés, esetleg anyagi veszteség Forgaimazót nem terheli.

Áru átvétele, készlet tárolása, felelőssége: ^

23. Viszonteladó minden áruátvételkor ellenőrzi minden termék mennyiségét, állapotát, csomagolásának, tartozékainak, 
leírásainak, üzembe-helyezö! és használati utasításainak, valamint garanciapaplrjainak meglétét Hiányt, többletet, ; 
sérülést, bármilyen értékcsökkenéssel járó elváltozást, minden nem szokványos észrevételt azonnal jelez Forgalmazónak.
24. Ha átvételkor Viszonteladó nem jelez problémát, akkor a Forgalmazótól átvett minden termék hiánytalannak,
sérülésmentesnek, teljes értékűnek, összes tartozékával és minden leírásával rendelkezőnek tekintendő és bármiiyen . 
reklamádó kizárólag a garanciális feltételek szerint történhet. ;
25. Viszonteladó a Forgalmazó tulajdonában lévő, azaz teljes összeggel ki nem fizetett és még el nem adott termékeket a 
gyári csomagolásukban tárolja megfelelő körülmények között.
26. Viszonteladó teljes felelősséggel tartozik az átutalásra vagy szállítólevélre elvitt, még ki nem fizetett minden 
termékért. Hiány, sérülés, nem megfelelő tárolásból vagy helytelen használatból adódó meghibásodások vagy bármilyen 
értéket csökkentő változás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik és köteles a termékek árát haladéktalanul ' , 
megtéríteni Forgalmazónak.

Rendelés, kifizetés, elszámolás: ;
27. Viszonteladó rendeléseit lehetőleg írásban küldi, A rendelésben feltűnteti a termékek megnevezését, pontos típusit és 
darabszámát. A megrendelést lehetőség szerint legalább egy nappal a termékek átvétele előtt juttatja el Forgalmazónak. 
Legegyszerűbben, leggyorsabban Forgalmazó weboldalaín állíthatja össze rendelését a www.delton.hu webcimen. 
Forgalmazó ezt a rendelési módot javasolja. De rendelést küldhet még a rendel@delton.hu e-mail címre vagy telefaxon a 
220-7940 téiefonszámra vagy akár személyesen Is,
28. Forgalrtiazó vállalja, hogy Viszonteladót a lehető legrövidebb időn belül kiszolgálja. . ;
29. Forgalmazó minden keresett, fogyó termékből több hónapnyi vagy akár fél éves, éves mennyiségeket tart •
raktárkészletén. De előfordulhat olyan termék rendelése, mely kevésbé keresett és a rendelés időpontjában nincs a j 
szükséges mennyiségben Forgalmazó raktárában. Ebben az esetben Forgalmazó felhívja Viszonteladó figyelmét arraVhogy a 
szükséges termékeket a következő szállítmány megérkezése után tudja biztosítani, melyről egy körülbelüli dátumot tud 
megadni. Sürgős esetben. Igény esetén Forgalmazó egyedi, expressz szállítással is behozathatja a termékeket, ha az egyedi 
szállítás diját Viszonteladó vállalja. :
30. Van néhány kevésbé keresett, ritkán fogyó termék a választékban, melyeket Fórgalmazó nem tart raktáron. Ezeket a
termékeket Forgalmazó csak egyedi rendelésre és előleg fejében szállítja. Ilyen tennék rendelése esetén Forgalmazó 
felhívja Viszonteladó figyelmét. Énnek ismeretében fenntartott, előlegezett rendeléskor az egyedileg megrendelt 
termékeket Viszonteladó köteles megvásárolni, az egyedi rendelést nem mondhatja ie. ;
31. A Forgalmazó által folyamatosan raktáron nem tartott, Viszonteladó egyedi rendelésére szállított termékeket, |! 
Forgalmazó nem vásárolja vissza, nem cseréli be másra.
32. Viszonteladó a folyamatos vásárlásai alkalmával választhatóan készpénzzel vagy átutalásos fizetési móddal egyenlíti 
ki Forgalmazó számlált. Az átutalásos fizetési mód a szerződéskötés utáni, néhány készpénzes vásárlás után lehetséges.
33. Átutalásos fizetési móddal csak azok a személyek vihetnek el termékeket ForgalmaJtotót, akik nevére Viszonteladó
hivatalos meghatalmazást adott Forgalmazónak. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a személy adatait a személyi, 
igazolványa szerint, valamint hivatalos, cégszerű aláírást Vásárláskor a meghatalmazottnak igazolnia kell magát és ' 
aláírásával, valamit Viszonteladó bélyegzőjével kell ellátnia az átvett termékek számláját ; j
34. Viszonteladó az átutalásos számlákat a számlákon feltűntetett fizetési határidőn belül áttitalja. i,
35. Késedelmes fizetés esetén Forgalmazó késedelmi kamatot számíthat fel.
36. Rendszeres vagy elhúzódó késedelmes fizetés esetén az átutalásos fizetési módot Forgalmazó megszűnteti és csak 
készpénzes yésártossal szolgálja ki Viszonteladót, valamint Forgalmazó rendkívüli szerződésfelbontással élhet. :
37. Átutalással elvítt'minden termék Forgalmazó tulajdonát képezi mindaddig, amíg Viszonteladó teljes áron ki nem fizeti.
38. Viszonteladó a Forgalmazónál kapható minden termék beszerzésénél Forgalmazót részesíti előnyben más beszerzési 
lehetőségekkel szemben és az esetleges ár vagy egyéb problémákra felhívja Forgalmazó figyelmét.
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visszáru:

39. Forgalmazó csak akkor vesz vissza vagy cserél ki bármilyen terméket, ha az nem volt használva, nem volt üzembe 
helyezve, ha a termék és a csomagolása is teljesen sértetlen, hiánytalan, megvan minden tartozéka és megfelelő a ’ 
garanciapapírja.
40. A speciálisan, Viszonteladó igényére, egyedileg szállított és előlegezett termékeket Forgalmazó nem veszi vissza, nem 
cseréli be. Viszonteladó köteles teljes áron kifizetni.
41. Ha a visszavett vagy becserélt bármely terméknek visszavételkor nem láttiató problémája volt, de később kiderül, hogy
sérült, hibás, hiányos vagy egyéb, nem gyártási hibábél eredő okból értékcsökkent, akkor a Javítási költség vagy a termék 
teljes vételára Viszonteladót terheli, :

Szállítás: í

42. Ha a Forgalmazó díjmentes szállítása vagy futárcéggel, postával történő áruküldése Viszonteladó hibájából nem ■ 
valósítható meg, az áruátvétel nem történik meg, akkor az oda- és vísszaszálKtási költség Viszonteladót terheli.
43. Forgalmazó költségén történő szállítás átvételének meghiúsulása, a Forgalmazó áruszállításának és áruküldésének 
megszűnését vonja maga után.
44. A visszáruk szállítási költsége Viszonteladót terheli. Akár visszavételről, akár kicserélésről, becserélésről van ;
szó, minden esetben Viszonteladó költsége a Forgalmazóhoz visszajuttatott minden termék szállítása. >
45. A garanciális és a garancián túli vagy bárminemű Javítások szállítási költsége, esetlegesen bármely termék le- és
felszerelése Forgaimazót nem terheli. A Javítandó, kicserélendő termékek ide«oda szállitásáról, le- és felszereléséről 
Viszonteladó vagy az 6 vásárló partnere gondoskodik, ■

Garancia: . :

46. Minden termék garanciális feltételei a termékkel átadott garanciapapír szerint érvényesek. Minden Javítás. , .
kicserélés, bármilyen reklamáció az azon feltüntetett szervizzel bonyolítandó. . ;,
47. A garanciaidő márkakörönként vagy termékenként eltérő lehet. . |
48. Viszonteladó köteles a Forgalmazótól átvett minden termék garanciapaplijának meglétét és megfelelő kitöltötfségét
ellenőrizni a termék átvételekor. ,
49. Viszonteladónak az átvételkor ellenőrl2mie kell a termék nevének, gyári számának, raktárkiadás dátumának (mely dátum
a termék Viszonteladónak történő átadás dátuma), valamint a Forgalmad aláírásának és bélyegzőjének meglétét és minden 
adat helyességét minden egyes termék garanclapapirján. . ;
50. Garandapaplr hiány, sérülés, téves vagy hiányos kitöltés, nem megfelelően olvasható adatok esetén Viszonteladónak
átvételkor azonnal fel kell hívni Forgalmazó figyelmét és pótolni kell megfelelően. i ^
51. Hiányzó vagy nem megfelelő garanciapapírokkar Viszonteladó nem vehet! át a garanciális termékeket . ; ,
52. Bármely garanciális termék átvétele után a garanciapapírok megfelelőnek és átadottnak tekintendők, A termékek ' 
átvételekor nem jelzett, hiányzó vagy problémás garancfapapfrokat Forgalmazó később már nem pótolja, nem módosifla.
53. Viszonteladó értékesítései során köteles a garanciapapírokon Jól láthatóan feltűntetni az eladás pontos dátumát és 
köteles aláírni, lebélyegezni.
54. A hiáhveó vagy nem megfelelően kitöltőit, esetleg sérült, olvashatatlan garanciapapliral rendelkező teiwék garanciája 
megszOnik, esetleges Javítási költsége Viszonteladót vagy a vásárlóját terheli,
55. Forgalmazó helyszíni garanciát nem vállal. Minden Javítandó terméket a garancíapapíron feltűntetett szervizbe kell
Juttatni. A felmerülő szállítás, esetleg le- és felszerelés költségei Forgalmazót nem terhelik, akár garanciális, akár ;'
garancián kívüli Javításról van szó. ?
56. Ha a Javításra leadott termék már nem garanciális vagy a hibája nem garanciális problémából adódott, akkor a Javítási 
költségeket a Javításra leadó téríti meg, akitől a szerviz átvette a javítandó terméket (Visainteladó vagy a vásárlója). ^
57. Rejtett (libák esetén, ha Forgalmazó kicseréli vagy visszaveszi bármelyik terméket, de későbbiekben kiderül, hogy a
hiba nem, gyártási hibából adódó, akkor a javítösi költeégek vagy a termék teljes ára a Javításra leadót terheli. .

58. Viszonteladó Jelen szerződést, a Viszonteladói árakat és az üzleti kapcsolat alatt tudomására Jutott üzleti , • i
informádókat üzleti titokként kezeli és azokról adatokat harmadik félnek a Forgalmazó Írásos hozzájárulása nélkül nem 
szolgáltat ki. . j
59. Jelen szerződés aláírásával a szeRödő felek között Jelenleg érvényben lévő szeRődések, megállapodások érvényüket 
vesztik. ; .
60.6 hónap nem vásárlás esetén a Viszonteladói kedvezmény megszOnik, de a szerződés egyéb pontjai érvényesek maradnak.
61. Jelen szeRődés határozatlan ideig érvényes. Felbontási szándékot felek 30 nappal előre, írásban jelzik és csak 
teljes anyagi elszámolás után valósítják meg.
62. Felek rendkívüli felmondással élhetnek a jogszabályok vagy a szeRÖdés megszegése esetén, ,

Budapest, 2015. Július 29

Forgalmaid (DBILTON)

1145 3ud3píí.:4,
Axl'íi'zánv /<30c.^'^454-^2“42 

Céc,: 01 -OS-952185

Viszonteladó (Zuglói Közbizt Non-proflt Kft)
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