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Szállítási szerződés 
 

 

Amely létrejött az Oldrex KFT. (8000 Székesfehérvár, Raktár út 7..) adószám: 22640855-2-07, 

bankszámlaszám: 11736006-20396787, mint Szállító,  

másrészről: ........................................................., mint Megrendelő, 

ügyintéző: 

 

Név:  

Székhely:   
Szállítási cím: . 

Telefon:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

 

az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

Tej-tejtermék, hús-felvágott termékek  

 

 

2. Megrendelés 

 

  A megrendeléseket a Megrendelő telefonon, faxon keretmegrendelőn vagy postai levelezés 

útján juttatja el a Szállítóhoz. A megrendelést a megrendelő a szállítást megelőző 48 órával (2 

munkanap) kell, hogy eljutassa a szállító részére. A megrendelés értéke minimum 5.000 Ft nettó 

értéknek kell lennie. Amennyiben a megrendelt áru értéke ezt nem éri el, a megrendelés 

automatikusan semmisnek tekinthető.  

 

  A Megrendelő a megrendelését keretmegrendelő formájában adja le, a Szállító mindaddig a 

keretmegrendelőn szállít, amíg a Megrendelő azt nem módosítja. 

  A megrendelő módosítást a szállítást megelőző nap 10
00

-ig lehet megtenni. Rárendelés esetén 

figyelembe kell venni a raktáron lévő készlet mennyiséget illetve elég időt kell biztosítani a 

Szállítónak (minimum 1 hét) a megrendelt áruféleség beszerzésére. 
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3. Az áru átadása  

 

  Az áru kiszállítása a Megrendelő által megadott címre és megegyezés szerinti napokon 

történik. A Szállító a számla mellékleteként szállítólevelet ad. Az áru átvételét a Megrendelő 

minden esetben aláírásával és bélyegzőjével ellátva igazolnia kell, mely egyben az áru mennyiségi 

és minőségi átvételét is jelenti. 

 

 

  A Szállító az áru mennyiségét és minőségét tekintve garanciát csak akkor vállal, ha az áru 

átadás-átvétele a Szállító és a Megrendelővel azonos időben történik vagy a Megrendelő harmadik 

személy számára hozzá nem férhető helyet biztosít. 

 

 

4. Speciális beszerzések   

 

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a pályázatban megjelölt áruféleségeken kívül 

egyéb termékek beszerzését és szállítását is vállalja, amelyet mindenkor egy előzetes időben 

történő (minimum 15 nap) egyeztetés előz meg.  

 

 

5. Minőségi követelmények 

  

 A Szállító vállalja, hogy a meglévő minőségbiztosítási (HACCP) tanúsítványról másolatot 

biztosít illetve az abban foglaltakat betartja. 

  A szavatossági idő, mennyiségi hiány, a termékre előirt tárolási feltételek betartása esetén a 

Szállító a terméken jelölt fogyaszthatósági idő lejártáig a minőséget garantálja az MSZ szerint. 

 A Megrendelőt terheli a minőségromlás, amely a megrendelt termékek tárolására vonatkozó 

előírásának be nem tartásából ered. 

 Minőségromlás esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a minőségmegóvás feltételeit a 

Szállító jogosult ellenőrizni és az ellenőrzés feltételeit számára a Megrendelőnek biztosítania kell 

 

 

6. Szállítás költsége 

 

A termék ára magában foglalja a fuvarozás költségeit, egyéb esetben a felek külön 

megállapodnak. 

 

 

7. Göngyöleg 

 

A Megrendelő vállalja a forgalomnak megfelelő cseregöngyöleg biztosítását. A Szállító törött 

vagy szennyezett göngyöleget nem köteles átvenni. 
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8. Visszáru 

 

A visszáru kezelésével kapcsolatban a felek külön állapodnak meg. A következő szállítás 

alkalmával a reklamált termék visszaszállításra kerül. 

 

 

9. Árak 

 

A Szállító az előzetesen megbeszélt árakat alkalmazza, az árváltoztatás jogának fenntartása 

mellett.  

 

 

10. Fizetés 

 

A Szállító és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy a termékek árát Megrendelő                                          

……………………  fizeti meg. 

10.2. Fizetési határidő a számla keltétől számított  .………  naptári nap. 

10.3  Amennyiben a megrendelőnek lejárt határidejű kifizetetlen tartozása van a Szállító felé a 

szállító jogosult a szállítást azonnali hatállyal leállítani. 

10.4 A Megrendelő által átvett árú a tényleges kifizetésig a Szállító tulajdonát képezi.  

10.5 Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresét 

késedelmi pótlék címén érvényesíteni. 

 

11. Fizetési elmaradása esetén a szállító opciós jogot gyakorol. 

 

Opció kikötés: 

A felek megállapodnak abban, hogy a fizetés elmaradása esetén a szállítónak a határidő 

lejártakor tulajdonjoga keletkezik a vevő minden árukészletén, eszközén. A társaság jogosult 

az opció gyakorlása során az opciós saját árukészlet helyett, azzal azonos értékű bármilyen 

más piacon értékesíthető és minőségileg is megfelelő terméket felajánlani. Az elszámolási ár 

alapja az ÁFA-val csökkentett mindenkori, szállítói számlákkal igazolt beszerzési ár. 

 

Árvita nem képezheti akadályát az opciós jog gyakorlásának. 

 

Az opciós jogot az érvényesített követelés és késedelmi kamati erejéig gyakorolhatja a 

szállító. 

 

A beszállító birtokbavételi jogának érvényesítéséhez a társaság kettő munkanapon belül 

köteles intézkedni és elősegíteni a birtokbavételt a szükséges intézkedések megtételével, a 

beszállítónak pedig korlátozás nélküli jogosultsága keletkezik az opció tárgyainak 

birtokbavételéhez – ehhez a társaság ingatlanába beléphet – és elszállításához.  

Ezt a társaság külön szavatolja. 

A birtokba vett árukról, vagyontárgyakról a szállító két tanú jelenlétében listát készít, mely 

alapján a továbbiakban a számlázásra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

Az opciós jog a fizetési határidő lejártától számított egy évig gyakorolható. 
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12. Érvényesség 

 

Jelen szerződés határozatlan ideig érvényes. 

 

 

 

13.Vitás kérdések 

  

Vitás kérdésekben a felek tárgyalásos rendezésre törekednek, illetve a PTK ide vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2013 ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........................................  ..........................................  

 Szállító  Megrendelő 

 

 

 

 

 

 


