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Kereskedelmi együttműködési keretszerződés 

 
létrejött egyrészről: 

 

Név:         Inter-Thermo Kft. 

Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a 

Adószám:10228726-2-19 

VAT:       HU 10228726 

Cégjegyzékszám: 19-09-060021 

Forint bankszámlaszám: K&H Bank 10404845-50526754-48751016 

IBAN: 

Euro bankszámlaszám: SK89 1100 0000 0029 4201 9281 

IBAN: 

SWIFT: TATR SK BX 

Képviselő: Belloni György ügyvezető 

 

mint Szállító 

 

Másrészről: 

 

Név  ………………………………………………………………………….. 
 

Székhely:……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Adószám:……………………………. 

Cégjegyzékszám/Vállalkozói Igazolvány száma:…………………………………… 

Forint bankszámlaszám:………………………………………. 

IBAN:………………………………….. 

Euro bankszámlaszám:……………………………………… 

IBAN:…………………………………... 

SWIFT:…………………………………….. 

Tel./Fax:……………………………………….. 

Képviselő:………………………………………….. 

E-mail:…………………………………… 

 

Mint Megrendelő között az alábbi feltételek szerint: 

 

A szerződő felek a fenti adataikat kölcsönösen igazolják eredetiben egymásnak.  
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I.  

Szerződés célja 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy egymással üzleti kapcsolatban állnak, melynek folyamán 

Szállító a Megrendelő megrendelése alapján a jelen szerződésben leírt feltételekkel egyedi 

adásvétel keretei között a megrendelt terméket a megrendelő részére, értékesíti, valamint 

garanciális szolgáltatást biztosít. 

 

II.  

Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség, titoktartás 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen keretszerződés alapján a tudomásukra jutott minden 

adatot, tényt, információt, üzleti megoldást bizalmasan üzleti titokként kezelnek, és ezen 

információkat illetéktelen harmadik személynek a jogszabályban előírt, a hatóságok részére 

történő információnyújtási kötelezettség esetétől eltekintve nem adják át. Felek továbbá 

tudomásul veszik, hogy felelnek mindazon kárért – ideértve különösen a ténylegesen 

felmerült károkat és az elmaradt hasznot is –, amelyet a jelen pontban foglalt 

kötelezettségének megszegésével a másik félnek okoztak. 

 

 

III.  

A szerződés tárgya  

 

Jelen szerződés alapján a Szállító köteles az általa forgalmazott és az eseti megállapodásban 

meghatározott műszaki terméket, elektronikai berendezést, alkatrészt megrendelni, - 

amennyiben készleten nem található - és a Megrendelőnek leszállítani, vagy a Szállító 

telephelyén átadni, a Megrendelő pedig köteles a megállapodásban rögzített időpontban ezt 

átvenni és az ellenértékét megfizetni. 

 

IV.  

A teljesítés helye 

 

A teljesítés helyét a felek a jelen szerződés mellékletét képező külön megállapodásban 

rögzítik, mely lehet: 

a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe 

a Megrendelő által meghatározott szállítási hely. 

 

a.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés helye a Szállító székhelye, 

telephelye, fióktelepe, úgy a megrendelt terméket a Megrendelő köteles a teljesítés helyéről 

saját maga vagy megbízottja útján elszállítani, a termék megérkezéséről szóló értesítést 

követő 8 napon belül. Amennyiben a termék készleten van, úgy a Megrendelő a terméket a 

külön megállapodásban írt időn belül köteles elszállítani. Amennyiben a Megrendelő a 

terméket a fenti határidőn belül nem szállítja el, úgy a Megrendelő az elszállítás határidejének 

elteltét követő naptól tárolási, raktározási díjat köteles fizetni, melynek mértéke havonta, a 

termék vételárának 5 % -a, napi lebontásban. Amennyiben a termék ellenértékét a 

Megrendelő nem fizette ki, úgy a Szállító dönthet úgy is, hogy az átvételre biztosított határidő 

lejártát követően az eseti megrendeléstől szóban vagy írásban eláll, amely esetben a 

megrendelt terméket szabadon értékesítheti, de érvényesítheti a Megrendelő 
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szerződésszegéséből eredő kárát, melybe köteles beszámítani az eladott termék ellenértékét. 

Amennyiben a Megrendelő a vételár egy részét fizette csak ki, úgy az termék értékesítését 

követően a Szállító a kártérítési igény és a már átadott vételár kapcsán köteles a megrendelő 

felé elszámolni. Ha a Megrendelő a teljes vételár kifizetése ellenére sem szállítja el a 

terméket, úgy a felek szintén a fentiek szerint járnak el tekintettel arra, hogy Megrendelő 

akkor szerez tulajdont a megrendelt terméken, ha a vételár kifizetésén túlmenően a dolgot át is 

veszi. A Szállító székhelyén, telephelyén, fióktelepén való átadás esetén az elszállítás költsége 

és felelőssége a Megrendelőt terheli, a kárveszély az átadással a Megrendelőre száll.  

 

b.) Amennyiben a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt helyszín, úgy a pontos helyet 

az eseti megrendelésen a felek kötelesek feltüntetni. Ez esetben a szerződés akkor válik 

teljesítetté, ha a terméket a Szállító a teljesítés helyén, a Megrendelő részére átadta. A 

Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító által előzetesen megjelölt szállítási időpontban 

a terméket ő vagy meghatalmazottja átvegye, a terméket átvizsgálja, minőségi kifogásait 

megtegye. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel során a minőség és mennyiség 

megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a termék szemmel látható 

hibái miatt – amelyek a gondos átvétel során nyilvánvalóvá válhattak volna – szavatossági 

jogokat nem érvényesíthet. Az átadás-átvétel időpontjáról a Szállító igazolható módon értesíti 

a Megrendelőt, amely értesítés legalább 1 munkanappal a szállítás előtt meg kell történjen a 

Megrendelő felé, kivéve, ha a szállítás a heti rendszeres kiszállítási napon történik.  A 

Megrendelő által megjelölt helyre történő teljesítés esetén az odaszállítással kapcsolatos 

felelősség a Szállítót terheli, a kárveszély a termék átadásával száll át a Megrendelőre. 

Amennyiben a Megrendelő az átvételt alapos ok nélkül megtagadja vagy a teljesítés helyén a 

megadott időpontban nem található senki, úgy a Szállító a Megrendelő költségére és 

veszélyére a terméket saját székhelyére, telephelyére, fióktelepére szállítja, s ezt követően a 

jelen pont a.) pontjában írtak szerint a terméket értékesítheti, az a.) pontban írt elszámolási 

kötelezettségek mellett.  

Amennyiben a teljesítés helye jelen pont szerint a Megrendelő által megjelölt helyszín, az 

eseti megrendelésben feleknek a szállítási díjról külön meg kell állapodniuk.  

 

 

V. 

Fizetési feltételek 

 

Szállító csak a jelen keretszerződés mellékletében meghatározott megrendelésre jogosult 

személyek által leadott megrendelést köteles elfogadni. Amennyiben a jogosult személyek 

vonatkozásában változás történik, a Megrendelő ezt haladéktalanul, írásban jelzi Szállító felé. 

A jogosultsági változások bejelentésének elmulasztásából származó minden kár a 

Megrendelőt terheli. 

 

Szállító a Megrendelő megrendelése alapján az áru átadásával egyidejűleg az ellenértékre 

vonatkozó számlát átadja. 

 

A Megrendelő a jelen keretszerződésben foglalt fizetési feltételek szerint köteles a termék 

vételárát a Szállító bankszámlájára történő átutalással, határidőben megfizetni, a Szállító 

cégszerűen aláírt számlája ellenében, minden esetben hivatkozva a kiegyenlítendő számla 

számára. 

Fizetési határidő: a számla keltétől számított   8    nap. 
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A Megrendelő fizetési kötelezettségének eleget tehet az alábbiak szerint: 

 

az egyedi szerződés megkötésekor megfizeti a teljes vételárat 

az egyedi szerződés megkötésekor előleget fizet 

teljes egészében halasztott fizetést kér. 

 

a.) Amennyiben a Megrendelő az egyedi szerződés megkötésekor a teljes vételárat megfizeti,  

úgy a termék átadás-átvételével tulajdonjogot szerez.  

 

b.) Amennyiben a Megrendelő a teljes vételárból az eseti megrendelés során előleget fizet, 

úgy a fennmaradó vételárat a termék átvételekor vagy amennyiben a Szállító a részére 

halasztott fizetést biztosított, úgy a halasztott fizetés határidején belül köteles megfizetni. A 

fizetési határidőt az eseti megrendelés, illetve a halasztott fizetésről szóló számla tartalmazza. 

A Megrendelő a termék átvétele esetén sem szerez tulajdonjogot addig, amíg a teljes vételárat 

a Szállítónak nem fizeti ki. A termék átvételével a teljes vételár kifizetésének hiányában is 

minden felelősség, kárveszély a Megrendelőre száll át. A Szállító az előlegről előlegszámlát 

köteles átadni.  

 

c.) Amennyiben a megrendelésnél a felek teljes halasztott fizetésben állapodnak meg, a 

termék vételárát a megrendelésen, illetve a számlán szereplő határidőn belül köteles 

Megrendelő megfizetni. A Megrendelő a termék teljes vételárának kifizetéséig akkor sem 

szerez tulajdont a terméken, ha azt átveszi. Az átvétellel egyidejűleg minden felelősség és 

kárveszély a Megrendelőre száll át.  

 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont b-c) alpontjai szerinti fizetési módozat esetén a 

Szállító a Megrendelő részére hitelkeretet állapít meg, mely kereten belül a Megrendelő 

halasztott fizetéssel vásárolhat. A Megrendelő hitelkerete (esedékessé még nem vált 

számláinak összértéke) nem haladhatja meg a bruttó 500.000 -Forintot., azaz  

 

ötszázezer Forintot.   

A hitelkeretet az egyedi megrendelések nagyságrendjére figyelemmel a Szállító egyoldalúan 

felülbírálhatja. Amennyiben a Megrendelő az előzetesen megállapított vagy utólag módosított 

hitelkeretet kimerítette, a Szállító további halasztott fizetési lehetőséget a Megrendelő részére 

nem biztosít a következő megrendelések során. Ez esetben a Megrendelő csak 

készpénzfizetéssel vásárolhat. A Szállító a Megrendelő fizetési készségének romlása esetén 

megvonhatja a Megrendelő hitelkeretét és a Megrendelő csak a vételár előre történő – 

átutalásával vagy készpénzben történő – megfizetését követően veheti birtokba, egyúttal 

tulajdonába a megrendelt terméket. 

 

VI.  

A fizetés késedelme, a késedelmi kamat 

 

A Megrendelő fizetési késedelembe esik, ha a számlán szereplő fizetési határidőig az 

áru/szolgáltatás ellenértéke nem érkezett meg Szállító bankszámlájára. 
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Amennyiben a Megrendelő a megállapodásban írt fizetési kötelezettségét késedelmesen 

teljesíti, úgy szállító jogosult a számlán szereplő vételár után, a késedelem minden napjára, a 

mindenkori jegybanki alapkamat 7%-ával növelt összegű késedelmi kamatot felszámítani. 

 

Ha a megrendelő a termék árát, vagy annak egy részét a fizetési határidőt követő 15 napon 

belül sem egyenlíti ki, úgy Szállító jogosult az adott szerződéstől elállni, a terméket 

értékesíteni, és a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését követelni.  

A fizetési késedelem egyben a megállapodás megsértésének is minősül. 

 

 

VII.  

A tulajdonjog fenntartása 

 

A Szállító, mint eladó a Polgári Törvénykönyv 368.§-ában foglaltaknak megfelelően a vételár 

teljes kiegyenlítéséig fenntartja a jelen szerződés alapján a Megrendelő birtokába adott 

termékek felett a tulajdonjogát. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átadott termékek a 

vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonában maradnak, függetlenül attól, hogy az 

átadott termékek kinek a birtokában vannak. Erre figyelemmel Szállító jogosult rendelkezni 

ezen termékekkel.  

 

VIII.   

A keretszerződésben foglaltak módosítása 

 

Jelen keretszerződést a felek kölcsönös egyetértésben, kizárólag írásban jogosultak 

módosítani. 

 

Kivételt képeznek ez alól: a fizetés módja, a fizetés határideje, a hitellimit mértéke. Ezeket a 

Szállító egyoldalúan jogosult módosítani, de ezeket a módosításokat minden esetben köteles a 

Megrendelővel írásban közölni. 

 

 

VIII.  

A keretszerződés időbeli hatálya, megszűnése 

 

Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, és mindkét fél által történő aláírásakor 

lép hatályba. 

 

Jelen szerződés megszűnik: valamely fél jogutód nélküli megszűnésével, közös 

megegyezéssel, felmondással. 

 

Jelen szerződést bármely fél jogosult rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett 

írásban rendes felmondással felmondani. 

 

A felmondási idő alatt a felek mindegyike köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeit 

teljes mértékben ellátni. 

 

Jelen szerződést bármely fél jogosult felmondani azonnali hatállyal abban az esetben, 

amennyiben a másik fél olyan súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít, amellyel a szerződés 



 

Keretszerződés  6 

további fenntartását a másik fél részéről indokolatlanná teszi. Ilyen különösen, ha a 

Megrendelő fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget vagy ellenne csőd, 

felszámolási vagy végrehajtási eljárás indul. 

 

 

IX.  

Bírósági alávetés 

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton 

kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a szerződő felek a jelen keretszerződés 

alapján megkötött szállítási szerződésből eredő vagyonjogi jogvitájuk esetére – értékhatártól 

függően - kikötik a Pápai Városi Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét oly módon, hogy az említett bíróságok illetékességének mindkét szerződő fél 

aláveti magát. 

 

X.  

Vegyes rendelkezések 

 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az eseti megrendeléssel létrejött szerződéstől bármikor 

elállhat, de ez esetben köteles megtéríteni a Szállító megrendeléssel kapcsolatban felmerült 

teljes kárát, ami az elmaradt haszonra is kiterjed. Felek a Megrendelő elállása esetére 

bánatpénzt kötnek ki, amelynek mértéke a megrendelt termék vételárának 20 %-a. A 

bánatpénzen felül jelentkező esetleges kárát a Szállító követelheti a Megrendelőtől.  

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító csak a jelen szerződésben írtak szerint állhat el 

a szállítási szerződéstől. 

 

A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. IV. törvény rendelkezései irányadók. 

 

A szerződő felek ezt a keretszerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás 

és értelmezés után jóváhagyólag, cégszerűen aláírják. 

 

 

hely, dátum 

 

 

 

 

 

………………………………….     ………………………….. 

Szállító       Megrendelő 

   PH.                 PH. 
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Melléklet 

 

Árut átutalásos számlára az Inter-Thermo Kft-től kizárólag az alább felsorolt személyek 

vásárolhatnak: 

 

 

 

Név: ……………………………………………………………………… 

 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………….. 

 

 

 

Név: ……………………………………………………………………… 

 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………….. 

 

 

 

Név: ……………………………………………………………………… 

 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………….. 

 

 

Érvényesség: az aláírás dátumától a Megrendelő részéről történő visszavonásig. 

 

 

Név: …………………………………………… 

 

Székhely: ……………………………………… 

 

Tel./Fax: ………………………………………. 

 

Képviselő: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………….                 …………………………… 

  Dátum      Megrendelő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P


