Kezességvállalási szerződés
Fizetési haladék kérése estén
(Viszonteladói Szerződés melléklet)

Kapcsolt szerződés száma:

Amely létrejött egyrészről az
Dynamic Center Zrt.
Cím:
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Telephely:
1139 Budapest, Forgách u. 19.
Adószám:
25467927-2-42
Bankszámlaszám:
12001008-01474967-00100007
mint Szállító (továbbiakban: „Jogosult”),

Név:
Lakcím:
Személyiigazolvány-szám:

mint kezes (továbbiakban: „Kezes”) között, az alábbi előzmények alapján és feltételek mellett:

Előzmények
A Jogosultak és

nevű,

Adószámú,
cégjegyzékszámú
Kötelezett, külön Kereskedelemi Keretszerződést kötöttek, melynek tárgya a Jogosult által átadott és
kiszámlázott áru, illetve nyújtott szolgáltatás.
A Jogosult (Szállító), az alábbi készfizető kezességvállalás alapján, a Kötelezettnek átutalásos fizetési módot,
és a számlán ________ nap fizetési haladékot biztosít.

1.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kezes a Ptk. 272 § alapján készfizető kezességet vállal
a Kötelezett tartozásának Jogosult (Szállító) részére történő hiánytalan megfizetése érdekében.

2.

Kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezett egyáltalán nem, vagy nem szerződésszerűen
teljesít, a Jogosult felhívására, a teljesítésre történő felszólítást követő 3 banki napon belül maga fog a
Kötelezett helyett teljesíteni.

3.

Jogosult kijelenti, hogy Kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet
vállalt.

4.

Felek megállapodnak, hogy a Kezes nem követelheti, hogy a Jogosult a követelést először a
Kötelezettől hajtsa be.

5.

Amennyiben a Kezes a Jogosultat kielégíti, úgy a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást
megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt átszáll rá.

6.

Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve eljárni, melynek
keretén belül tájékoztatják egymást minden olyan lényeges körülményváltozásról, amely a szerződés
teljesítését befolyásolja. Felek lényeges körülményváltozásnak tekintik lakcímük, székhelyük,
bankszámlaszámuk változását, továbbá ha Jogosulttal szemben csőd-, felszámolási-, vagy
végelszámolási eljárás indul.

7.

A felek kijelentik, hogy Jogosult Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, kezes, cselekvőképes
nagykorú állampolgár, szerződéskötési képességük semmilyen korlátozás alá nem esik.
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8.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel összefüggésben köztük felmerülő
véleményeltérések esetén elsősorban peren kívüli megállapodásra fognak törekedni. Amennyiben a
véleményeltérések rendezése békés egyeztetés útján nem lehetséges, úgy szerződő felek jelen
szerződéssel összefüggő kérdésekre vonatkozó jogvitájuk eldöntésére pertárgy értéktől függően a
Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.

Jelen szerződés az aláírt példányok kölcsönös kézhezvételével lép hatályba. A jelen szerződésre a
hatályos Ptk. Rendelkezései az irányadóak.

10.

Jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag írásban érvényes. E rendelkezéstől is csak
előzetesen, írásban lehet eltérni.

Felek jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
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