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KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
a NOVOSEC SECURITY KFT (székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt.72., cégjegyzékszám: 0609-013692, adószám: 14521777-2-06, számlavezető pénzintézet és számlaszám:
P Bank
Nyrt 11735005-21337134, képviseletében: Martonosi István ügyvezető)
mint Eladó
másrészről
a ……………………………...........… (székhely: ….............................…………………………,
cégjegyzékszám: …..…………, adószám: …..…………., számlavezető pénzintézet és számlaszám:
……………………: ……………………………….., képviseletében: ………………………..........)
mint Vevő
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1./ Jelen a megállapodás előzményeként felek rögzítik, hogy az Eladó által forgalmazott termékek
értékesítése tárgyában közöttük Vevő megrendelései alapján folyamatos jogviszony és üzletpartneri
kapcsolat áll fenn, mely jogviszony alapfeltételeit az alábbiak szerint kívánják szabályozni.
2./ Vevő adatai:
2.1., Számlázási név és cím:

2.2., Vevő bélyegzőjének helye:

2.3., Telefon / fax::

2.4., E-mail:

2.5., Aláírásra jogosult vezető tisztségviselő adatai (név, lakcím, személyi igazolvány szám):

2.6.1., További áruátvételre jogosult meghatalmazott személy adatai

2.6.1., Meghatalmazott aláírása:

(név, beosztás, lakcím, személyi igazolvány szám):

2.6.2., További áruátvételre jogosult meghatalmazott személy adatai
(név, beosztás, lakcím, személyi igazolvány szám):

2.6.2., Meghatalmazott aláírása:
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2.7.Vevő által csatolt – jogszerű működését és aláírási jogosultságot igazoló – dokumentumok:

Cégbírósági végzés

Aláírási címpéldány

Aláíró személyi igazolvány másolata

3./ Vevő pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatok:
3.1. Vevő által – lejárt és le nem járt tartozásaira figyelemmel – rendelhető, még ki nem fizetett áru
értékének keretösszege (limit) szállítólevél és bruttó számla alapján:
………………………………………..
3.2., Átutalásos keretösszeg bruttó (szállító+számla),fizetési határidő:

4./ Általános kereskedelmi feltételek:
4.1. Vevő tudomásul veszi, hogy az egy szállítólevélen illetve számlán halasztott fizetéssel vásárolt
valamennyi áru a vételár teljes kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi. A tulajdonjog
fenntartására figyelemmel a Vevő az áru továbbértékesítésére illetve alkotórész jellegű
beépítésére mindaddig nem jogosult, amíg teljes vételárat az Eladó felé ki nem egyenlíti.
Amennyiben a Vevő a vételárat a fizetési határidőn belül hiánytalanul nem egyenlíti ki, úgy
tudomásul veszi, hogy Eladó egyoldalúan – a Vevő előzetes értesítése nélkül – jogosult Vevő
kockázatára és költségére az áru leszerelése illetve visszaszállítása iránt intézkedni, akár
harmadik személy vonatkozásban is, melyre tekintettel az ebből eredő valamennyi költség beleértve az amortizációs veszteséget is - Vevőt terheli illetve ezen felróható magatartásából
(mulasztásából) eredő jogkövetkezményekért teljes körűen helytállni tartozik.
4.2. Vevő Cég tulajdonosa jelen megállapodás aláírásával a Vevő Eladó felé fennálló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséért – folyamatos és visszavonhatatlan biztosítékként – a Ptk. 6:420
§-a szerinti készfizető kezességet vállal, melyre tekintettel amennyiben a Vevő, mint kötelezett
az Eladó felé bármely jogcímen fennálló fizetési vagy elszámolási kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, úgy készfizető kezesként kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő helyett eladó
felé maga teljesít készfizető kezesként azzal,
hogy a készfizető kezest a Ptk. 6:419. § szerinti sortartás kifogása nem illeti meg, mely 4.2. pont
szerinti készfizető kezességre vonatkozó megállapodás felmondással történő megszüntetésének
lehetőségét – beleértve a Ptk. 6:425. §-ában foglalt felmondás lehetőségét is – felek kizárják.
4.3. Vevő kijelenti, hogy az illetékes Cégbíróságnál bejegyzett működő gazdasági társaság,
szerződéskötési képessége korlátozva nincs, továbbá csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy
végrehajtási eljárás alatt nem áll, és ilyen eljárás vele szemben történő megindításáról sincs
tudomása; melyre tekintettel amennyiben vele szemben jogerős csőd-, felszámolási-,
végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul illetve fizetőképessége vagy működőképessége
egyébként veszélybe kerül és fizetésképtelenség fenyegeti, úgy Eladó jogosult az erről történt
igazolt tudomásszerzését követő 30 (harminc) napon belül jelen megállapodást azonnali
hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni.
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4.4. Vevő tudomásul veszi, hogy üzletpolitikájának és az ésszerű kockázatviselés mértékének szem
előtt tartásával Eladó egyoldalúan jogosult a 3.2. pont szerinti limit és kedvezmény mértékét
módosítani azzal, hogy a limit és kedvezmény esetleges változásáról az Eladó köteles a Vevőt a
2.4. pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel értesíteni, amellyel a módosított
limit- és kedvezményérték azonnal hatályba lép.
4.5. Vevő köteles az általa – akár a fejlécben, akár a 2./ pontban rögzítetten – megadott adataiban,
különös tekintettel az áruátvételre jogosult személyekben bekövetkezett bekövetkező esetleges
változásokról és módosulásokról eladót haladéktalanul írásban tájékoztatni, melynek
elmulasztásából, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károk és egyéb
jogkövetkezmények a teljes körűen a Vevőt terhelik, melyre tekintettel teljes körű felelősséggel
tartozik az áru ellenértékének Eladó felé történő kifizetéséért is.
4.6. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is
felszámítani és Vevővel szemben érvényesíteni; valamint ezzel egyidejűleg a halasztott fizetés
kedvezményét a jövőre nézve Vevőtől azonnali hatállyal megvonni. Vevő tudomásul veszi és
elfogadja továbbá, hogy amennyiben fizetési késedelme a 15 (tizenöt) napot meghaladja, úgy
Eladó jogosult továbbá a fizetési késedelemmel érintett számlában Vevő részére biztosított
kedvezményt azonnali hatállyal visszavonni és a kedvezmény összegét Vevő felé utólag
kiszámlázni és érvényesíteni.
5./ Kézbesítési vélelem:
Felek jogviszonyát érintő nyilatkozatokat, felszólításokat illetve ehhez kapcsolódó számlákat
egymással a másik fél legutóbb közölt ismert székhely címére megküldött ajánlott és/vagy
tértivevényes levél formájában közlik.
Amennyiben bármely fél a másik fél részére fentiek szerint megküldött írásbeli küldeményét azért
nem tudja kézbesíteni, mert annak átvételét a másik fél megtagadja illetve a posta „nem kereste”,
„ismeretlen helyre költözött”, „átvételt megtagadta”, „kézbesítés akadályozott”, „cím elégtelen”
vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel küldi vissza, úgy az igazolt postai feladástól számított 2.
(második) munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési vélelem), és az ahhoz
fűződő szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények minden további külön
jogcselekmény nélkül beállnak.
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6./ Megállapodás időtartama:
Jelen megállapodást a felek 2018. …………………. napjától kezdődően határozatlan időtartamra
kötik azzal, hogy azt bármelyik fél bármikor jogosult a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal 30 (harminc) napos felmondási határidő közbeiktatásával indoklás nélkül
felmondani (rendes felmondás) egyidejű elszámolás mellett.

7./ Joghatósági kikötés:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Kereskedelmi Megállapodásból eredő esetleges
vitás kérdéseiket peren kívül, tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy
– a pertárgy értékétől függően – kikötik a Szegedi Járásbíróság illetőleg a Szegedi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
Jelen Kereskedelmi Megállapodást a felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – átolvasás és értelmezés
után – minden kényszertől vagy befolyástól mentesen helybenhagyólag cégszerűen aláírják, és annak 2-2 cégszerűen aláírt
példányának átvételét jelen megállapodás aláírásával elismerik.
A Vevő fenti adatait ellenőriztem és a kedvezménytáblázatot valamint a keretösszeget a 3./
pontnak megfelelően jóváhagyom:
Dátum:
Ellenőrzést végző személy:

_________________________
NOVOSEC SECURITY KFT
képviseletében
Dátum:

________________________
NOVOSEC SECURITY KFT
Eladó
képviseletében:
Martonosi István ügyvezető

_________________________ _________________________
.................................
Készfizető kezes
Vevő
képviseletében:
................................... ügyvezető

