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mely létrejcitt az Assist - Trend Atfiild Kft. 5100 Jászberény, Szentkúti tér 14.

bankszámlaszám: 10400566-49565654-52541007, mint Szállító és a Medgyesegyháza

Városi Önkorm ányzat 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér "1,. adószám: |5125211,-2-04

mint Megrendelő között az alábbi feltételekkel ,

A SZ^LLíT Ó vál lalj a, ho gy :

o a Megrendelő által megrendelt árut számla ellenében, kifogástalan minőségben, a kért
határidőre leszállítva a Megrendelőnek átadja.

o a Megrendelő felé az áru átadásakor 2 példanyos (a Vevő kérésére 3 példanyos)
számlát íovábbit melynek 2. példányán igazolja a Megrendelő M áru átvéte|ét, annak
hiteles aláírásával és bélyegző nyomatával, az 1. példány a Megrendelőnél marad.

o minőségi hiba esetén, mely a gyártás vagy szállítás során merult fel, az áru 7
munkanapon belüli díjtalan cseréjét teljesiti.

o viseli a szál|itás költségeit és kockáaatát.
o a területi ii,zletkötő a Megrendelőt heti rendszerességgel felkeresi,

A Megrendelő vállalja, hogy:

o a leszállított aru ellenértékét a megállapitott határidőn belül, a kiszállítást követően
készpénzben vagy 14 napon belül banki átutalással a Szállítő tészére bocsátja.

o az áru kifizetéséig a tulajdonjogot a Szállílő fenntaítja,
o kósedelmes íizetési teljesités esetón tudomásul veszi, hogy a késedelmes teljesítéssel

érintett áru értéke a kósedelem első napjától a kifizetés napjáig növekszik a késedelem
bekövetkezésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével, így a
megrendelésben rögzitett végösszeg képezi alapját a késedelrni kamat szénniásinak.

o amennyiben a Megrendelőnek a Szállító felé ki nem egyenlített késedelmes
számlatartozása van, úgy a Szállitó a megrendeléseket kötbér kötelezettség nélkül
visszatarthatja.

o egyetlen nyitott számlája lehet Szállító felé a fizetési hatránidőtól fiiggetlenül.
o Fizetési garancia: 30 napon túli késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles

elfogadni a §zállító által benyújtott inkasszót és a bankj ánál intézkedni az azonnali
fizetés érdekében.

o a szerződésben nem szabályozott kérdósekben a PTK. vonatkozó paragrafusai
érvényesek.

o Szerződő felek rnegállapodnak, hogy a jelen szerződésból eredő esetleges vitáikat
.. elsősorban békés úton rendezik. Abban az esetben, amennyiben a békés rendezésre
--l iránluló egyeztetés nem vezetne eredménl,re, úgy felek a jelen szerződésben eredő
& uagy azzal összefüggő bármely vita eldöntésére kikótik ügyértéktől fiiggően a

Jászberény VáLrosi Bíróság illetékességét,
A szerződésben rögzített feltóteleket a Szállító és a Megrendelő elfogadja,
A szerződést a Felek határozatlan idóre kötik, a szerzódés felmondása mindkét részről 30
napos felmondási idővel történhet.
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Kelt: Jászberény, 2016. április 14.


