2017. Szállítási keretszerződés
Amely létrejött az alábbi felek között, a következő feltételekkel:
Eladó:

Vevő:

Név:

Gumiflex Kft.

Cím:

8000 Székesfehérvár, Sóstói u.10.

Adószám:

10666649-2-07

Cégjegyzékszám:

07-09-001925

Bankszámlaszám:

UniCredit:10918001-00000441-20490017
Raiffeisen:12023008-01274249-00100006

Vevői bélyegző:

1. A szerződés tárgya
Jelen szerződéssel Eladó és Vevő megállapodnak az Eladó által forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítésében és vásárlásában. A Vevő a szerződés teljesítése során köteles az
Eladó és a forgalmazott termékei jó hírnevének, és a márkák kiváló minőségének megfelelően folytatni tevékenységét, ügyelve arra, hogy semmilyen formában ne csorbítsa azokat.

2. Megrendelés
Vevő a megvásárolni kívánt termékekre vonatkozó megrendelését – amennyiben az raktáron van - szóban, írásban vagy webáruházon keresztül adhatja le. Raktáron nem lévő termékre
megrendelését kizárólag írásban adhatja le. Írásbeli megrendelésnek minősül az Eladó bármely e-mail címére küldött elektronikus levél is. Az írásbeli megrendelésnek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia: méret, márka, mintázat, sebesség és súly index, speciális jelölések amennyiben van ilyen.

3. Vételár
Eladó az általa forgalmazott termékeket, ill. szolgáltatásokat a megrendelés Eladóhoz történő beérkezésekor érvényes, Eladó által közzétett árlisták és akciós árak szerint értékesíti a Vevő
részére. Az Eladó az árlistákat és akciós árait honlapján (www.gumiflex.hu) és képviselőin keresztül teszi közzé, illetve a változásról hírlevél formájában köteles tájékoztatni Vevőt.

4 .Kedvezmények
Az Eladó az árlisták áraiból Vevő részére speciális kedvezményeket biztosít, melyeket a felek piaci versenyképességük megtartása érdekében folyamatosan ellenőriznek, és szükség esetén
változtatnak. Ezen kedvezmények ellentételezéseként Vevő az 1. pontban feltüntetett - a szerződés tárgyát képező – termékeket elsősorban Eladótól vásárolja.
A kedvezmények változtatásának jogát Eladó fenntartja magának, azzal a feltétellel, hogy erről Vevőt 3 nappal az érvénybe lépés előtt tájékoztatja.

5. Fizetési feltételek
Eladó által értékesített áruk ellenértékének kiegyenlítése külön megállapodás hiányában a számla kiállításától számított ……… napos átutalással történik Eladó bankszámla számára. Ettől
eltérni csak külön megállapodással lehet, melynek elfogadásához mindkét fél aláírása szükséges. Esetleges késedelmes fizetés esetén Eladó a késedelmes összeg után a PTK szerinti
késedelmi kamatot számítja fel, valamint jogosult az ebben a pontban meghatározott fizetési határidőt egyoldalúan csökkenteni és a még nem teljesített megrendelések vonatkozásában a vételár
kifizetésének módját készpénzre módosítani illetőleg Vevő részére az áru szállítását a vételár előzetes megfizetésétől függővé tenni.

6. Tulajdonjog
Vevő elfogadja, hogy a szállítólevéllel vagy számlával átadott termékek tulajdonjoga mindaddig Eladót illeti meg, amíg a teljes vételár számla szerinti értéke kiegyenlítésre nem kerül. A vételár
kifizetéséig Vevő a terméket másra nem ruházhatja át, fedezetül nem adhatja és nem tehet egyéb olyan intézkedést, mely Eladó tulajdonosi jogait csorbítja, elállás esetén az áru
visszaszolgáltatását akadályozza vagy lehetetlenné teszi. Amennyiben a számlán megjelölt fizetési határidő elteltével az ellenérték nem kerül kiegyenlítésre, úgy Eladó jogosult a szerződéstől
póthatáridő biztosítása nélkül elállni. Eladó az elállásról Vevőt értesíti, az értesítés kézhezvételét követően Vevő köteles az elállással érintett árukat Eladó részére haladéktalanul visszaadni. A
termék Eladó telephelyére történő visszaszállításának költségei Vevőt terhelik.
Ha az áru visszaadását Vevő nem biztosítja, a számlaérték késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetése mellett szerződésszegési kötbért is tartozik Eladó részére megfizetni, amelynek
mértéke a számlaérték 15 %-a. Eladó érvényesítheti továbbá a kötbért meghaladó kárát.

7. Szállítási feltételek
Eladó vállalja a Vevő által megrendelt termékek külső szállítmányozó céggel, vagy saját gépkocsival történő házhozszállítását Magyarország területén belül.
Eladó az alábbi szállítási költséget számítja fel, melyet a számlán szerepeltet:
Személy, kisteher, 4x4 abroncsok esetén:
- 4db vagy több szállítása
Ingyenes
- 3db vagy kevesebb szállítása
1000 Ft + áfa
Minden egyéb típusú abroncs esetén
- 40.000.- Ft feletti nettó számlaérték esetén
Ingyenes
- 40.000.- Ft nettó számlaérték alatt
1500 Ft + áfa

8. Visszaszállítási feltételek
Amennyiben Eladó a leszállított árut a Vevő megrendelésének mindenben eleget téve - mennyiséget és minőséget tekintve pontosan - szállította le, de Vevő mégsem kívánja átvenni illetve
vissza szeretné szállítani az árut, úgy Vevő ezt a visszáru szabályzatában részletezett módon az áru értékének 10%-a, de minimum nettó 4000Ft ellenében teheti meg, amit Eladó a jóváíró
számlán az áru értékéből von le. Az értékbeli különbözetet Eladó a téves rendeléssel járó többlet költségei miatt kénytelen alkalmazni.

9. A szerződés időtartama
Felek a szerződést határozatlan időre kötik meg. Jelen szerződés aláírásával minden korábbi megállapodás érvényét veszti.

10. Garancia, szavatosság
Eladó a szavatossági és garanciális feltételeket a mindenkor hatályos rendelkezések, jogszabályok alapján vállalja.

11. Általános feltételek
A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

12. Alávetéses illetékesség kikötése
Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek érdekében egyeztetést folytatnak és ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek a
jogvitáik eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetőleg a Székesfehérvár Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12. Mellékletek
A szerződés az alábbi mellékleteket tartalmazza, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi:
1.

……………………………………….

2.

……………………………………….

Székesfehérvár, 2017. ………………………

...............................................................
Kereskedő

...............................................................
Vevő
P.h.

...............................................................
Kereskedelmi igazgató
P.h.

