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SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név:
Székhely:
Levelezési Cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint megrendelő

másrészről
a Computer Emporium Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Dessewffy Arisztid u. 16/b.; adószám:
13208844-2-13, képviseli: Bolla Tünde), mint szállító
Levelezési cím és telephely: 1131 Bp. Reitter Ferenc u. 132. B épület
között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.
A szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. A szerződő felek közös elhatározással, gazdasági érdekei előmozdítása érdekében,
tartós üzleti kapcsolatuk feltételeit, valamint a felek által indított napi tranzakciók
szabályait jelen okiratban határozzák meg.
2. A felek közösen az alábbiak szerint határozzák meg a jelen szerződésben szereplő
fogalmakat:
Raktárkészlet: a szállító saját telephelyén található aktuális árukészlet
Érkező készlet: a szállító saját telephelyére adott héten érkező árukészlet
Foglalás: a megrendelő által, a szállító raktár és/vagy érkező készletére leadott vásárlási
igény
Előrendelés: a szállító által minden héten adott napon kiküldött árlista alapján történő
rendelés, mely az árlista kiküldésének napját követő nap reggel 13 óráig fogad a szállító.
A szállítás a rendelést követően 7-10 napon belül történik
Egyéni felhasználónév: a szállító internetes rendszerén vevő azonosítására szolgáló
felhasználónév és jelszó, melynek titokban tartása mindkét fél érdeke.
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A keretszerződés tárgya

3. A megrendelő ellátása számítástechnikai, fotó és szórakoztató elektronikai termékekkel,
tartozékokkal, kiegészítőkkel, részegységekkel, hálózati valamint kapcsolódó
szolgáltatások (javítás, karbantartás) ellátása.
A jelen keretszerződés mennyiségi vagy értékbeli megkötés nélküli keretszerződés.
A vásárlás módjai
4. Vásárlás raktárról: A foglalás alapján a szállító vállalja, hogy 5 naptári napig biztosítja,
hogy a lefoglalt mennyiség a megrendelő rendelkezésére áll. Amennyiben 5 naptári
napon belül a megrendelő nem gondoskodik az áru elszállításáról vagy nem kér
kiszállítást, úgy a foglalását semmisnek kell tekinteni. A megrendelő tudomásul veszi,
hogy amennyiben az adott termékből nincs raktárkészlet, csak érkező készlet, úgy a
termékek a beérkezés után állnak csak rendelkezésére. A beérkezésről az interneten
vagy telefonon kérhet tájékoztatást. Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy
amennyiben az adott termékből van raktár és érkező készlet is, úgy a szállító az érkezési
(kiszámlázási) sorrendben adja ki a raktárkészletet, nem pedig foglalási sorrendben, így
előfordulhat, hogy a megrendelő csak az érkező készletből kap árut. A megrendelő
tudomásul veszi, hogy a szállító a részben teljesíthető foglalásokat is kiszámlázza, mely
értendő a tételek számára és a tételeken belül a darabszámra is. A nem teljesített rész
továbbra is foglalásban marad.
5. Vásárlás előrendeléssel: A szállító minden hét adott napján (kedden) az előrendeléses
árlistát vevő rendelkezésére bocsátja e-mailben vagy interneten keresztül. A szállító
vállalja, hogy a megrendelésről visszaigazolást küld, melyben megjelöli, hogy a rendelést
követő 7-10 napban mely termékeket képes leszállítani illetve melyeket nem.

A felek jogai és kötelezettségei
6. A megrendelő jogai és kötelezettségei
•

A megrendelő köteles a szállító által közölt ár- és készletadatokat üzleti titokként
kezelni, azt harmadik személynek nem továbbíthatja a szállító írásbeli engedélye
nélkül. Abban az esetben, ha ezen kötelezettségét a megrendelő megszegi, a
szállító kártérítésre jogosult.

•

A megrendelő az egyedi megrendelés kibocsátásával
keretszerződés feltételeinek változtatás nélküli elfogadására.

•

A megrendelő továbbértékesítés céljából jogosult megrendelést adni, ugyanis a
szállító kiskereskedelmi értékesítéssel (egyéni végső fogyasztók kiszolgálásával)
nem foglalkozik.

•

A megrendelő az internetes árlista és telefonos felvilágosítás útján jogosult
megismerni a szállító árait.

•

A megrendelő jogosult a raktárról való vásárlás esetén, a raktáron levő foglalásának
módosítására interneten vagy telefonon, ilyenkor a módosítás időpontja számít a
megrendelés időpontjának.

-2-

kötelezi

magát

a

•

A megrendelő minden héten, kedden jogosult megismerni az előrendeléses árlistát
e-mailben, vagy a honlapon.

•

A megrendelő az előrendeléses vásárlás alapján a következő nap reggel 11 óráig
jogosult a meghirdetett termékek közül a meghirdetett áron megrendelést leadni.

•

A megrendelő előrendeléses vásárlás esetén köteles az általa megrendelt terméket
átvenni, előrendelését nem módosíthatja és nem mondhatja le. Át nem vett áru
esetén a szállító korlátozhatja, vagy megtilthatja az előrendeléses vásárlást.

•

A megrendelő köteles a szállító által közölt szállítási ellenérték összegét megfizetni.

7. A szállító jogai és kötelezettségei
•

A szállító köteles a megrendelő írásbeli megrendeléseit annak kézhezvételét
követően 4 munkanapon belül, a szállítási határidő és a fizetendő ellenérték
feltüntetése mellett írásban visszaigazolni.

•

A szállító a megrendelt terméket a mellékletben rögzített szállítási határidőn belül
leszállítani köteles, amennyiben a megrendelő másképp nem rendeli.

•

A szállító jogosult megtagadni az értékesítést és szállítást,
o
o

amennyiben vélelmezhető, hogy a megrendelő kizárólag magánjellegű
felhasználás céljából vásárol.
amennyiben a vevőnek lejárt számlatartozása van

•

A szállító köteles a megrendelés során jelentkező igény esetén a megrendeléshez
szükséges szakmai tanácsokkal ellátni a megrendelőt.

•

A szállítót nem lehet kötelezni a megrendelő hiányos szaktudása miatti téves
vásárlások esetén az ilyen értékesítésből származó termékek visszavételére.

•

A szállító köteles a weboldalán keresztül a mindenkori raktár és érkező készletet,
valamint a termékek nettó árát közölni.

A megrendelések kezelése
8. A felek rögzítik, hogy az internetes megrendelés lehetősége – tekintettel arra, hogy az
internetes üzenetváltás, elektronikus aláírás alkalmazása nélkül nem tekinthető teljes
bizonyító erővel rendelkező okiratnak – csak kiegészítőként, az írásbeli megrendelés és
megrendelés-visszaigazolás melletti (de azokat nem helyettesítő), a megrendelésre
vonatkozó igény jelzésére szolgáló kommunikációs forma. A szállító (ha egy
megrendelést számára e-mailben adnak le) megkövetelheti az írásba foglalást, cégszerű
aláírással ellátva. Ez esetben az egyedi megrendelés leadása időpontjának a felek az
írásbeli, cégszerűen aláírt egyedi megrendelés kézhezvétele időpontját tekintik.
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A szállítandó termékek ellenértéke
9. A szállító a megrendelő rendelkezésére bocsátja a weboldalán keresztül a mindenkori
raktár és érkező készletet, illetve a termékek nettó árát. A megrendelő tudomásul veszi,
hogy a raktár és érkező készlet csak hozzávetőleges adatokat tartalmaz és kizárólag
tájékoztató jellegű. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a meghirdetett árak az adott
napon érvényesek; a mindenkori hiteles árlistának a weben közölt adatokat kell tekinteni,
mely legfeljebb 10 percenként változhat. A meghirdetett árak a szállító telephelyén
érvényesek, amennyiben vevő kiszállításra igényt tart, eladó jogosult előre meghirdetett
ártábla alapján díjat felszámolni. (a mindenkori szállítási és utánvét díjak ártáblázata
elérhető: www.computeremporium.hu/hazhozszallitas címen) A megrendelt termékeket a
szállító a megrendelés leadásakor érvényes áron számlázza.

10. A fizetés két módon történhet: készpénzzel (kiszállítás esetén utánvéttel) vagy banki
utalással. Készpénzes fizetés esetén a megrendelő a vételárat az áru átvételekor köteles
megfizetni. Amennyiben a felek között napi üzleti kapcsolat alakul ki, úgy a szállító
jogosult az árut átutalással 8 napos fizetési határidővel a megrendelő rendelkezésére
bocsátani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okból nem
időben teljesíti az átutalásokat, úgy a szállító jogosult ismét a készpénzes vagy előre
utalásos fizetési konstrukciót érvénybe léptetni.
11. A szállító a megrendelő késedelmes fizetése esetén jogosult:
• a késedelmes fizetések miatt minden ezzel kapcsolatban ténylegesen felmerülő
költséget felszámítani (késedelmi kamat, ami a mindenkori banki alapkamat
kétszerese, de minimum 15%, illetve a behajtás költsége, mely az estleges peres
eljárások díját a felszámolási és végrehajtási díjakat illetve a külsős behajtó cég
munkadíját tartalmazza.)
• azonnali beszedési megbízást a megrendelő bankjához benyújtani akár költség,
kamat vagy tőke vonatkozásában. A megrendelő ezt nem kifogásolja, kifogásolási
jogáról már most kifejezetten lemond, ugyanakkor értesíti ezen jogállásról
számlavezető pénzintézetét, illetve minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a szállító akadálytalanul gyakorolhassa ezen jogát.
• a fennálló követelést harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás tényéről
harmadik félnek felvilágosítást adni
• minden naptári év végén, az adott év folyamán felgyülemlett, és el nem számolt
késedelmi kamatokat egy összegben kiszámlázni, vagy a garanciális ügyletekből
származó tartozásából a késedelmi kamatszámla összegét jóváírni.

A teljesítés helye, ideje, módja
12. A szállító vállalja, hogy megszervezi a lefoglalt vagy előrendelt áruk kiszállítását
megrendelő telephelyére, amennyiben a megrendelő arra igényt tart. A megrendelő ilyen
jellegű igényét bármely nap 14 óráig kell jeleznie. A termékeket a szállító, határidőben
történő igénybejelentés esetén a következő munkanap 15 óráig a megrendelő
telephelyére leszállítja, amennyiben a megrendelő telephelye a Magyarország területén
található. A szállító jogosult a kiszállításhoz alvállalkozót igénybe venni. A szállító a
kiszállításért díjat számolhat fel, melyet az árlista mellett megrendelő rendelkezésére
bocsát. A megrendelő tudomásul veszi, hogy legfeljebb 100 kg és 5 csomag terjedelmű,
csomagonként legfeljebb 3 méter kombinált él hosszúságú áru kiszállítását vállalja a
szállító. Amennyiben ezt a mennyiséget meghaladja az áru, úgy külön megállapodás
tárgyát képezi a kiszállítás, illetve a szállító megtagadhatja a kiszállítást. A teljesítést a
megrendelő a szállítólevélen, illetve számlán, azok kézhezvételekor igazolja.
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13. Jog és kellékszavatosság: A szállító köteles a megrendelő számára új,
rendeltetésszerű használatra alkalmas (üzemeltetési) utasítással és jótállási jeggyel
ellátott termékeket, eszközöket szállítani. A kellékszavatosság körében a felek rögzítik,
hogy a jelen keretszerződés alapján leszállított valamennyi termék szállítása, illetve a
jelen keretszerződés alapján létrejött valamennyi egyedi szerződés nem minősíthető a
Ptk. rendelkezései szerinti fogyasztói ügyletnek. Erre tekintettel a felek rögzítik azt is,
hogy a jelen keretszerződés alapján leszállított termékek nem tartoznak az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet hatálya alá (a hivatkozott jogszabály 1.§ (1) bekezdése értelmében). Erre
tekintettel a Jótállási jegyen szereplő igények közül a megrendelő a kötelező jótállás alá
nem eső termékekre vonatkozó, a nemzetközi irányelvek szerint meghatározott jótállási
igényeket érvényesítheti.
A szállító kizárja azt a lehetőséget, hogy a megrendelő által továbbértékesített terméket
harmadik féltől vegye át garanciális ügyintézésre. Szállító a megrendelő részére
értékesített terméket csak a megrendelőtől köteles átvenni.
A megrendelő köteles megállapítani a hibát, és azt a hibás alkatrészhez csatolva leadni.
A szállító megtagadhatja az átvételt, amennyiben a hiba nincs feltüntetve, illetve fizikai
sérülés látható (égés, karcolás, törés), valamint az alkatrész valamilyen része hiányzik,
illetve bizonyos (külön mellékletben meghatározott termékekhez) nincs mellékelve az
eredeti csomagolás és kellékek. A szállító nem köteles vizsgálni, hogy a megadott hibán
kívül más hibája van-e a terméknek vagy sem. A szállító jogosult a terméket bevizsgálni
(letesztelni), és amennyiben a feltüntetett hiba nem áll fenn, azt megrendelőnek
visszaszolgáltatni.
A garanciális ügyintézés ideje maximum 30 nap.
A garanciális ügyintézésre leadott termékek rendezési módjai:
• Eredeti termék visszaadása (amennyiben a feltüntetett hiba nem áll fenn)
• Csere javított termékre (értékarányosan)
• Csere új termékre (értékarányosan)
• Jóváírás (értékarányosan)
A tétel rendezése során a szállító az aktuális piaci értéket veszi alapul. Amennyiben a
termék nem kapható vagy piaci értéke nem állapítható meg, úgy az adott modellt követő
legújabb modell ára alapján százalékos formában határozza meg.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a garanciális ügyintézés során az eredeti vételárra
nem hivatkozhat az iparágban tapasztalható folyamatos árcsökkenés miatt.
A szállító számos általa forgalmazott terméknél az itt leírtaknál kedvezőbb garanciális
feltételeket biztosít, úgymint élettartam vagy azonnali cseregarancia. Ezeket gyártónkénti
és termékcsoportonkénti bontásban az http://www.computeremporium.hu/garancialisfeltetelek címen részletezi.
14. A szállítónak a keretszerződés időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű
szakember állománnyal kell rendelkeznie a termékértékesítés magas színvonalú
biztosítása érdekében, amely egyben biztosítja szállító szerződéses kötelezettségeinek
folyamatos, ütemezett és egyenletes minőségű teljesítését.
A keretszerződés alapján leadott egyedi megrendelések és egyedi szerződések
teljesítésének időpontjára, a teljesítés igazolására a következő szabályok érvényesek: Az
egyedi megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljesítés helyére leszállított,
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megfelelő jótállással rendelkező termék (ek) átvételét a vevő erre feljogosított képviselője
írásban igazolta. A teljesítés igazolás történhet külön dokumentum felvételével, vagy a
számlán tett jóváhagyó bejegyzéssel egyaránt. A teljesítés igazolásával a megrendelő
elismeri a leszállított termékek mennyiségi és típus szerinti megfelelőségét. A teljesítés
elfogadása nem jelenti a szállító szerződésszegése esetén a megrendelőt megillető
igényérvényesítés lehetőségének elvesztését, ugyanakkor hibás teljesítés esetén a
megrendelő a teljesítést már nem utasíthatja vissza, és sem elállásra, sem felmondásra
nem jogosult, kizárólag az adott termékre vonatkozóan biztosított jótállás feltételei
szerinti jótállási igényt terjesztheti elő. A kárveszély átszállásának időpontja a mennyiségi
átadással (vagyis a megrendelő részére történő birtokba vétellel) míg a tulajdonjog
átszállása a teljes vételár kiegyenlítésével történik.
A termékek szállítása időpontjában a megrendelő köteles biztosítani, hogy erre
felhatalmazott képviselője vagy alkalmazottja a teljesítés elfogadása céljából jelen
legyen, az átvételnél folyamatosan közreműködjön. A megrendelő köteles a szállítónak
leadott megrendelésében legalább 2 fő, a teljesítés átvételére feljogosított képviselőjét
megjelölni (beosztás és elérhetőség megadásával), és ezek jelenlétéről az átadás
időpontjában gondoskodni. A szállító a szállítást megelőzően rövid úton (telefon, vagy fax
vagy e-mail formájában) értesítést küld a szállítás pontos időpontjáról.
15. A szállító jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által szállított termékek,
alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási,
anyagbeli, kivitelezési hibáktól. Felelős azért, hogy a jótállási jegyen meghatározott
szavatossági, illetve jótállási kötelezettségei alapján a jótállás alá eső hibák kijavítását a
hiba bejelentése után késedelem nélkül megkezdi, és azokat az adott terméktől és a hiba
jellegétől függő ésszerű határidőben a saját költségére orvosolja. A szállító a jótállás és a
szavatosság alapján csak olyan hibák díjmentes kijavítására köteles, amely hiba a
teljesítéskor megvolt, illetve a gyártási, összeszerelési vagy anyagbeli hiba miatt,
rendeltetésszerű használat mellett a jótállási időszak alatt jelentkezett.
16. A szállító biztosítja az egyenletes kifogástalan minőséget, mely értendő a termékek fizikai
paramétereinek megfelelőségére, valamint jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó
folyamatokra (raktározás, kiszállítás, garanciális ügyintézés stb.) is.
17. A megrendelő köteles az áru átvételekor a termékek mennyiségét és épségét ellenőrizni
a tőle elvárható legnagyobb alapossággal. A hiányosságokat vagy sérüléseket a szállító
a telephelyén azonnal orvosolja. A később felmerülő hiányosságokat a szállító nem
köteles pótolni. A hiánytalan és sérülésmentes áruátvételt megrendelő a szállító
számlapéldányán történő aláírással igazolja. Kiszállítás esetén az árukár a csomag
átvételéig a szállítót terheli. Megrendelő ilyen esetben is köteles a csomag átvételekor, a
futár (eladó képviselője vagy alvállalkozó) jelenlétében megvizsgálni. Ennek
elmulasztása jogvesztő hatályú, vagyis hiány vagy sérülésből származó kárát a szállító
felé már nem tudja érvényesíteni. Hiány, vagy árukár esetén, a helyszínen felvett
jegyzőkönyv alapján történik a kárrendezés.
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Üzembe helyezés, jótállás, szerviz
18. A szállító köteles a megrendelések teljesítése érdekében, a megrendelésben megjelölt
helyen és időben a termékeket, eszközöket átadni.
19. A szállító a leszállított, tartós használatra rendelt termékekre, eszközökre rendeltetésszerű használat esetén - az átadás-átvételnek a megrendelő írásbeli
igazolásától számítva a szállított eszközökre minimum a jogszabályokban rögzített
jótállási és szavatossági időt biztosítja.

A jogviszony megszűnése
20. A felek jelen okirat aláírásával megállapodnak abban, hogy bármelyik fél, ha
nem teljesíti jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, jogosult jelen
egyoldalú írásbeli, és a másik félhez címzett nyilatkozatával 30 nap
felmondani. Amennyiben az egyik fél jogellenes magatartásával kárt okoz, a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

a másik fél
szerződést
határidővel
másik fél a

21. A felek megállapodása szerint közös megegyezéssel, írásban, jelen okirat alaki feltételei
megtartása mellett felbonthatják, megszüntethetik, valamint módosíthatják jelen
megállapodás bármely rendelkezését.
22. A felek megállapodnak abban, hogy kötelezettségeik teljesítésének objektív okból, azaz
egyik félnek sem felróható külső körülmény okán bekövetkező lehetetlenülés esetén jelen
szerződés megszűnik.
Egyéb rendelkezések
23. A megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
• nem áll csődeljárási, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt
• nincs folyamatban sem bírósági, sem cégbírósági, sem egyéb olyan eljárás,
amely tevékenységét korlátozná, illetve jelen megállapodás teljesítését
akadályozná
• nincs köztartozása
• összes pénzintézeti számlaszámát bejelentette a szállítónak
24. A megrendelő képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy rendelkezik érvényes
aláírási- és képviseleti jogosultsággal. A megrendelő képviseletében aláíró személy
továbbá készfizető kezességet vállal a szerződésben vállalat kötelezettségek
teljesítésére. A készfizető kezes kijelenti, hogy tisztában van a kezességre és a
készfizető kezességre vonatkozó törvényi szabályozással (Ptk. § 272-276.). A készfizető
kezes továbbá tudomásul veszi, hogy a megrendelő képviseleti jogának megszűnése
vagy a megrendelővel szemben indított felszámolási eljárás nem érinti készfizető kezesi
kötelezettségvállalását, az csak abban az esetben szűnik meg, ha a szállító más személy
készfizető kezességi kötelezettségvállalását írásban elfogadta.
25. A felek az együttműködést határozatlan időre hozzák létre.
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26. A szállító vállalja, hogy a megrendelő által a teljesítés során az ártáblán,
megrendelőlapon kért változtatásokat végrehajtja, amennyiben a módosítások pontosító
jellegűek, és a lényeges szerződési feltételekben történő egyezség létrehozására és
folyamatos fenntartására vonatkozó követelményt nem érintik; az ilyen pontosításokat a
szerződő felek nem tekintik szerződésmódosításnak.
27. Minden, a keretszerződés (megrendelések, egyedi szerződések) megkötése után
felmerült vagy beállott, a keretszerződés, illetve a megrendelések, egyedi szerződések,
teljesítését befolyásoló lényeges körülményről, a felek kölcsönösen kötelesek egymást a
lehető legrövidebb ésszerű időn belül írásban tájékoztatni.
28. A szállító hozzáférést biztosít a megrendelő részére az internetes oldalán található
információkhoz (árlista és kiszállítási díjak).
A megrendelő jogosult egyéni felhasználónevet kérni, mellyel az árlista és kiszállítási
díjak mellett saját magára vonatkozó információkat is elér, így a számlák, foglalások,
előrendelések, fizetések állapota stb., valamint tranzakciókat is indíthat, pl. foglalást
módosíthat vagy kezdeményezhet.
A megrendelő köteles a számára adott felhasználónév és jelszó páros titokban tartására.
Amennyiben felmerül a gyanú, hogy illetéktelenek kezébe kerül, úgy köteles azonnal a
jelszó megváltoztatására, melyre lehetősége van az internetes oldalon keresztül.
Amennyiben ez sem elégséges, úgy köteles a szállítót tájékoztatni, aki gondoskodik a
hozzáférés felfüggesztéséről.
A szállító internetes rendszerében a megrendelőt kizárólag a felhasználónév és jelszó
páros alapján azonosítja, így az érvényes adatok megadása után a felhasználót
megrendelőnek kell tekinteni. Tehát bármilyen kár, amely a hozzáférés illetéktelen
felhasználásából ered, a megrendelőt terheli.
Az interneten közölt adatokat a szállító hivatalos közlésének kell tekinteni.

Záró rendelkezések
29. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy a jelen szerződést aláíró felek,
vagy cégjegyzésre jogosult képviselőik rendelkeznek mindazok felhatalmazásokkal és
jogosítványokkal, melyek értelmében a jelen szerződést személyesen vagy cégszerűen
aláírhatják. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy abban az esetben, ha a szerződés
aláírását követően bármelyik részéről felmerülne olyan körülmény, melynek alapján a
jelen szerződést aláíró személy nem rendelkezett az aláíráshoz szükséges
felhatalmazásokkal és/vagy jogosítványokkal, akkor pusztán e körülmény egyik fél
részére sem szolgálhat alapul arra, hogy a jelen szerződést megtámadja, részben vagy
egészben érvénytelenségének megállapítását kérje, valamint a szerződésből és/vagy
jogszabályból eredő kötelezettségei alól mentesüljön.
30. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely rendelkezésének
érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, így bármely
rendelkezés érvénytelensége esetén úgy tekintik, mintha az érvénytelen rendelkezés
nélkül is, annak hiányában kötötték volna meg jelen szerződést.
31. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
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32. Felek minden vita esetén elsődlegesen békés tárgyalás útján próbálják meg rendezni a
vitás kérdéseket.
33. A szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés
teljesítése érdekében egymással együttműködnek és a másik Fél teljesítésének
érdekében minden tőlük elvárható jogcselekményt megtesznek. Abban az esetben, ha a
felek békés úton nem tudják a felmerült problémát megoldani, akkor alávetik magukat a
pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének.
34. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos
jogszabályai, így különösen a „Ptk”, jelen szerződésre vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
A fenti szerződést elolvastuk, megértettük, és azt mint akaratunkkal és szerződéskötési
szándékunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírtuk:
Budapest, 201…………………

………………………
Szállító képviseletében

………………………
Megrendelő képviseletében
készfizető kezesi aláírás

p.h.

p.h.
……………………………
Nyomtatott név
Szig. szám: ………………………………
Szül. hely:

………………………………

Szül. idő:

………………………………

Lakcíme:

………………………………

Anyja Neve: ..………………………………

………………………
Tanú1
(Szállító részéről)

………………………
Tanú2
(Szállító részéről)

………………………
Nyomtatott név

………………………
Nyomtatott név

Szig.szám:…………………………………

Szig.szám:…………………………………

Lakcíme:……………………………………

Lakcíme:……………………………………

Anyja neve:…………………………………

Anyja neve:…………………………………
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Computer Emporium Kft.
1131 Bp. Reitter Ferenc u. 132. B épület

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Alulírott ………………………………………………………………… , mint megrendelő/üzletfél
(székhely:…………………………………………………………………………………………….,cé
gjegyzékszám:…………………………) bejelentem, hogy a Computer Emporium Kft-vel
2009……………-án kötött szállítási keretszerződés alapján, illetve a pénzforgalmi
szolgáltatásról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006 (XI. 20) Korm.
Rendelet 8. §(1) bekezdésre hivatkozva felhatalmazom a Computer Emporium Kft-t
(székhely: 2220 Vecsés, Dessewffy Arisztid u. 16/b.; adószám: 13208844-2-13, levelezési
cím és telephely: 1131 Bp. Reitter Ferenc u. 132. B ép.; bankszámlaszám: CIB Rt.:
10700024-44625300-51100005),
hogy
a
……………………………………………………………………………… hitelintézetnél vezetett
……………………………………………………………………………… számú pénzforgalmi
bankszámla terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a velem szemben fennálló
követelésekre.
Kérem a Számlavezető Bankot, hogy az azonnali beszedési megbízást az alapjogviszony
vizsgálata és minden külön nyilatkozatom nélkül a pénzforgalomról, a pénzforgalmi
szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 21/2006. (XI. 24) MNB
rendelet 8.§ (2) bekezdésében meghatározott, elsőbbséggel teljesítendő megbízásokat és a
Számlavezető Bank esedékes követeléseit követően, de minden más megbízást
megelőzően teljesítse és a pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthető azonnali beszedési
megbízást a szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 90 napig – tartsa
függőben, résztörlesztést az azonnali beszedési megbízás ügyleti értékének 10%-a felett, de
minimum 10000 Ft azaz tízezer Forint felett teljesítsen.
Előzetesen hozzájárulok, hogy fedezet hiányában az azonnali beszedési megbízás a
megnevezetten felül kiterjeszthető más pénzforgalmi számlámra is, melyet ugyanazon
hitelintézetnél vezetek.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Jelen felhatalmazást csak a Computer Emporium Kft írásbeli hozzájárulásával lehet
visszavonni.
Budapest, 201…………………
………………………
Megrendelő képviseletében

Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük,
azt nyilvántartásunkba bejegyeztük, és az abban foglaltaknak eleget teszünk.
Kelt:……………………………
………………………
Megrendelő számlavezető hitelintézete
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