Kereskedelmi Keretszerződés
amely létrejött egyrészről a:
KALNET BT
székhelye: 5540. Szarvas, Damjanich u. 115. sz.
képviselője: Medvegy István ügyvezető
adószáma: 20827948-2-04,
cégjegyzék száma: 04-06-001976
mint szállító (továbbiakban: Szállító), másrészről a:

székhelye:
képviselője:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
bankszámlaszáma:
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között a mai napon, az alábbi helyen a
következő feltételekkel:

1.) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyártott vagy forgalmazott termékeket
ezen szerződésben rögzített feltételek szerint – a Megrendelő megrendelése alapján, illetve a
Szállító írásos rendelés-visszaigazolása szerint – a Megrendelőnek átadja. A Megrendelő pedig
arra vállal kötelezettséget, hogy az általa megrendelt árut a vállalt határidőig átveszi, és a
vételárat a Szállító részére megfizeti.
2.)

3.)

4.)

A megrendelés a két fél képviselői által egyeztetett feltételek szerint, Megrendelő által
hitelesítve, írásban történik.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Felek adatait, a megrendelt termék darabszámát,
azonosító kódszámát, a szállítás módját és határidejét, a teljesítés helyét, valamint a fizetés
módját.
A megrendelést Szállító mindenkori raktárkészletének, egyedi gyártás esetén
anyagbeszerzési, gyártási stb. lehetőségeinek figyelembevételével igazolja vissza, általa
hitelesítve, írásos formában.
A megrendelés visszaigazolása részletezettségét tekintve a megrendeléssel azonos tartalmú.
A szállítás módját a felek az alábbiakban szerint határozzák (jelölik) meg:
A szállítást a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt telephelyre saját költségén a
Szállító, illetve annak megbízottja végzi.
40.000,-Ft nettó értéket meghaladó szállítás esetén a szállítás díjtalan, ezen értékhatár alatt a
Megrendelő 1800 Ft-ott köteles szállítási költségként a Szállítónak megfizetni.
A teljesítés, valamint a mennyiségi és minőségi átvétel helye, a Megrendelő által történő
átvétel helye. Az átadás-átvétellel egy-időben a Szállító az ennek alapján kiállított számla 1
példányát köteles a Megrendelőnek átadni. A felek a megrendelésben és annak
visszaigazolásában más teljesítési helyben is megállapodhatnak.

5.)

A Szállító garantálja, hogy az általa átadott áru megfelel a mindenkor hatályos jogszabályok
által meghatározott minőségi előírásoknak. Az ennek igazolására hivatott dokumentumokat
(minőségi igazolást, KERMI szakvéleményt), illetve a magyar nyelvű kezelési utasítást
köteles a Megrendelőnek átadni.

6.) Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy
-

-

7.)

Kiskereskedelmi partnerei irányába alkalmazott kedvezményrendszerét Szállító
által kiskereskedő partnereivel szemben alkalmazott feltételeihez illeszti Szállító
egységes piaci fellépésének biztosítása érdekében (javasolt kiskereskedelmi ár)
tevékenysége során partnerei felé közvetíti Megrendelő országos
kereskedelempolitikai célkitűzéseit különös tekintettel a javasolt fogyasztói árra,
országos akciókra, POS anyagok kihelyezésére stb.
aktívan közreműködik Szállító piacpolitikai célkitűzéseinek megvalósításában,
új termékek bevezetésében, piackutatásban stb.
Megrendelő jogosult jelen szállítási szerződés szerint vásárolt termékeket saját
üzemeltetésű kiskereskedelmi üzleteiben forgalomba hozni. Ez esetben azonban
köteles fogyasztói árképzésében az akciós időszakoktól eltekintve, a vásárlástól
számított 60 naptári napig a Szállító által javasolt fogyasztói árak alkalmazására
törekedni
Szállító által rendelkezésre bocsájtott piaci, üzleti céljaira, terveire illetve
stratégiájára vonatkozó információkat ide nem értve a kifejezetten a
kiskereskedelmi partnerek tájékoztatását célzó anyagokat bizalmasan, üzleti
titokként kezeli. Ezen információk jogosulatlan kiszolgáltatásából fakadó
károkért Megrendelő Szállító felé kártérítési kötelezettséggel tartozik

A Megrendelő az átvett áru ellenértékét az átvételt követő, számlán feltüntetett naptári napon
belül köteles, a Szállító által kiállított számla alapján, az ott feltüntetett módon megfizetni.
A Megrendelőt késedelmes fizetése esetén, a lejárat napjától, a megfizetés napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan késedelmi kamatot köteles fizetni a Szállítónak, melynek mértéke a a
szintén a számlán kerül feltüntetésre.

8.) A szerződéses jogviszony fennállása alatt az árváltozás joga a Szállítót megilleti, melyről
írásban értesíti a Megrendelőt.
9.) Az ezen szerződés alapján létrejött jogviszony ezen szerződés aláírásának napjától,
határozatlan időre jött létre.
10.) Ezen szerződést a Felek közös akarattal bármikor módosíthatják, megszüntethetik. A
szerződéses jogviszonyt bármelyik fél azonnal megszüntetheti, ha a másik fél szerződésben
vállalt kötelezettségeinek felszólításra nem tesz eleget.
11.) A Felek a köztük felmerült vitás kérdéseket kötelesek elsősorban tárgyalások útján rendezni.
Ennek meghiúsulása esetén jogvitáik eldöntésére a Szállító székhelye szerinti bíróság
illetőségét kötik ki.
12.) Az ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., annak különösen szállítási
szerződésre vonatkozó, XXXIV. fejezetében leírtak az irányadók.
Ezen szerződést a Felek, mint akaratukban mindenben egyezőt, a mai napon jóváhagyólag
aláírták.
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