Kereskedelmi Keretszerződés
Szerződésszám:____________/2019
Amely létrejött egyrészről az
DEX Digital Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Forgách utca 19.
Adószám: 26546368-2-41
Bankszámlaszám: 12001008-01660647-00100005
továbbiakban: „Szállító”, és a
Cég- / intézménynév:
Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
mint céges vagy intézményi vevő, továbbiakban: „Vevő” között, az alábbi feltételekkel:
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A szerződés tárgya:
Szállító a Vevővel Kereskedelmi Keretszerződést köt, az általa kínált termékek rendszeres vásárlására.
A vásárlás feltétele: a Kereskedelmi Keretszerződés aláírása, melynek melléklete a Vevő által csatolt:
Társas vállalkozások esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, továbbá a cégvezető aláírási címpéldánya, ami igazolja a
cég képviselőjének aláírását.

A Szállító kötelezettségei
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által megrendelt, és a Szállító által elfogadott megrendelések tartalmát
alkotó termékeket a Szállító telephelyén, vagy kiszállítás esetén a Vevő telephelyén, a Vevőnek átadja.
Szállító nyilatkozik, hogy az összes, termékhez kapcsolódó törvényi és hatósági kötelezettségének eleget tesz (jótállás, vám, adófizetés, stb.)

A Vevő kötelezettségei
A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt eszközök megállapodott és kiszámlázott árát a jelen szerződés
6. pontjának foglaltak szerint megfizeti a Szállító részére.

A szerződés tartalma és megszűnése
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés mindkét fél aláírásának napjától határozatlan ideig szól.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződést mindkét fél jogosult írásban azonnali határidővel
felmondani azzal a feltétellel, hogy a szerződés hatálya mindaddig fennáll, amíg a Felek egymással szembeni tartozásaikat
maradéktalanul nem teljesítették.
A Felek között kötött keretszerződés megszűnését követően is életben marad valamennyi olyan, bármelyik fél részéről,
bármelyik fél részére fennálló, a jelen szerződésből eredő kötelezettség, ami a szerződés fennállása alatt keletkezett és a
teljesítés hatálya a szerződés megszűnésén túlnyúlik.

A Felek közötti kereskedelmi tevékenység szabályai
Szállító, a beszerzések beérkezésének megfelelően, folyamatosan frissülő árlistát készít. A rendszeresen frissülő árlista
folyamatosan megtekinthető a Szállító honlapján. Az árlista megtekintéséhez, a Vevőnek, a honlapon megadott módon
regisztrálnia kell magát.
A Vevő, a szerződés aláírásával, beleegyezését adja, hogy e-mail címét a Szállító felveheti e-mail listájára és a továbbiakban,
hírleveleiben e-mailen tájékoztathatja árairól, akcióiról, üzleti ajánlatairól. Amennyiben a Vevő a hírlevelekre nem tart igényt,
azt a Szállító megkeresésével, hozzá intézett nyilatkozattal lemondhatja.
Szállító a Vevőket vásárlási mennyiségüktől függően kedvezményes árkategóriák szerint szolgálja ki.
Szállító tájékoztatja a vevőket az árkategóriába sorolásukról. A Vevő rendelkezésére bocsátott árlista, a Vevő vásárlási
kategóriájának megfelelő árakat tartalmazza.
Vevő, nyitvatartási időben személyesen vásárolhat termékeket a Szállító telephelyén. Itt történik az áru számlázása és az
árukiadás.
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A raktárkészlet erejéig a Szállító árufoglalásokat és rendeléseket is elfogad, melyeket a Vevő a rendelkezésére bocsátott
kliens szoftver, vagy a web-áruház segítségével az Interneten keresztül, (B2B) illetve telefonon, faxon, és e-mailben tehet
meg. A felek közötti jogviszony a rendelés feladás módjától független. (A távollevők között kötött szerződésekről 17/1999.
(II. 5.) Korm. rendelet szabályai, a felek között létrejött kereskedelmi jogviszonyra nem vonatkozik, függetlenül attól, hogy a
Vevő a rendelését a B2B zárt rendszeren, interneten keresztül adta le.)
A foglalt árut a Vevőnek, egyéb megállapodás hiányában, maximum 2 napon belül át kell vennie, különben foglalását a
Szállító törli.
A raktárkészlet erejéig a Szállító árufoglalásokat is elfogad, melyeket a Vevő a rendelkezésére bocsátott kliens szoftver
segítségével vagy a B2B zárt felhasználói körű web áruházon keresztül az interneten, illetve telefonon, faxon, és e-mailben
tehet meg.
A Szállító vállalja a megrendelt termékek kiszállíttatását, a Vevő telephelyére. A Vevő, a kiszállítás megrendelésével
elfogadja a Szállító kiszállítási feltételeit, mely feltételek folyamatosan megtalálhatók a Szállító honlapján.
(www.dexdigital.hu).
Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt eszközöket a Szállító gyárilag előre csomagolva, vagy a Szállító által
becsomagolva adja át a Vevőnek.
A megrendelt eszközöket gyári csomagolás esetén darabszám szerint, a Szállító által becsomagolt eszközöket pedig a gyártó
által az adott eszközökre megállapított minőségi paraméterek figyelembe vételével kell átadni.
A Vevő a termékek átadás-átvétele során köteles az eszközöket darabszám szerint ellenőrizni és külsőleg megvizsgálni, az
esetleges kifogásait, illetve észrevételeit pedig az átadás-átvételi eljárás során a Szállító eljáró alkalmazottjának jelezni.
Felek rögzítik, hogy a termékek átadás–átvételét követően észlelt hiányosságokból, hibákból eredő esetleges károkért a
Szállító semmilyen formában nem köteles helyt állni, és az átadás-átvételt követően észlelt hibákból eredő esetleges kár
megtérítésére nem köteles

Fizetési módok, feltételek
Fizetés készpénzben: A Vevő az áruátvétellel egy időben, a számlát készpénzben egyenlíti ki a Szállító pénztárában.
Fizetés előre átutalással: Foglalás esetén kérésre a Szállító elkészíti a Vevő számláját, és faxon vagy e-mailen elküldi a
Vevőnek, aki az elküldött másolat alapján előre elutalja a számla összegét. Az áru átvétele azután lehetséges, miután a
kifizetett összeget, a számlavezető bank a Szállító számláján jóváírta.
Fizetés utánvéttel: Kiszállítás esetén az áruátvizsgálást követően a Vevő a futárnak készpénzben kifizeti a csomagban
található számla összegét. Az áruátadás feltétele, az utánvét teljes összegének kifizetése.
Fizetés átutalással: A Szállító, az általa fizetőképesnek ítélt Vevőinek, adott vásárlási limitek teljesítése és jelen szerződésben
rögzített „fizetés jótállási szabályai”-ban foglaltak teljesülése esetén ad átutalási fizetési lehetőséget.
A Vevő vállalja, hogy az átutalásos számlákat a számlán megadott fizetési határidőig kiegyenlíti.

A fizetési jótállásvállalás szabályai
A Vevő, az átutalási fizetési mód megadásának feltételeként a mellékletben található „Készfizető Kezességvállalási
szerződés” kitöltését és a kezességvállalók személyes megjelenésével, a Szállító üzletében történő aláírását vállalja. A vevő,
folyószámla-vezető bankjával köteles a mellékletben szereplő „Felhatalmazást” aláíratni és azt a szerződéshez csatolni.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 6/216.§-a szerint, a Vevő által átvett, de
még teljes egészében ki nem fizetett árukra a Szállító, a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. A Vevő a
tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a még teljes egészében ki nem fizetett árut csak abban az esetben idegenítheti
el, ha lehetővé teszi a Szállító számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében, a Vevő tulajdonában lévő áruk
tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezze és az így tulajdonjogot szerzett ingóságokat birtokba vegye, vagyis a
Vevő az opciós jog biztosításával a Szállítónak garanciát nyújt.
Az így tulajdonba kerülő áru értékét elsősorban a Vevő felé készült Szállító által kiadott számlán (számlákon) szereplő ár
(árak), ennek hiányában a Szállító árlista szerinti ára határozza meg.
A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult:
- a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani,
- azonnali beszedési megbízást a Vevő bankjához benyújtani, ami ellen a Vevő kifogást nem emel,
- e jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani,
- a Vevővel szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás tényéről harmadik félnek felvilágosítást
adni.
- a Vevő terhére a követelésbehajtás díját (a behajtandó összeg 30%-a), mint kinnlevőség-kezelési különdíjat felszámítani.
- a jótállásos ügyintézésre átvett termékek cseréjét felfüggeszteni, amíg a Vevő a tartozását nem rendezi.

Felelősség, kárveszély
A Vevő az áruk átvételekor a számla alapján ellenőrzi az áru hiánytalanságát és sértetlenségét. Az áru átvételével a kárveszély
és felelősség átszáll a Vevőre.
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Jótállás
A Szállító az általa forgalmazott termékekre a törvényi előírásoknak megfelelő, illetve e fölött, az importőrök illetve a gyártók
által biztosított idejű jótállást vállal. Szállító a megvásárolt és átadott, garanciális körbe tartozó termékekről a számla
mellékleteként, „jótállási jegyet” állít ki. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy megléte és a hibás termék
leadásával egyidejű bemutatása. Az összeépített konfigurációkra alkatrész-garancia érvényes.
A termékazonosító címke sérülése, leszedése, a termék beazonosíthatatlansága esetén a jótállás nem érvényesíthető.
Meghibásodás esetén a Vevő a leadott hibás termékről elismervényt kap. A garanciálisan javított, vagy cserélt termék az
elismervény alapján, annak leadásával vehető át.
Amennyiben a garanciális hibával leadott termékről a bevizsgálás során kiderül, hogy a meghibásodást nem garanciális
probléma, hanem helytelen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, túláram, vagy stb. okozta, abban az esetben
a Szállító a szerviz által kiszámlázott és saját költségeit továbbhárítja a Vevőnek.
Ha a Szállító a terméket egyedi jótállási jeggyel adta el, akkor a Vevőnek, a jótállást, az azon megjelölt helyen (szervizben)
és feltételekkel kell érvényesítenie.
A Szállító, a jótállási kötelezettségeit, a hatályos belföldi jogszabályok szerint teljesíti.

10. A Vevő kijelenti, hogy:
csődeljárási-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt nem áll, nem kezdődött ellene sem bíróság, sem cégbíróság, sem
más fórum előtt olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná, és amely a jelen megállapodás teljesítését
akadályozná,
köztartozása nincs.
Ezekre figyelemmel, a Vevő vállalja, hogy amennyiben e körülmények valamelyike megváltozik, azt haladéktalanul jelzi a
Szállító felé.
A Vevő a vásárlással elfogadja a Szállító mindenkori értékesítési feltételeit (nyújtott szolgáltatások, szupport, jótállási
feltételek, stb.), amit a honlapján megjelentet, ill. az üzletben elérhető.
A felek a szerződést elolvasták és azt kölcsönös egyetértésük kifejezéseként írták alá.
A felek a vitás ügyeiket igyekeznek peren kívül elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, 2019.______hó____nap

Szállító

Vevő
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ADATLAP
(a kereskedelmi Keretszerződés melléklete)

Cég neve
Bankszámla-szám 1.
Bankszámla-szám 2.
Bankszámla-szám 3.
Központi telefonszám
E-mail
Fax-szám
Telephelyének címe
Kapcsolattartó személy
Telefonszám, e-mail
Heti árlistát kér e-mailen?

Igen

Nem

Hírleveleket kéri e- mailen?

Igen

Nem

Budapest, 2019. ………..hó ………nap

Vevő
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