SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött
,továbbiakban Vevő
és a PeTitan Informatika Kft..
6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó
között az alábbi feltételekkel:
1. Szerződés tárgya:
Jelen szerződés alapján a Vevő az alábbi specifikáció szerinti berendezéseket rendeli meg az
Eladó-tól az alábbiakban részletezett feltételek szerint. Továbbá, a szerződés aláírásával a Vevő
megrendeli a jelen szerződés 1. pontjában megnevezett termékek Vevő telephelyére történő
leszállítását és üzembe helyezését.
Típus

Megnevezés

db Nettó egység ár (Ft) Nettó össz. Ár (Ft)

Nettó összesen:
ÁFA összesen:
Bruttó összesen:

2. Az 1. pontban szereplő árak nem tartalmazzák az áru Vevő telephelyére történő leszállításának
és az üzembe helyezésének költségeit.
3. Fizetési ütemezés:
Mód:

Határidő:

Összeg (Ft) vagy (%):
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4. Teljesítési határidők:
4.a) Az Eladó a berendezéseket legkésőbb ..............................-ig a Vevő telephelyére leszállítja.
Előszállítás engedélyezett.
4.b) A teljesítés akkor tekinthető befejezettnek, amikor berendezések működését próbaüzem
keretében a Vevő képviselői ellenőrizték, és ezt az Eladó által előkészített munkalapon
aláírásukkal igazolták.
4.c) Amennyiben a szerződés teljesítése során bármely fél részéről olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a feleket a határidőben történő teljesítésben, úgy haladéktalanul írásban
értesíteniük kell egymást a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól.
5. Egyéb feltétel/megjegyzés:.........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

6. A leszállításra meghatározott telephely: ..................................................................................

7. Egyéb feltételek a PeTitan Informatika Kft. Általános Szállítási Feltételei szerint.

Kelt: ...............................................

...............................................

.................................................

Eladó

Vevő
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Általános Szállítási Feltételek
1.

Felek jogai és kötelezettségei:
1.1.
A felek megállapodnak, hogy a Vevő megrendelése alapján az Eladó leszállítja és üzembe helyezi, a
Szállítási szerződés tárgyát képező, annak 1. pontjában megnevezett garázsipari berendezéseket (továbbiakban
berendezéseket), a Szállítási szerződés 6.pontja szerinti leszállításra meghatározott telephelyen.
1.2.
A Vevő az üzembe helyezés helyszínén az Eladó által megadott alapozási rajzok és utasítások, illetve az
Eladó-val egyeztetett kiviteli tervek alapján elvégzi a berendezések üzembe helyezéséhez szükséges alapozási
munkálatokat, amennyiben a berendezés üzembe helyezéséhez ez szükséges.
1.3.
A Vevő az üzembe helyezés helyszínén biztosítja az üzembe helyezéshez szükséges építészeti munkák
elvégzését, a berendezések működéséhez szükséges elektromos, levegő, olaj és egyéb rendszerek kiépítését, és a
berendezéseknek az elektromos hálózatra történő bekötését, valamint a berendezések üzembe helyezéséhez
esetlegesen szükséges, a berendezések szállítási terjedelmén túli szerelési anyagokat. Az Eladó a berendezések
telepítését csak a szereléshez szükséges feltételek megléte, és a berendezések működtetéshez szükséges.
rendszerek kiépítése és üzembe helyezése után kezdi meg.
1.4.
A Vevő az üzembe helyezés helyszínén saját költségére megszervezi a berendezések lerakodását és a
berendezés végső, működési helyére történő mozgatását.
1.5.
Az Eladó vállalja, hogy szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a Vevő rendelkezésére bocsátja a
megrendelt berendezések alapozási rajzait, ill. telepítési dokumentációját.
1.6.
Az Eladó vállalja, hogy a Szállítási szerződés tárgyát képező, annak 1. pontjában megnevezett
berendezéseket, a Szállítási szerződés 4.a pontja szerinti határidőnek megfelelően, a Vevő részére a Szállítási
szerződés 6. pontjában leszállításra meghatározott telephelyén átadja és üzembe helyezi.
1.7.
Az Eladó vállalja, hogy azon berendezéseknél, amelyeknél ez szükséges, elvégzi az üzembe helyezéskori
kalibrálást, hitelesítést, valamint az emelő berendezések vizsgáztatását, az üzembe helyezés időpontjában érvényes
díjszabásának megfelelő díjazás ellenében.
1.8.
Az Eladó kijelenti, hogy az általa szállított berendezések mindegyike dokumentálható módon megfelel a
Magyarországon jelenleg érvényes munkabiztonsági előírásoknak.
1.9.
Az Eladó kijelenti, hogy az általa szállított berendezések megfelelnek a Nemzeti Közlekedési Hatóság
jelenlegi követelmény rendszerének.
1.10.
Amennyiben, a Szállítási szerződés 6. pontjában leszállításra kijelölt telephely valamilyen okból nem
egyezik meg az üzembe helyezés helyszínével, úgy – ha erről külön megállapodás nem született – a Vevő-nek kell
gondoskodnia a Szállítási szerződés 1. pontjában megnevezett termékek üzembe helyezési helyszínére
szállításáról.

2.

Fizetési feltételek:
2.1.
A fizetési mód(ok), az előleg(ek), a részlet(ek) százalékos és/vagy Forintosított formában, az adott összeg,
részlet vagy előleg fizetési határidejével, a Szállítási szerződés 3. pontjában jelenik/jelennek meg.
2.2.
A szerződés aláírását követően a Vevő a Szállítási szerződés 3. pontjával teljes mértékben megegyezően,
az a szerinti előleget átutalja az Eladó Erste–nél vezetett 11998006-06193559-10000001 számú számlájára, vagy
készpénzben fizeti be az Eladó pénztárába. Az előleg kifizetése a teljesítés megkezdésének feltétele.
2.3.
A szerződés értékének fennmaradó részét a Vevő a Szállítási szerződés 3. pontjával teljes mértékben
megegyezően, az Eladó által kiállított számla alapján, átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki.
2.4.
Amennyiben a Vevő bármelyik berendezés üzembe helyezéséhez szükséges feltételeket az Eladó-nak fel
nem róható okok miatt, nem biztosítja, úgy az Eladó a jogosulttá válik a szerződés összegére a Szállítási szerződés
3.pontjában meghatározott feltételek szerint akkor is, ha az érintett berendezés nem került üzembe helyezésre.
2.5.
Az Eladó-nak a berendezések üzembe helyezésére vonatkozó kötelezettsége az Általános Szállítási
Feltételek 2.4. pontja szerinti esemény bekövetkezte esetében sem szűnik meg, és azt köteles a feltételek
biztosítása után, egy kölcsönösen egyeztetett időpontban elvégezni. A Vevő köteles az Eladó-nak az utólagos
üzembe helyezéssel kapcsolatos esetleges többletköltségeit megtéríteni.
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A berendezések a vételár teljes összegének kifizetéséig az Eladó tulajdonát képezik. A Vevő a
berendezéseket a vételár teljes összegének kifizetéséig használatba nem veheti. A berendezések tulajdonjoga a
teljes vételárnak az Eladó bankszámlájára és/vagy pénztárába történő befolyása után száll át a Vevő-re.
2.6.

3.

Garanciális feltételek, szervizelés, karbantartás:
3.1.
Az Eladó az általa szállított új berendezésekre 12 hónap garanciát vállal az üzembe helyezés időpontjához
képest.
3.2.
A garancia nem terjed ki a természetes kopásra és a gyorsan kopó alkatrészekre (tömítések, ékszíjak,
csapágyak, stb.).
3.3.
A garancia továbbá nem vonatkozik a következőkre:
nem rendeltetésszerű használat miatti meghibásodások, sérülések;
szakszerűtlen kezelésből, üzemeltetési előírások be nem tartásából származó meghibásodások, sérülések;
•
számítógépes programok, adatbázisok újrainstallálása;
•
nem megfelelő tárolásból eredő meghibásodások, sérülések;
•
feszültségingadozás, hálózati zavar, elektromos zárlat miatt bekövetkező meghibásodások;
•
leesés, ütődés, beázás vagy túlterhelés, ill. mechanikai sérülés miatt bekövetkezett vagy ezekkel
összefüggésben keletkezett bármely meghibásodás;
•
nem előírás szerinti alapozás, ill. építészeti munkák miatti meghibásodások;
•
nem megfelelő kenőanyagok, alkatrészek használatából eredő meghibásodások;
•
nem eredeti vagy hibás alkatrészek felhasználásából eredő meghibásodások;
•
a karbantartási utasítások be nem tartásából eredő meghibásodások
•
mérővezetékekre, elektromos kábelekre, tömlőkre, mérőcsipeszek, szondákra, szűrőbetétekre, nyomtató
kellékekre;
•

•

3.4.
Az Eladó vállalja, hogy külön megállapodás keretében kész elvégezni az általa szállított berendezések
időszakos karbantartását, hitelesítését és vizsgáztatását, a garanciális és garancián túli javítását.
3.5.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a berendezésekkel szállított szoftverekre a szoftver gyártója által megadott
szoftverhasználatra vonatkozó licenc megállapodás feltételei vonatkoznak.
3.6.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerviz jelszavakkal és/vagy hardverkulccsal védett szoftverek esetében
az Eladó a szerviz jelszavak kiadására nem kötelezhető.
4.

Kötbérek, szankciók:
4.1.
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

5.

Általános feltételek
5.1.
A Szállítási szerződés módosítása csak a felek kölcsönös beleegyezése esetén, kizárólag írásban
lehetséges.
5.2.
A Szállítási szerződés egyoldalú felmondása kizárt. Ha felek valamelyike a Szállítási szerződés
feltételeinek teljesítését egyoldalúan megtagadja, úgy köteles a másik fél addig felmerült összes költségét a
szerződést megsértését követő 15 napon belül megtéríteni.
5.3.
Olyan rendkívüli események esetében, melyek nem függnek a felek akaratától: természeti csapások,
háborús helyzet, leküzdhetetlen szállítási problémák, állami rendelkezések, melyek lehetetlenné teszik a Szállítási
szerződés feltételeinek teljesítését, stb./ a felek kölcsönösen értesítik egymást az akadályoztatásról és
megállapodnak a Szállítási szerződés teljesítésének új időpontjairól, ill. a Szállítási szerződés felmondásáról.
Ebben az esetben a felek nem élnek a szankciók lehetőségével.
5.4.
A felek a Szállítási szerződés teljesítése folyamán felmerült problémákat tárgyalások útján rendezik.
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5.5.
A Szállítási szerződésben és az Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
5.6.
A Szállítási szerződés 2 egyforma példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.
5.7.
Amennyiben a Szállítási szerződés valamely pontja az Általános Szállítási Feltételektől eltérően
rendelkezik a Szállítási szerződés rendelkezései az irányadók.
5.8.
A Szállítási szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírják.
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