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VISZONTELADÓI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
SIGNAL Computer Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég:

SIGNAL Computer Kft.

Cím:

1119 Budapest, Fehérvári út 55.

Adószám:

10234958-2-43

Cégjegyzékszám:

01-09-061789

Bankszámlaszám:

K&H BANK 10400494-50526889-71721003

mint nagykereskedő, a továbbiakban Nagykereskedő, másrészről a(z)
Cég:
Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó:
Telefon/Fax:
e-mail:
mint viszonteladó, a továbbiakban Viszonteladó között az alulírott napon és helyen.
I. Általános rendelkezések
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy nagykereskedő számítástechnikai termékek
forgalmazásával foglalkozó társaság, amely viszonteladóknak értékesít.
2./ Szerződő felek megállapítják, hogy viszonteladó rendszeresen vásárol a nagykereskedő
által forgalmazott termékekből, abból a célból, hogy azokat harmadik személy
(végfelhasználó) részére tovább értékesítse.
3./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a viszonteladó eseti megrendeléseinek,
vásárlásainak általános feltételeit a jelen keretszerződés szabályozza. Amennyiben más
írásos megállapodás nem születik, a keretszerződésben foglaltak érvényesek a
nagykereskedő és a viszonteladó között létrejött minden szóbeli illetve írásbeli
megállapodásra.
II. A szerződés tárgya
1./ Jelen keretszerződés tárgya a viszonteladó eseti megrendelései, vásárlásai általános
szabályainak meghatározása. Szerződő felek megállapodnak, hogy nagykereskedő a jelen
szerződés tartama alatt a viszonteladó beszerzési igényeit a keretszerződésben foglaltak
szerint teljesíti.
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III. Értékesítés
Nagykereskedő kizárólag azokkal a viszonteladókkal köt szerződést, akik a cégbírósági
végzés alapján igazolni tudják, hogy cégük jogosult számítástechnikai tevékenység
végzésére, ill. hardver- és szoftver termékek forgalmazásával foglalkoznak.
IV. Megrendelés
Az nagykereskedő az általa forgalmazott termékekre szóban (telefon) és írásban
(webáruház,fax) is elfogad megrendelést. Abban az esetben, ha a rendelt termék nincs
raktáron, a Nagykereskedő kizárólag írásban fogad el megrendelést.
V. Fizetési feltételek
Viszonteladóink a szerződés megkötésekor automatikusan készpénzes vásárlóként kerülnek
Nagykereskedő nyilvántartásába. Ettől eltérő fizetési megállapodás (banki átutalás) minden
esetben egyedi megbeszélés alapját képezi.
VI. Jótállás, kárveszély
A Nagykereskedő az általa kiadott termékek sértetlenségét és hiánytalanságát minden
esetben a számlázás során ellenőrzi. Amennyiben Nagykereskedő a rendelt termékeket
kiszállítja, úgy a kárveszély a Viszonteladó telephelyén az áru kirakodásakor, Viszonteladó
által történő elszállításkor, az áru bepakolásakor száll át Viszonteladóra.
Nagykereskedő a kiadott garanciális termékekről a számla mellékleteként külön garancia
levelet nyomtat és ad át Viszonteladónak. Garanciális igény minden esetben kizárólag a
Viszonteladó számla-, valamint garancialevél példányával együttesen érvényesíthető. A
garanciális termékekre felragasztott gyári garancia címke eltávolítása, és/vagy sérülése
esetén a garancia érvényét veszti.
VII.A keretszerződés időbeli hatálya, felmondás
1./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés határozatlan időre szól. A
keretszerződést 30 napos felmondási idővel bármelyik Fél a másik Félhez írásban, ajánlott
levélben intézett levélben felmondhatja. A felmondás átvételének megtagadása a szerződés
megszűnésére nincs halasztó hatállyal.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Felek a szerződésben foglaltakat megismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
aláírásukkal hitelesítik.
Budapest 2019-01-29
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