
 

 

VISZONTELADÓI   KERETSZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről   

 

MEGRENDELŐ:   

Székhely:   

Cégjegyzéksz{m:   

Adósz{m:  

Banksz{mlasz{m:  

Képviselő:   

m{srészről 

SZÁLLÍTÓ:  

ComParts Line Kereskedelmi és Szolg{ltató Korl{tolt Felelősségű T{rsas{g  

Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 86. 

Cégjegyzéksz{m: 01-09-879457 

Adósz{m: 13910545-2-42 

Képviselő: S{ndor Tam{s ügyvezető 

között az alulírott helyen és időpontban az al{bbi feltételekkel: 

 

A Felek meg{llapodnak abban, hogy az al{bbi {ltal{nos feltételekkel a MEGRENDELŐ 

rendszeres v{s{rl{sokat bonyolít a SZÁLLÍTÓ érvényes {rjegyzéke szerinti 

sz{mít{stechnikai termékekből. 

 

1. A sz{llít{si szerződés t{rgya 

 

MEGRENDELŐ megrendeli, SZÁLLÍTÓ elv{llalja az egyes megrendelésekben részletezett 

sz{mít{stechnikai termékek sz{llít{s{t a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. 

 

2. A rendelés visszaigazol{sa 

 

Megrendeléseket SZÁLLÍTÓ ügyfélszolg{lati munkat{rsai kiz{rólag telefonon, nyitvatart{si 

időn belül tudnak elfogadni. MEGRENDELŐNEK lehetősége van internetes rendelési 

modult igényelnie, az ehhez szükséges adatokat, eszközöket munkat{rsainktól kaphatja 

meg. MEGRENDELŐ tudom{sul veszi, hogy az internetes rendelések SZÁLLÍTÓ 

készleteiben azonnal foglal{sra kerülnek, amelyet SZÁLLÍTÓ v{s{rl{si sz{ndéknak tekint, 

üzleti döntéseit ehhez igazítja. MEGRENDELŐ ennek alapj{n elfogadja, hogy az internetes 

rendelési modult rendeltetésszerűn és felelősséggel haszn{lja, így kiz{rólag v{s{rl{si 

sz{ndékkal tesz foglal{st az egyes termékekre. A megrendeléseket SZÁLLÍTÓ 72 ór{ig 

rendelkezésre tartja, kivéve az előrefoglal{sokat. Előre foglal{si lehetősége 

MEGRENDELŐNEK bizonyos, SZÁLLÍTÓ {ltal felaj{nlott, a közeljövőben 

valószínűsíthetően beérkező termékekre van. SZÁLLÍTÓ a megrendeléseket legjobb tud{sa 

szerint karbantartja, de a lefoglalt termékek tényleges lesz{llít{s{ra kötelezettséget, illetve 

felelősséget nem v{llal. A 72 ór{s rendelkezésre {ll{si időtől függetlenül a SZÁLLÍTÓ 

adatb{zis{ban a hét utolsó munkanapj{n még meglévő megrendelések, a z{r{si időt 

követően automatikusan törlődnek. 
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3. Jót{ll{si és szavatoss{gi feltételek 

 

A SZÁLLÍTÓ az {ltala sz{llított anyagokra, termékekre a vonatkozó hat{lyos 

jogszab{lyokban és egyéb szab{lyoz{sokban előírt jót{ll{si és szavatoss{gi feltételeket, 

kötelezettségeket v{llalja. Egyes termékek esetében SZÁLLÍTÓ az előírt időn túl is v{llalhat 

jót{ll{st, melyről szóban vagy az {rlist{j{ban történő megjelölés útj{n t{jékoztatja 

MEGRENDELŐT. A jót{ll{si- és a szavatoss{gi hat{ridő attól az időponttól kezdődik, 

amikor a SZÁLLÍTÓ a termékeket a MEGRENDELŐNEK lesz{llította és {tadta. SZÁLLÍTÓ 

az {ltala értékesített termékekhez minden esetben saj{t, részletes garanciajegyet mellékel, 

amellyel a jót{ll{s érvényesíthető. 

 

 

4. Fizetési feltételek: 

 

A MEGRENDELŐ a vétel{rat köteles az előre meg{llapodott hat{ridőn belül a 

SZÁLLÍTÓNAK {tutal{ssal megfizetni a SZÁLLÍTÓ vonatkozó sz{ml{ja alapj{n. A Felek 

rögzítik, hogy a fizetési hat{ridő értelemszerűen, a vétel{r a SZÁLLÍTÓ sz{ml{n feltüntetett 

banksz{ml{j{ra történő megérkezésének a hat{ridejét jelenti.  

 

A fizetés késedelem esetén a MEGRENDELŐ köteles a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot fizetni.  

A MEGRENDELŐ feltétel nélkül tudom{sul veszi a SZÁLLÍTÓ jav{ra, fizetési késedelem 

esetén fenn{lló al{bbi jogosults{gokat: 

 

a/ A Fenn{lló követelést b{rmely harmadik személyre (jogi és nem jogi személyre 

egyar{nt) engedményezni, aki a jogosult helyébe lép; 

b/ A MEGRENDELŐ 60 napn{l régebbi fizetési elmarad{sa esetén, SZÁLLÍTÓ jogosult 

a MEGRENDELŐ terhére a fenn{lló tartoz{s 20%-{t felsz{mítani a kintlévőség 

behajt{si költségeinek esetleges fedezésére.  

c/ MEGRENDELŐ 30 napn{l régebbi tartoz{sa esetén SZÁLLÍTÓ a garanci{lis 

ügyintézésre {tvett termékek cseréjét szüneteltetheti, amíg MEGRENDELŐ fizetési 

elmarad{sa fenn{ll. 

d/ A jelen szerződést a szerződésszegésre tekintettel azonnali hat{llyal felmondani. 

e/ A késedelmes, nem szerződésszerű teljesítés esetén a Ptk. al{bbi vonatkozó 

rendelkezése az ir{nyadó:  

„293. § Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész 

tartoz{s kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azut{n a kamatra és 

végül a főtartoz{sra kell elsz{molni. A kötelezett eltérő rendelkezése hat{lytalan.” 

 

5. A SZÁLLÍTÓ tulajdonjog{nak fenntart{sa: 

 

a/ A felek meg{llapodnak abban, és ezzel a MEGRENDELŐ tudom{sul veszi, hogy a 

SZÁLLÍTÓ a Polg{ri Törvénykönyvről szóló – többször módosított – 1959. évi IV. 

törvény 368. §-{ban foglaltak alapj{n a MEGRENDELŐ {ltal {tvett, de még teljes 

egészében ki nem fizetett {rukra a vétel{r teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjog{t 

fenntartja. 
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b/ MEGRENDELŐ tudom{sul veszi, hogy a SZÁLLÍTÓ {ltal részére biztosított utólagos 

fizetési lehetőség nem {ruhitel, hanem olyan készpénzkímélő fizetési mód, amely 

kiz{rja – az 5.a ponttal összhangban – az {tvett termékek elidegenítését azok 

vétel{r{nak megfizetése előtt! 

c/ MEGRENDELŐ elfogadja, hogy jelen szerződés 5.a pontban foglalt rendelkezéseinek 

megsértése szerződésszegésnek, tov{bb{ a r{bízott dolog jogtalan eltulajdonít{s{nak, 

illetve annak jogtalanul, saj{tjaként való rendelkezésnek minősül. 

d/ MEGRENDELŐ büntetőjogi felelőssége tudat{ban kötelezettséget v{llal arra, hogy 30 

napos fizetési késedelem esetén az {tvett, de ki nem fizetett, így az 5.a pont 

rendelkezései alapj{n SZÁLLÍTÓ tulajdon{ban maradó {rukat automatikusan 

SZÁLLÍTÓ telephelyére visszasz{llítja. SZÁLLÍTÓ fenntartja a jog{t arra, hogy a 

lesz{llított termékkel azonos értékű forgalomképes termékeket is elfogadjon, előzetes, 

közös megegyezés alapj{n. 

 

 

6.  A MEGRENDELŐ {tvételi kötelezettsége: 

 

A MEGRENDELŐ köteles a mindazon sz{llítm{nyokat {tvenni és kifizetni, amelyeket a 

SZÁLLÍTÓ a meg{llapodott hat{ridőben és a szerződés szerinti minőségben lesz{llított, 

illetve a saj{t telephelyén {tvételre előkészített. 

 

7. Mennyiségi és minőségi kifog{sok: 

 

A MEGRENDELŐ köteles a megrendelt termékeket mennyiségi ellenőrzés mellett {tvenni. 

Mennyiségi reklam{ciót, illetve a fuvaroz{s alatt keletkezett sérülések, stb. miatti 

reklam{ciót csak azt kellően al{t{masztó – a fuvaroz{si szab{lyzatnak megfelelően ki{llított 

– kiszolg{ltat{s előtti jegyzőkönyv (fuvarlevélre történő bejegyzés) csatol{s{val lehet 

legkésőbb az {ru rendeltetési helyére érkezésétől sz{mított 3 napon belül jelenteni. 

Sértetlen kartonon belüli mennyiségi hi{ny esetén k{rjegyzőkönyv felvétele kötelező.  

 

A MEGRENDELŐ köteles az {rut {tvételkor minőségileg is ellenőrizni, és az észlelt hib{kat 

haladéktalanul, pontosan részletezve ír{sban, legkésőbb a rendeltetési helyre érkezéstől 

sz{mított 3 napon belül a SZÁLLÍTÓNAK bejelenteni és a reklam{ció magalapozotts{g{t 

bizonyító okm{nyokat szolg{ltatni.  

A SZÁLLÍTÓ a jogos és igazolt reklam{ciókat a Felek eseti meg{llapod{sa szerint 

{rengedménnyel vagy kicseréléssel rendezi. Sz{llító a termékek (az anyagok stb.) sz{llít{s{t 

v{llalja, valamint azt, hogy a megrendelő részéről felmerülő minőségi kifog{sokat közvetíti a 

gy{rtó felé. 

 

 

8. Képviselet, ellenőrzés: 

 

Szerződő felek meg{llapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban jogosult 

elj{rni: 

 

a) A MEGRENDELŐ részéről:  

b) telefon:     
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telefax:      

   

c) A SZÁLLÍTÓ részéről:  S{ndor Tam{s 

telefon:    223-4900 

telefax:    223-4909 

 

9. A szerződés tartama, felmond{s: 

 

A Felek a jelen szerződést – annak keretjellegére tekintettel – hat{rozatlan időtartamra kötik 

azzal, hogy b{rmelyik fél ír{sban 30 napos hat{ridővel felmondhatja.  

 

10. A szerződés módosít{sa: 

 

A jelen szerződés b{rminemű módosít{sa csak a Felek kölcsönös ír{sbeli nyilatkozat{val ill. 

hozz{j{rul{s{val lehetséges. 

 

11. A SZÁLLÍTÓ speci{lis v{llal{sai: 

 

a) A telephelyén – Budapest, XIV. ker., Lőcsei utca 86. – az {rlist{ban szereplő 

sz{mít{stechnikai termékek rakt{ron tart{sa megfelelő mennyiségben; 

b) Nyitvatart{si időn belüli zökkenőmentes kiszolg{l{s; 

c) Adott időszakra garant{lt {rlista hozz{férhetősége, rendelkezésre bocs{t{sa; 

d) Szakmai katalógusok, marketing anyagok, szórólapok ingyenes biztosít{sa; 

e) Internetes online foglal{si rendszer biztosít{sa 

 

12. A MEGRENDELŐ kijelenti: 

 

a) Nem {ll csődelj{r{s, fel-, ill. végelsz{mol{s alatt;  

b) Nem kezdődött és nincs folyamatban ellene semmilyen hatós{gi vagy cég- vagy egyéb 

bírós{gi elj{r{s, a mely korl{tozn{ vagy akad{lyozn{ a jelen szerződés teljesítésében;  

c) Nincs köztartoz{sa; 

d) A mellékletben valamennyi pénzintézeti folyósz{ml{j{t a SZÁLLÍTÓNAK bejelentette, 

ill. az új sz{ml{t a megnyit{stól sz{mított 5 napon belül ír{sban bejelenti; 

e) B{rmilyen céges vagy egyébként relev{ns adatv{ltoz{s{t szintén 5 napon belül ír{sban 

bejelenti; 

f) A jelen szerződést al{író személy érvényesen és hat{lyosan jogosult a cégjegyzésre. 

 

13. A MEGRENDELŐ cég ügyvezetőjének nyilatkozata: 

 

A MEGRENDELŐ cég ügyvezetője – a jelen szerződés al{írója – a jelen szerződés 

al{ír{s{val feltétel nélkül kijelenti, hogy jelen szerződésben a MEGRENDELŐ {ltal 

v{llalt pénzügyi kötelezettségek teljesítésének a biztosíték{ul készfizető kezességet 

v{llal MEGRENDELŐNEK a SZÁLLÍTÓ felé fenn{lló lej{rt tartoz{saiért, melyet külön 

készfizető kezességv{llal{si szerződésben rögzítenek. Jelen szerződés al{írója, mint 

készfizető kezes kijelenti, hogy a Ptk. készfizető kezességre vonatkozó rendelkezéseit 

ismeri, azokat mag{ra nézve kötelezőnek elfogadja. A felek ebben a 

kötelezettségv{llal{si módban kifejezetten előre megegyeztek. 
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A cég ügyvezetője, mint készfizető kezes tudom{sul veszi, hogy a MEGRENDELŐVEL 

szemben indított felsz{mol{si vagy csődelj{r{s, tov{bb{ ügyvezetői, tulajdonosi 

st{tusz{nak megszűnése, v{ltoz{sa nem érinti az Ő készfizető kezesi kötelezettségét! 

 

14. A jogvit{s ügyek rendezése: 

 

A Felek a jelen szerződésben szab{lyozott egym{s közötti jogviszonyukból sz{rmazó 

esetleges jogvit{ik esetére kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 

V{lasztottbírós{g  hat{skörét és illetékességét. 

 

Felek képviselői a szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóv{hagyólag 

írt{k al{. 

 

 

Budapest, 2011.  
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MEGRENDELŐ (készfizető kezes) 

cégszerű al{ír{sa 
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SZÁLLÍTÓ 

cégszerű al{ír{sa 

 


