SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj:
16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP Bank, 11745073-20106768),
mint SZÁLLÍTÓ (a továbbiakban: Szállító) és

az Pana-Tech Kft. (székhely: 2119 Pécel Bacsó B. utca 13; adószám: 12609606-2-13; cgj:
1309087353; képviselő: Korsoveczky Tamás; bankszámlaszám: Videke TKSZ, 6560011311030946 ), mint MEGRENDELŐ (a továbbiakban: Megrendelő) között, alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek mellett:
I. A szerződés tárgya
1. A Szállító számítástechnikai eszközöket, készülékeket forgalmaz.
2. Jelen szerződés alapján a Szállító köteles a Megrendelő részére az eseti, írásban – faxon, vagy
más igazolható módon – megküldött megrendelésben megjelölt számítástechnikai termékeket
leszállítani, a Megrendelő pedig köteles a leszállított termékeket átvenni és az ellenértékét
kifizetni.
Jelen szerződés a Szállító által forgalmazott valamennyi termékre kiterjed, a Megrendelő a
Szállító teljes termékskálájáról válogat. A Szállító által forgalmazott termékekről készített lista
– un. Terméklista – jelen szerződés mellékletét képezi.
3. A leszállított termék minőségi jellemzői és csomagolása, a Szállító Terméklistáján szereplő, az e
típust jellemző tulajdonságokkal bír.

II. A megrendelés formája és teljesítése
1. A Megrendelő a megrendelését írásban, faxon, vagy más igazolható módon köteles elküldeni a
Szállító részére.
2. A megrendelésben köteles a készülékeket a Terméklistában is alkalmazott megjelöléssel
(kóddal) megrendelni, a pontos darabszám közlése mellett.
3. A Szállító a megrendelést a Megrendelő kérésének megfelelően vagy postára történő feladás
útján teljesíti, vagy a Megrendelő a Szállító székhelyén közvetlenül átveszi azt – ebben az
esetben a megrendelés haladéktalanul teljesítettnek tekintendő.
4. A Szállító a postai úton leszállítandó megrendelést az írásos megrendelés megérkezésétől
számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles teljesíteni, azaz postára adni. Abban az esetben ha a
megrendelt készülék a Szállítónál nincs készleten és azt Németországból, vagy Taiwanból kell
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behozni, úgy a teljesítés ideje a 10 (tíz) munkanapot meghaladhatja a behozatalhoz szükséges
idővel. Erre az esetre a Megrendelő elfogadja azt, hogy a Szállító tíz napon túl teljesít.
A Szállító köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a teljesítési idő a lehető
legrövidebb legyen.
III. A termék helyettesíthetősége
1. A terméklista esetleges változásait a Szállító a Megrendelő által leadott soron következő
megrendeléskor köteles jelezni a Megrendelő felé.
2. A Szállító nem jogosult az általa már nem forgalmazott, de a Megrendelő által megrendelt
terméket, a Terméklistán szereplő, a megrendelt termékhez hasonló paraméterekkel bíró
készülékkel helyettesíteni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása, illetve erre a másik
termékre adott megrendelés nélkül.

IV. A megrendelés ellenértéke
1. A Szállító a megrendelt és leszállított termékekről számlát állít ki, amelyet a termékekkel együtt
eljuttat a Megrendelőhöz, azaz vagy a termékkel együtt átad, vagy postai úton megküld.
2. A szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a Szállító az „Allnet termékek” árát a
Terméklistában szereplő „Allnet termékek” árához képest alacsonyabb összegben köteles
megjelölni, és értékesíteni a Megrendelő részére.
3. A Megrendelő a számla ellenértékét a termékek, illetve a számla kézhezvételétől számított 15
naptári napon belül, banki átutalással köteles kiegyenlíteni a Szállító OTP Bank Rt-nél vezetett,
11745073-20106768 számú számlájára.
4. A Megrendelő a fizetési késedelme esetén, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres
összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Szállító részére.
5. Ha a Megrendelő akár egyetlen egy számla ellenértékét nem egyenlíti ki, a Szállító nem köteles
további megrendeléseket teljesíteni a Megrendelő részére.

V. A teljesítés helye
1. A teljesítés helye a Szállító székhelye.
2. A Szállító székhelyéről a Megrendelő köteles a terméket elszállítani, viselve a szállítással
felmerülő valamennyi költséget.
3. A megrendelt termékeknek postai úton történő leszállítása esetén a teljesítés helyének szintén a
Szállító székhelye tekintendő. A postai küldeményt a szállító utánvéttel jogosult küldeni a
Megrendelő részére, azaz a posta költséget a Megrendelő viseli.
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4. A felek akként állapodnak meg, hogy a költség és kárveszélyviselés a megrendelt termékeknek
az átvételétől, illetve a postára történő feladásától kezdődően a Megrendelő viseli. Az átvételtől,
illetve a feladástól kezdődően a Szállító semmiféle kárért nem vonható felelősségre, és a
megrendelt termékeke vételárára jogosan tarthat igényt.
VI. Minőségi, mennyiségi ellenőrzés és kifogás
1. A Megrendelő a termékek átvételekor köteles mennyiségi ellenőrzést lefolytatni a Szállító, vagy
annak képviselője jelenlétében.
Abban az esetben, ha a Szállítónak mennyiségi kifogása van, úgy haladéktalanul jelzi a Szállító
fel, aki azt haladéktalanul orvosolja.
2. Abban az esetben, ha a Megrendelő postai úton kéri a szállítást, a Megrendelő a mennyiségi
ellenőrzést a küldemény kézhezvételét követően haladéktalanul köteles elvégezni, és az
esetleges kifogását jelezni a Szállító felé, arról köteles jegyzőkönyvet felvenni két tanú
aláírásával.
Ha a küldemény bontott csomagként érkezik meg a Megrendelőhöz, a kárigényét a Magyar
Posta Rt-vel szemben érvényesítheti.
3. A Szállító három munkanapon belül köteles a mennyiségi kifogást orvosolni.
4. A Megrendelő a minőségi ellenőrzést a termék átvételétől számítva haladéktalanul köteles
legalább a termékek 25%-ra nézve lefolytatni és az észlelt hibát azonnal közölni a Szállítóval.
5. A termékkel szemben minőségi kifogás csak akkor támasztható, ha a termék nem felel meg a
Termékleírásban, illetve a Szállító honlapján ismertetett – az adott típusú készülékre jellemző –
minőségnek, nem bír ugyanazokkal a tulajdonságokkal, paraméterekkel.
6. A minőségi ellenőrzés során felmerülő hibáról a Megrendelő szintén jegyzőkönyvet vesz fel két
tanú jelenlétében.
7. A Megrendelő a szavatossági kifogásait a jegyzőkönyvek alapján érvényesítheti.

VII. Garanciális rendelkezések
1. A Szállító a készülékeket kezelési útmutatóval látja el.
2. A Szállító a termékekre kijavítást nem vállal.
3. A Szállító minden egyes termékre az áru átvételétől számított 3 évig cseregaranciát biztosít.
4. A Szállító a garanciális kötelezettségének, a hiba Megrendelő általi jelzésétől számított 5-10 (öttíz) munkanapon belül köteles eleget tenni. Ez a határidő meghosszabbodhat a behozatalhoz
szükséges határidővel (ld.: II/4. pont)
5. A Szállító kizárólag az olyan hibáért felelős, illetve kizárólag az olyan hiba esetén vállal
kicserélést, amely már a teljesítéskor megvolt a termékben. A Szállító a készülék nem megfelelő
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üzembe helyezése, elejtése, helytelen tárolása stb. során keletkező, vagy a Megrendelő oldalán
felmerülő egyéb hibákért nem vállal felelősséget, és nem is vonható felelősségre.

VIII. A Szállító késedelme
1. A Szállító késedelmes teljesítés esetén köteles minden megkezdett naptári nap után 1.000 Ft,
azaz Ezer forint késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére, amely az ellenértékből kerül
levonásra. A szállítói késedelem kizárólag a megrendelés postai úton történő szállítása esetén
értelmezhető, de nem tartozik ide a posta hibájából bekövetkező késedelem, valamint, ha a
Szállító azért késlekedik, mert a termék nincs készleten, és annak behozatalára várni kell.
2. A Szállító a megrendelésnek határidőben történő feladását a postai feladóvevénnyel tudja
igazolni.
3. A Megrendelő késedelme kizárja a Szállító késedelmét, vagyis amíg a Megrendelő az előírt
formában (II. pont) nem küldi el a megrendelését a Szállítónak, addig a Szállító késedelmes
teljesítés miatt nem vonható felelősségre.
IX. A szerződés időtartama, a szerződés megszűnése
1. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik meg.
2. A felek akként állapodnak meg, hogy a Megrendelő által leadott megrendeléseknek hat hónap
alatt el kell érniük a havi nettó 3.000.000 Ft-os, azaz Hárommillió forintos forgalmat. Abban az
esetben, ha a Megrendelő a jelen szerződés megkötésétől számított hat hónap alatt – azaz 2006.
március 19. napjáig – nem éri el azt a feltételt, hogy havi nettó 3.000.000 Ft értékű megrendelést
biztosítson a Szállító számára, úgy jelen szerződés a hatodik hónap elteltével megszűnik a felek
között. Ezt követően a Szállító nem köteles jelen szerződéses feltételek mellett szállítani a
Megrendelő részére.

X. Kizárólagossági klauzula
1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a termékeket továbbértékesítési céllal vásárolja meg a
Szállítótól.
2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy azokkal a gazdasági társaságokkal és egyéb
„megrendelőkkel”, akikkel a jelen szerződés Megrendelője szerződéses jogviszonyban áll
„Allnet termékek” értékesítése céljából, a jelen szerződés Szállítója nem köt szerződést,
azoknak termékeket nem szállít semmilyen feltétel mellett. A Megrendelő az érintett
„megrendelőkről” a Szállítónak a valóságnak megfelelő listát, valamint a köztük fennálló
jogviszony valóságának igazolása céljából a létrejött, aláírt szerződés egy példányát megküldi
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faxon. A Megrendelőnek joga van ahhoz, hogy az ellenértékre, és egyéb kizárólag a szerződő
felekre vonatkozó és üzleti titoknak minősülő adatokat a szerződésből kitakarja, de nem
takarhatja ki a szerződés szövegét olyan mértékben, hogy abból ne legyen megállapítható a
szerződéses mivolt. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag azon megrendelőit
tünteti fel a listán, akikkel valóban szerződéses viszonyban áll és „Allnet termékeket” szállít
számukra.
3. A szerződő felek jelen kizárólagossági klauzula bármelyik fél részéről történő megszegése
esetére kárátalányt kötnek ki, amelynek a mértéke az adott megrendelés nettó értékének 20%-a.
4. Jelen kizárólagossági klauzula a Szállítót csupán jelen szerződés hatályossága ideje alatt köti.

XI. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok
megfelelő rendelkezései irányadóak.
2. A felek a szerződéses jogviszonyukban felmerülő valamennyi vitájukat törekszenek békés úton
megoldani.
3. A felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerződést csak írásban módosíthatják.
4. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.
Berekfürdő, 2005. szept.-05

Allnet Hungary Kft.
szállító

Pana-Tech Kft.
megrendelő
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