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VISZONTELADÓI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

EXPERT COMPUTER KFT. 

1044 Budapest, Óradna u. 12., 

adószám: 11919146-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-683236 

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00133706-00100009), 

mint nagykereskedő (továbbiakban: Nagykereskedő) 

 

másrészről: 

 

név: ………………………………….……………..…………………………, 

 

székhely: ……………………………………………………….. 

 

telephely: ……………………………………………………… 

 

értesítési cím: ………………………………………………………………………..……, 

 

 

cégjegyzékszám: 

 

adószám: ……………...……………, 

 

bankszámlaszám: …………………………………, 

 

mint viszonteladó (továbbiakban: Viszonteladó) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

 

1. A Viszonteladó kijelenti, hogy számítástechnikai termékek kereskedelmével foglakozó 

bejegyzett gazdasági társaság / egyéni vállalkozó valamint, hogy a Nagykereskedő 

által forgalmazott termékeket ( a továbbiakban Áru) nem saját célra, hanem tovább 

értékesítés céljából vásárolja meg.  A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást 

határozatlan időre kötik meg. 

 

2. A szerződő felek megállapítják, hogy a Viszonteladó rendszeresen vásárol a 

Nagykereskedő által forgalmazott Áruból a Nagykereskedő mindenkor érvényes árak 

szerinti áron és feltételekkel. Felek megállapítják, hogy jelen keretszerződés és az 

annak mellékleteiben foglalt rendelkezések a jövőben létrejövő termék adásvételekre 

irányadóak és határozatlan időre szólnak. 

 

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Nagykereskedő web-áruházon keresztül, faxon, 

e-mailen, illetve telefonon fogad el megrendelést. A Nagykereskedő vállalja, hogy a 

Viszonteladó által megrendelt áruk (Áru) rendelkezésére állását a Viszonteladónak 

visszaigazolja és a visszaigazolt Árut a visszaigazolástól számított legfeljebb 72 

(hetvenkettő) órán át fenntartja a Viszonteladó részére. 
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4. A Nagykereskedő az Áru vételáráról (a továbbiakban: Vételár) számlát állít ki a 

Viszonteladó részére, amelyben feltüntetett összeget a Viszonteladó a fizetési módtól 

függően fizeti meg a Nagykereskedő részére. 

 

5. A banki átutalással történő fizetésnek alapfeltételeit jelen szerződés mellékletei 

tartalmazzák.  

 

6. A Viszonteladó, vagy az általa megbízott szállítmányozási/fuvarozó társaság 

képviselője, aki az Árut átveszi, az Áruról kiállított számla átvételével tanúsítja, hogy 

az Árut sérülésmentes, bontatlan állapotban, hiánytalan mennyiségben illetve 

darabszámban átvette az Eladótól. A Felek megállapodnak, hogy a Vételár teljes 

kiegyenlítéséig a Nagykereskedő az Árun fennálló tulajdonjogát fenntartja. 
 

7. Az Áru birtokbavételével az Áruval kapcsolatos kárveszély átszáll a Viszonteladóra, 

ezért a Viszonteladó viseli az Áru átvételének időpontjától az Áruban bekövetkezett 

valamennyi kárt. 

 

8. Felek vállalják, hogy az értékesítés, illetve továbbértékesítés, valamint egyéb üzleti 

tevékenységük során a másik féllel történő előzetes egyeztetés nélkül semmilyen, a 

másik fél jó hírnevét, az Áru, vagy a másik fél egyéb termékeinek kelendőségét, vagy 

szolgáltatásának minőségét, illetve a másik fél működését, gazdálkodását hátrányosan 

befolyásoló kijelentést nem tesznek, üzleti magatartást indokolatlanul nem 

tanúsítanak. 

 

9. A jelen keretszerződés megszűnése nem érinti az azokból eredő kötelezettségek 

teljesítését, amelyek a szerződés megszűnése időpontjában még nem kerültek 

teljesítésre   

 

10.  A felek a jelen szerződést, annak mellékleteit csak közös megegyezéssel, írásban 

módosíthatják. A szerződést mindkét fél jogosult a másik félhez intézett írásos 

nyilatkozatával, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő 

alatt a felek kötelesek egymással elszámolni, figyelemmel a 9. pontban foglaltakra.. 

 

11.  A Felek kijelentik, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően bejegyzett gazdasági 

társaságok/ egyéni vállalkozók, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási 

eljárás hatálya alatt, vagy bármely, a jelen szerződés létrejöttét akadályozó hatósági 

intézkedés hatálya alatt nem állnak, és képviselőik rendelkeznek a jelen keretszerződés 

aláírásához szükséges cégjegyzési, képviseleti jogosultsággal. 

 

12. Felek megállapodnak, a jelen szerződés teljesítését érintő adataikban bekövetkezett 

változást a másik fél részére a változást követő 8 (nyolc) napon belül írásban, a 

változást igazoló dokumentumok bemutatásával jelzik. Jelen pontban meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed különösen a fél nevének, székhelyének, 

ügyvezetőjének, értesítési címének, elérhetőségének megváltozására. A Felek 

megállapodnak, hogy jelen pontban megjelölt kötelezettség elmulasztása a szerződés 

felmondását vonhatja maga után. 
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13. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény, és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 
 

A Felek jelen keretszerződést, valamint annak mellékleteit, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, közös elolvasást és értelmezést követően helybenhagyólag írták alá. 
 

 

 

Budapest, 20.... ……………… ……. 

 

 

 

 

 

               

  

Expert Computer Kft. képv.:    …………………. képv.: 

 

       Balázs Attila 

 

        Ügyvezető 

 

 

 

Mellékletek: 


