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SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:

A továbbiakban Megrendelő

Másrészről

Planimport Kft.
1107-Budapest, Száva u. 4/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-915524
Adószám: 14694172-2-42
Bankszámlaszám: 10300002-10452424-49020014

A továbbiakban Szállító

Között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. A Szállító vállalja, hogy az együttműködési megállapodás 1. Számú mellékletében felsorolt
termékeket, valamint a szerződés megkötése után piaci bevezetésre kerülő termékeit a
Megrendelőnek a megállapodott szállítási pont(ok)ra kiszállítja, illetve kiszállíttatja.

2. Szállító által vállalt kiszállítási határidő: 5 munkanap a hivatalos megrendelés kézhezvételétől
számítva.

3. A Szállító által kiszállított, illetve kiszállítatott áru jellemzőit ( termékcsoport, íz. kiszerelés,
mennyiség ) mindig a Megrendelő által adott hivatalos megrendelés határozza meg.

A szállítandó termékek ára a Szállító hivatalos árujegyzékében (lsd. 1. Számú melléklet)
feltűntetett ár, amely a termék átadási árát és az ÁFÁ-t tartalmazza. A Szállító az árváltozás jogát
fenntartja, amelyről köteles a Megrendelőt legalább 30 nappal az életbe lépést megelőzően
értesíteni.

4. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye a Megrendelő által megadott szállítási cím.

5. Jelen megállapodás szerint szállítandó áru mennyiségi és minőségi átvétele a Megrendelő
kötelezettsége. Az áru átvétele a szállítási dokumentumok aláírásával és felülbélyegzésével
történik.

6. Szállító vállalja, hogy a Megrendelőnek csak kifogástalan minőségű és a hazai forgalomba
hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel (OÉTI, KERMI, magyar nyelvű felirat ) ellátott
termékeket szállít, illetve szállíttat.

7. Szállító a jelen megállapodás szerint szállítandó árut köteles az egyértelmű azonosítására alkalmas
jelzésekkel ellátni.
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8. Mennyiségi vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles a kifogást megalapozó
bizonyítékokat beszerezni és a Szállító számára lehetővé tenni a kifogásolt termék azonosságának
megállapítását, valamint a kifogás megalapozottságának ellenőrzését, illetve felülvizsgálatát.

9. Szállító által kiszállított áru ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással történik. Ennek
határideje az áru átvételének keltétől számítva …….. naptári nap.

10. A Szállító a termékeken fennálló tulajdonjogát a vételár megfizetéséig fenntartja, így nemfizetés
vagy részleges fizetés esetén jogosult a termékeket illetve azok arányos részét visszaszállíttatni.
Emellett Megrendelő kötelezettséget vállal a nemteljesítés esetén …. Forint összegű kötbér
megfizetésére is. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vételár megfizetéséig a termékekkel való
sajátjakénti rendelkezés büntetőjogi felelősséget von maga után.

11. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult az esedékességkor érvényben lévő jegybanki
alapkamat kétszeresét, mint késedelmes kamatot felszámítani, amit a Megrendelő köteles
kiegyenlíteni.

12. Közvetlen kiszállítás esetén a minimális megrendelési érték ……--- …. Ft.

13. Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri küldeni:
….….

14. Megrendelő által megadott szállítási cím:
….….

15. Felek megállapodnak abban, hogy az akciók feltételeit, és egyéb kondiciókat a 2.számú melléklet
tartalmazza.

16. Jelen megállapodás bármelyik fél által a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondható.

17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók. A jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a felek megkísérlik békés úton
rendezni. És csak ennek sikertelenségét követően fordulnak bírósághoz. Mivel a szerződő felek
gazdálkodó szervezetek, jogvitáikra a Pesti Központi Bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

18.Jelen megállapodás az aláíráskor lép hatályba és határozatlan időre szól.

Felek ezt a megállapodás mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt.: Budapest,…………………………………

…………………………… ………………………….
Megrendelő Szállító


