SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS
szállító: Greenlux Kft.
székhelye:
képviselő:
bejegyezve
Cg.:
tel.:
adószám:
számlavezető bank:, számlaszám:
üzletet, raktárt és reklamációt illető kérdésekben felelős személy:
tel.:
e-mail:
web: www.greenlux.hu
(a továbbiakban: „Szállító“)
megrendelő:
székhelye:
képviselő:
Cg.:
tel.:
adószám:
fax.:
számlavezető bank:
üzletet, raktárt és reklamációt illető kérdésekben felelős személy:
tel.:
e-mail:
web:
(a továbbiakban: „Megrendelő“)
összhangban a mindenkor hatályos 513/91 sz. törvénnyel – cseh kereskedelmi törvénykönyv közösen megkötik a jelen szállítási keretszerződést (a továbbiakban: „SZKSZ“) az alábbi
feltételek szerint :
§ 1. A szerződés tárgya
1.1. A jelen szállítási keretszerződés szabályozza a Greenlux Kft. társaság termékeinek harmadik
félnek történő értékesítéseire vonatkozó viszonyokat, amely jogviszonyok a jelen SZKSZ és a
szállítási szerződés (továbbiakban csak „Szerződés“) alapján létrejönnek. A jelen SZKSZ tárgya
megállapodás azon feltételekben, amelyek mellett a Szállító, a megrendelés formájú ajánlat
szerint létrejött Szerződések alapján az Árut szállítani fogja a Megrendelőnek, és a Megrendelő a
megrendelt Árut át fogja venni a Szállítótól.
1.2. Az SZKSZ-től való bármilyen eltérésről írásban kell megállapodni a vonatkozó Szerződésben.
Szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az SZKSZ előtt.
1.3. Szerződés megkötésével a szerződő felek elfogadják, hogy kölcsönös szerződéses
viszonyukra a jelen SZKSZ rendelkezései, a mindenkor hatályos cseh kereskedelmi törvénykönyv
irányadóak.
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1.4. A Szerződés szabályozza a megrendelt Áru tulajdonjogának Megrendelőre való átszállását
is, valamint a Szállító felelősségét az Áru hibájáért, garanciáért és az esetleges reklamációkért.
1.5. A jelen szerződés szabályozza a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (pl. kötbér) és
a szerződésszegés esetére kikötött szankciókat (pl. késedelmi kamat).
1.6. A jelen SZKSZ alapján a szerződő felek megállapodtak abban, hogy külön Szerződéseket
kötnek, amelyekben részletesen meghatározzák minden egyes üzleti tranzakció tárgyát és
feltételeit.
§ 2. Fogalom meghatározások
2.1. Az „Szállító“ a Greenlux Kft.
………………………………………………………..

társaság,

Cg.:

……………….,

székhelye

2.2. A „Megrendelő“ egy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég
vagy egyéni vállalkozó, amellyel a Szállító Szerződést kötött.
2.3. A „Szerződő felek“ a jelen SZKSZ-ben közösen a Szállító és a Megrendelő.
2.4. A „Szerződés“ a Megrendelő és a Szállító között Áru eladására/vásárlására a mindenkor
hatályos 513/1991 sz. törvény 409 §-a szerint megkötött adásvételi szerződés.
2.5. Az „Árlista“ az Áru meghatározott árait tartalmazó jegyzéke, amelyet a Szállító következő
weboldalán: www.greenlux.cz közzétett.
2.6. Az “Áru” a Szerződésben feltüntetett részletezés szerint egyenként vagy mennyiség és fajta
szerint meghatározott ingóságok - főként lámpák és elektrotechnika.
2.7. Az „Atipikus áru“ a jellegénél fogva nem felel meg a Szállító szokásos eladási tárgyának, és
nem tekinthető rendes Árunak, de a Szállítónak lehetősége van azt a Megrendelő részére
megszerezni.
2.8. A „Csomagolás“ az Áru mozgatásánál használt olyan ingóságok, amelyek megkönnyítik a
szállítást, valamint megóvják az Árut a sérüléstől. Ezek főként raklapok és kábeldobok.
2.9. A „Kedvezmény“ a jelen SZKSZ-ben, esetleg az SZKSZ mellékletében eltérően részletezett
feltételek teljesítése mellett megvásárolt Áru megrendelése esetén járó kedvezmény.
§ 3. Az adásvételi szerződések megkötésének folyamata
3.1. Az Árumegrendeléseket a Megrendelő az alábbi módok egyikével érvényesítheti a
Szállítónál:
•
•
•
•

interneten B2B shop-on keresztül a www.greenlux.hu weboldalon
e-mailben a Szállító következő e-mail címén: …………………………………
telefonon a következő telefonszámon: ………………………………………….
fax-on: ………………………………………………
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• írásban, postai úton a Szállító címére küldött levélben, mely esetben a megrendelés
kézbesítése napjának a megrendelés Szállító által történő átvételének napját kell érteni,
3.2. A Megrendelő megrendeléseit növekvő sorrendű számozással kell ellátni.
3.3. A megrendelésnek a következőket kell tartalmaznia:
•A Megrendelő cégneve és címe vagy cégjegyzék és adószám, amennyiben a Megrendelő ÁFA
fizetőként van nyilvántartva,
•a kért Áru azonosító adatai (megnevezés és a termék azonosítószáma),
•az átvétel helye,
•az átvétel és a szállítás módja,
•az Áru rendelésére jogosult személy aláírása,
•a Megrendelő meghatalmazása a megrendelést leadó személy részére, amennyiben az nem
jogosult árurendelésre,
•az Árura vonatkozó esetleges speciális követelmények,
•olyan további adatok, amelyeket a Megrendelő fontosnak tart,
•a szállítás időpontja,
•faxszám vagy e-mail cím olyan esetekben, amikor a Megrendelő vagy a Szállító a megrendelés
visszaigazolását kéri.
Megrendelések visszaigazolása
3.4. A megrendelés elfogadását a Szállító a visszaigazolt megrendelés megküldésével
megerősíti, vagy egyéb írásos értesítést küld az elfogadásról a megrendelésben szereplő
faxszámra, ill. e-mailre, amennyiben:
• a Megrendelő kifejezetten kéri a megrendelés visszaigazolását,
• a megrendelés tárgya Atipikus áru,
• a megrendelésben szereplő Áru teljes ára meghaladja a 100 000,- CZK-t.
3.5. Visszaigazolt megrendelések a Megrendelő részéről kötelezőek, és azokat nem lehet törölni.
§ 4. A vételár és a fizetési feltételek
4.1. A Megrendelő vállalja, hogy megfizeti a Szállítónak az Áru, a megrendelés kézbesítésének
napján érvényes árlista szerinti vételárát a Szállító által kiállított számla kiállításától számított 35
napon belül.
4.2. A megrendelt Áruval együtt a Szállító elküldi, vagy átadja a Megrendelőnek az Áru
vételárára vonatkozó számlát. A számla adóbizonylatként fog szolgálni.
4.3. A fizetés abban a pillanatban teljesítettnek tekintendő, amikor azt jóváírják a Szállító
bankszámláján, vagy amikor megerősítést nyert a vételár megfizetése készpénzben.
Kedvezmények az Áru árából
4.4. A kedvezmény eltérő rendelkezés hiányában az „elektromos áru” csoportba tartozó minden
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Árura vonatkozik.
4.5. A Szállító 2 %-os kedvezményt biztosít a Megrendelőnek a kiszámlázott, ÁFA nélküli, nettó
összegből, amennyiben a Megrendelő az Árut interneten, B2B e-shopon keresztül rendeli meg a
www.greenlux.cz oldalon.
4.6. A Szállító ………..%-os alapkedvezményt biztosít a Megrendelőnek a kiszámlázott, ÁFA
nélküli, nettó összegből.
4.7. Az SZKSZ aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy az Árlistát ismeri, és lehetősége van rá,
hogy azt megismerje. A Szállító fenntartja magának a jogot az Árlista megváltoztatására.
4.8. Minden további Kedvezmény a jelen szerződés mellékletében szerepel, egyéb
kedvezményben a jelen szerződés kiegészítésében lehet megállapodni.
§ 5. Szállítási feltételek
5.1. Az Áru leszállítottnak számít a Szállító székhelyén vagy telephelyén történő, Megrendelő
számára való átadás pillanatában, vagy az Áru Megrendelő által megjelölt helyre történő
leszállításával. Az Árunak a Szállító székhelyén vagy telephelyén Megrendelőnek történő átadása
esetén az Áru elvesztésének, károsodásának vagy megsemmisítésének a kockázata az átadás
pillanatában átszáll a Megrendelőre.
5.2.
Amennyiben az Áru rendeltetési helyére való továbbítását a Szállító biztosítja, az Áru
elvesztésének, megrongálódásának vagy megsemmisülésének kockázata az Áru átvételének
pillanatában száll át a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a Szállító által szabályszerűen
felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja a Szállító határidőben történő
teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok vagy intézkedések megtételét, abban az esetben a
kárveszély viselése a szabályszerűen felajánlott Szállító teljesítés megtagadásának, illetve
meghiúsulásának pillanatában száll át a Megrendelőre.
Amennyiben az Áru rendeltetési helyére való továbbítását a Megrendelő biztosítja, akkor az Áru
elvesztésének, megrongálódásának vagy megsemmisülésének kockázata az Áru Megrendelő
részére történő továbbítása érdekében az első fuvarozónak való átadás pillanatában száll át a
Megrendelőre.
5.3. A Szállító az Árut a székhelyén csak a Megrendelő által felhatalmazott azon személyeknek
adja ki, amelyek névlistája a jelen SZKSZ melléklete, esetleg a külön megállapodásban
jóváhagyott fuvarozónak. Az árut átvevő személy az Áru átvételénél köteles igazolni
személyazonosságát.
5.4. A Megrendelő köteles a szállítmány átvételét a szállítólevélen megerősíteni. A
szállítólevélnek a következőket kell tartalmaznia:
• az átvevő személy olvasható neve,
• az átvevő személy aláírása,
• az átvétel dátuma,
• a Megrendelő bélyegzőlenyomata, esetleg az átvevő személy személyi igazolványának a
száma.
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5.5. A Szállítónak jogában áll megkövetelni a Megrendelőtől a Csehországon belüli kézbesítéssel
kapcsolatos költségek megtérítését abban az esetben, ha a megrendelt áru az adott konkrét
esetben nem haladja meg 4.000,- CZK ÁFA nélküli nettó összeget. Csehországon kívüli
szállításoknál az áru szállítási költsége mindig a Megrendelőt terheli. Más esetekben – feltéve,
hogy a szerződés szerint az Áru rendeltetési helyére történő továbbításáról a Szállító
gondoskodik – az Áru szállítási költségét a Szállító viseli.
5.6. Az Árut, amelyet a Megrendelő munkanapon 14.00 óráig megrendel, a Szállító előkészíti
átvételhez, vagy elküldi a Megrendelőnek ugyanazon a munkanapon, legkésőbb a következő
munkanapon, feltéve hogy az adott termékek raktáron vannak a Szállítónál.
§ 6. Áru hibák
6.1. A Szállító felelős a leszállított termékek mennyiségéért és minőségéért a kereskedelmi
törvénykönyv, jelen SZKSZ, konkrét egyes Szerződés és a Szállító szerződéskötés napján
hatályos reklamációs rendje szerint. A Szállító reklamációs rendje megtekinthető a
www.greenlux.cz oldalon és a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Megrendelő
kijelenti, hogy a fenti reklamációs rendet ismeri, és módjában áll hozzáférni. A Szállító fenntartja
a reklamációs rend egyoldalú megváltoztatásának jogát.
§ 7. A tulajdonjog fenntartása
7.1. Az Áru tulajdonjoga csak akkor száll át a Megrendelőre, amikor az az árát teljes egészében
kifizette. A tulajdonjog fenntartása nincs hatással a jelen SZKSZ 5. §-a szerinti kockázatviselésre.
§ 8. Késedelmi kamat, tárolási díj és szankciók
8.1. Ha a Megrendelő a vételár vagy annak egy részének kifizetésével késedelembe esik, a
Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amely a tartozás összegének 0,1% naponta, a
tartozás minden egyes megkezdett naptári napjára.
8.2. Amennyiben a Megrendelő nem veszi át az Árut a Szállító által meghatározott időponttól
számított 15 napon belül az ő oldalán felmerülő okokból, a Szállító jogosult tárolási díjat
felszámítani, amely az át nem vett Áru teljes árának 0,1%-a naponta, minden egyes megkezdett
naptári napra.
8.3. Amennyiben a Megrendelő a fennálló kötelezettségeivel fizetési késedelembe esik, a Szállító
jogosult módosítani az értékesítés feltételeit, és csökkenteni a jelen SZKSZ 4 §-ban részletezett
kedvezményeket az alábbiak szerint:
• Amennyiben a Megrendelőnek 30 napnál nem régebbi lejárt kötelezettségei vannak, a Szállító
jogosult 5%-kal csökkenteni a megállapodás szerinti Kedvezményt, és csökkenteni vagy
visszavonni az éves forgalom meghaladásért járó kiegészítő kedvezményt.
• Amennyiben a Megrendelőnek 30 napot elérő, de 90 napot meg nem haladó lejárt
kötelezettségei vannak, a Szállító jogosult megkövetelni a Megrendelőtől azt, hogy az Áruért
készpénzben, előre vagy utánvétellel fizessen, anélkül, hogy ilyen fizetési módért járó
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kedvezményt adna neki. A Szállító jogosult továbbá 10%-kal csökkenteni a megállapodás
szerinti Kedvezményt, és csökkenteni vagy visszavonni az éves forgalom meghaladásért járó
kiegészítő kedvezményt.
• A Megrendelő lejárt kötelezettségeinek megállapításához a Szállító bankszámlaszámának előző
munkanapra vonatkozó elektronikus kivonata az irányadó. A folyószámlára a nap folyamán
jóváírt fizetések csak a következő napon készült kivonat alapján vehetők figyelembe. A Szállító
azonban figyelembe veszi a nap folyamán pénztárába készpénzben befizetett összegeket.
8.4. A Szállító jogosult teljesen felfüggeszteni a szállításokat a lejárt tartozások kifizetéséig,
esetleg teljesen visszavonni a Kedvezményt, az éves forgalom meghaladásért járó kiegészítő
kedvezményt, amennyiben a Megrendelő 30 naptári napnál hosszabb ideig késedelemben van a
fizetéssel.
§ 9. Értékesítés támogatása
9.1. Olyan akcióknál (pl. kiállítások), amelyeken a Megrendelő bemutatja a Szállító termékeit, a
Szállító értékesítési támogatást nyújthat a Megrendelőnek, amennyiben annak mértékében a
szerződő felek előre írásban megállapodtak.
9.2. A Szállító – lehetőségei szerint ingyenesen – biztosítani fogja a Megrendelőnek a
termékeinek értékesítését támogató reklámanyagokat.
§ 10. Záró rendelkezések
10.1. A jelen SZKSZ-t a felek határozatlan időre, egy hónapos felmondási idővel kötik. A jelen
SZKSZ megkötésével törlésre kerül az összes, a szerződő felek között korábban megkötött
szerződés és megállapodás.
10.2. A jelen SZKSZ-t módosítani vagy kiegészíteni csak írásban, megszámozott és mindkét
szerződő fél által jóváhagyott kiegészítések formájában lehet.
10.3. Felmondási idő nélkül elállni a SZKSZ-től csak a SZKSZ súlyos megszegése esetén lehet,
vagy a szerződő felek megállapodása alapján. A SZKSZ súlyos megszegésének számít különösen
a Megrendelő késedelme a vételár fizetésével a Szállítónak.
10.4. A jelen SZKSZ a szerződő felek aláírása napján lép hatályba.
10.5. A szerződő felek a SZKSZ-t elolvasták, tartalmával egyetértenek és annak jeléül a
szerződést kézjegyükkel látják el. A jelen SZKSZ két példányban készült, mindegyik fél kap egyegy példányt.
Kelt ………………………, ……………. napján
…………………………..
Szállító

Kelt

………………………,

…………….

…………………………….
Megrendelő

napján

