SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
Vevő:
Neve:
Képviselője:
Címe:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Email:
Tel:
Fizetési mód:
Hitelkeret:
Eladó:
Neve: MEGYER-FA KFT
Képviselője: Sándor Gábor ügyvezető
Címe: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 55.
Adószáma: 13291185-2-08
Bankszámlaszáma: 11737007-20709794
Email: megyerfa@megyerfa.hu
web: www.megyerfa.hu
Árjegyzék web kód:
Tel: 0670 432 0712 ; Fax: 0696 998 367

1./ Szerződés tárgya:
Az eladó által gyártott illetve forgalmazott termékek: parketta szegélyléc, fóliázott MDF lécek
és kiegészítő termékek értékesítése a Vevő felé.

2./Ár:
Az árak a mellékelt árjegyzék szerinti telephelyi, áfa nélküli árak. Árváltozás esetén az új
árlistát Eladó a Vevő email címére elküldi, illetve a weblapján kódolt formában közzéteszi,
amely a fenti kód segítségével bármikor megtekinthető. Az árváltozás közlésének
elmaradására való hivatkozást Eladó nem tudja elfogadni.

3./Megrendelés módja:
A vevő a szállítás iránti igényét lehetőleg e-mailben, esetleg telefonon vagy faxon jelzi a
szállító felé. Telefonon történő rendelés esetén téves teljesítésre való reklamációt Eladó nem
tud elfogadni, árut nem tud cserélni vagy visszavenni. A megrendelés az Eladó e-mailben
történő visszaigazolásával válik elfogadottá.
E-mail: megyerfa@megyerfa.hu; Telefonszám: 0670 4320712; Fax: 0696 998 367

4./Szállítás:
Az áru átadása Vevő részére az Eladó telephelyén valósul meg, elszállítása alapvetően a Vevő
gépjárművével, vagy Vevő által megbízott futár által történik. Vevő kérésére Eladó a szállítás
lebonyolítását külső futár cég megbízásával megszervezi, de a szállítás minőségéért vagy az
esetleges késésért felelősséget nem vállal. Eladó adható kedvezményként minimális rendelési
mennyiséghez kötött ingyenes kiszállítást is végez, amely ennek a szerződésnek nem képezi
részét, elmaradása esetén Eladót semminemű felelősség nem terheli.

5./Áruátvétel:
Az áru hiánytalan átvételét átutalásos fizetés esetén a Vevő a számlán vagy a szállítólevélen
bélyegzőjével és aláírásával, készpénzes illetve utánvétes fizetés esetén aláírás és bélyegző
nélkül is, a számla összegének kifizetésével igazolja. Az Eladó mennyiségi reklamációt az áru
átvétele után nem tud elfogadni. Sérült áru vagy hiányos szállítás esetén azonnal telefonon
értesíteni kell az Eladót, valamint jegyzőkönyvet is fel kell venni.
Az áru átvétele után annak vétlen megsemmisülési kockázata a vevőt terheli, viszont a számla
kifizetéséig az Eladó kizárólagos tulajdonában marad. A felek megállapodnak abban, hogy ha
a Vevőnek az áruk felhasználásából bármilyen kára származik, az Eladó maximum a számla
összegéig lehet felelős.
Ha a Vevő az átvételt követően minőségi hibát észlel, köteles ezt a tényt azonnal, illetve az
áru átvétele után maximum 60 nappal telefonon és írásban is jelezni az Eladó felé. Az Eladó a
jogosan kifogásolt, még fel nem használt árut - annak eredeti állapotában az Eladó részére
történt visszaküldése után - köteles kicserélni, vagy ellenértékét visszafizetni. Ez alól csak
akkor mentesül, ha az árut hibásan tárolták, már felhasználták, feldarabolták, vagy bármely
más okból nem tudják visszaadni. Az áru sérülésmentes visszaküldéséről a Vevő
gondoskodik, annak költsége is a Vevőt terheli.

6./Fizetési feltételek:
A szállító megtagadhatja az áru leszállítását, ha a vevő fizetési késedelembe esik, illetve a
tartozás meghaladja a vevő számára megállapított maximális hitelkeretet.
A szállító az általa forgalmazott terméket előre meghatározott árközlés alapján számlázza a
Vevő felé. A vevő az áru ellenértékét jelen szerződés fejlécén leírt módon készpénzben vagy
átutalással egyenlíti ki a szállító felé.
Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult a Ptk. 6:155 §-a szerinti mértékkel késedelmi
kamatot valamint költségátalányt érvényesíteni Vevő felé, valamint jogosult a jelen
szerződésben szereplő fizetési módot egyoldalúan készpénzesre módosítani.
Az Eladó jogosult a még tulajdonában lévő árut az általa választott tetszőleges időpontban
birtokba venni és azzal sajátjaként rendelkezni.

7./Érvényesség:
Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napjától lép hatályba és határozatlan időre szól.
A szerződés rendes felmondási határideje 30 nap, amit a felek írásban közölnek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak.
A szerződő felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket személyes
tárgyalások során rendezik.
Amennyiben az ügy peres útra kerül, úgy kikötik hatáskör függvényében a Győri Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Győr,

………………………………..
Vevő

………………………………….
Eladó

