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amely ldtrejdtt egyftszta Budapest, Haller utca29. szhm alattisz6khelyu G u

Orsz6gos Kardiol6giailnt0zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Raiffeisen. bankn6l vezetett 12010501-00148778-00100000 bankszdmlaszfimu,
01-09-161947 cegSegyzdk szdmu 1027 Budapest, Ganz u. 16. sz6khelyri: Biomedica H. Kft.
nevri sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: D6k6ny-Horv6th Anna cdgvezeto. (a

tovdbbiakban: Elad6)

kiizritt, az ajfnlathban felsorolt term6kek szilllithsttra a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzldds al6irds6val a Yev6 6ltal a Kbt. alapjin ,,Coronaria stent 6s

nyom6sm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett ilruraktfr iizemeltet6s6vel" t6rgyban kiirt
GOKI-5/2014 szhmf kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajanlxa elfogad6sa eredm6nyekdnt
kotelezettsdget v6llal arra, hogy az ajtnlatkero fital az ajhnlati dokument6cioban felsorolt 6s

az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatdrozott minosdgben a Vev6
rlszdre leszilllitja. A szerzodds id6tartama a szerzodes al5Lirdsftt kcivetoen 12 h6napig tart. A
szerz6d6ses 6rat, term6keket, frzetdsi hatririd6ket a jelen szerzodes 1. sz. mell6k1ete

tartalmazza. A szerzbd6s mell6klet6t kepezi az ajtnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

melldklet) 6s kereskedelmi ajrinlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudomrisul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatfnozott 6rumennyisdget

olyan m6don koteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabfiyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Eladri minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajhnlat

szerinti termdkeit havonta azun, Lehiv6si nyilatkozatformajaban v6s6rolja megaz Elad6t6l
rigy, hogy a szerzoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 "/o-a lehiv6sra kertiljtin. A
kihelyezett iruraktdr iizemeltetds6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen

reszdtkepezokihelyezettilruraktfnszerzodestartalmazza.

3.1 Elad6 kotelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a

lehiv6sban foglalt mennyisdgben, villaszt6kban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta

olyan iitemezdsben sztilitja le a Vev6 tltal one feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehivSsban meghatdroz6sra keriilt. A nyertes ajlnlattevojogosult a szerzodds id6tartama alatt
fj fejleszt6sri innovatfv term6ket sziilitani, az ar vagy egy6b szerzod6ses felt6telek
m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rtek ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatkdro

k6pviseldj 6vel koteles egy eztetni.
A lehivdsnak megfelel6 szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabllyszeruen, ha azF-lad6 vagy az titala ig6nybe vett Fuvarozo az ilrukat tar1talmazo egyes

szdllitmtnyokat az Elad6 kocktzathra a Vev6 6Ital er:e feljogositott szervezetei telephelyeire

illetve a lehiv6sban megjelcitt kdzelebbi teljesitesi helyekre Ieszilllitja, (leszSllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt iltszhmolva a lehiv6sban megjelcilt egys6g vagy

szemely rdszlre mennyis6gileg 6tadta. A Eladtf a leszilIlitott term6keket bontatlan gy6ri



csomagol6sban, gy6ri tartozeklista alapjan, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentaci6kkal

egytitt adja rit a Vevdnek. A cro-agol6snak alkalmasnak kell lennie ata, hogy a term6kek

6ps6gdt afuvarozfus 6s a tarol6s id6tartama alatt meg6vja.

A min6s6gmegvizsg6lds helye a Vevd sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott termdk mennyisdgi,

minos6gi awet"tetiolyamatbsanvdgzi. Az Elad6 vhIIalja, hogy a szerzodls teljesitdsdnek

idiitartimaalatt folyamatosan rendelkezdsre 611, konzult6ci6s lehetos6get biztosit.

Teljesit6si hely: Kdzponti raktrir 1096 Budapest, Haller ru.2g.,,Kihelyezett druraktrir)
Fdt.lr. jogor,tlt rre*61v: rakt6ros illetve ahelyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, tgy a Vev6 jogosult a le

nem szilllitott 6rucikkeket az Elad6 krilts6g6re harmadik szem6lyt61 beszerezni 6s a Vev6

s zdkhe ly6re sz|llittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek
kapcsolatban felmertilt kolts6 gei

6r szolgil.
kod6si

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3.1 pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtaid6 kihelyezett Snraktfir rendszer alkalmaz6s6n trilmen6en a Vev6nek joga van

ulj','or, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhianyaik p6tIfs6ra azonnali megrendeldseket - a

keretszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak minosiil6 nyilatkozatokat - adjanak feI az

Elad6hoz, aki ezeket a -"gt.nd"l6seket soron kivtil, rakthrikdszlet6b6l tartozikkiel6giteni.

A soron kiviili iigyint6z6st - felhiv6sra - azElad6 koteles igazolni, de abban_is. egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben aszilllithsihatfurido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivasban foglalt szillLitfsi kotelezettseg

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6ru, d" ugyanigy az 4.1 pontban el6irt kotelezettsdgek

fijyehen kiviil hagyhsa a jelen ad6sv6teli szerzodes megszegdset jelenti, aminek

kovetkezt6ben az nruoot a lllen szerzod6sben szabhlyozott kotb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6senek a k6telezettsdge terheli, 6s ame rnyiben ilyen szerzod6sszegdsi eset masodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, iryy aVev6 az ad,ilsvdteli szerzodest6l va16 el6ll6sanak a jogdt

gyakorolhatj a a jogi kdvetkezmdnyek drvdnyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdtele s.

6.1 yev6 a lehiv6s teljesit6sdt igazol6 szabillyszeru, mindk6t f6l 6ltal alfiirt iltvdtelr

elismerv6nnyel felszerelt siarilat a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36/A.$

szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.

Nem vitato tt a szerzod6 felek 6ltal,hogy a szerzodeses id6szak folyam6n az egyes szdmlilkba

csak azok az 6rak, hrkepzdsi tdnyezlk 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,lad6 elfogadott ajhnlata tartalmaz,

fiiggetlentil att61, hogy a magyarorszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gy an v illtozik az infl 6ci 6 s r 6ta, v agy a dev rza 6tsz6mit6si kul c s .

A Vev6 el6leget nemfrzet.
A sz6ml6hoztartozo lehiv6s teljesit6s6t rgazol6 - a Vev6t6l szhrmazo - fitveteli elismervdnyt

sz1llit6leveLlel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlfit az F,lzd6 kdzvetlentil az

lntezet G azdasiryi lgazgat6 shg6r a ny iltj a b e .

abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezetere az I.l pontban emlitett elfogadott aj'nlat szerinti

Kapcsolattart6 az Elad6 reszetll: . . .



Amennyiben Vev6 az F.lad6 szhmliljtfi a jelen pontban rogzitett hataridon beli.il nem

egyenliten6 ki, kdteles az F,ladflnak a Ptk. idevonatkozo szabiiyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem frzet, illetve szhmol el a szerzodds teljesit6s6vel dsszeftigg6sben olyan

koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jdvedelm6nek

csdkkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzod5,s teljesit6s6nek teljes idotartama alall
tulajdonosi szerkezetlt a Vevo szhmina megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

tigyletekrSl a Vevot halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz611it5sb61, ill. fuvaroz6sb6l eredo

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabdlyozott teljesitds megt<irtdnt6tol szdrritott
3 munkanapon beliil jogosult azBladfval szemben fell6pni'
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elter6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szIeI6s6t k<ivet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tdrgyilttteheti az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az el6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 l'artozik - a jelzett 3 napos

hat6ridon beliil - az F,ladfit kdzci s j egyz6konyv felv6teldre meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban,

ill. az ajhnlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben

szabillyozott m6rt6kti min6s6gi kdtbdrt 6s/vagy k6rteritdsi ig6nyt drv6nyesithet, ds

amennyiben a jelen bekezd6s mdsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil a szerzod6st6l nyomban el|llhat,
meghirisul6si kdtbdrt 6s k6rtdrit6st kovetelhet.

8.1 Szeruodl felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6l16s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak fliggv6ny6ben - az elfogadott aifinlattartalma az

irhnyad6.
Ha Elad6 a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6II afent emlitett fnutharmadik szemdlytol beszerezni az Elad6

kdlts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t61l5si kdtelezettsege alatt kicserdli a \eszilllitott eszkdzcik b6rmely rdszdl,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Etad6 kijelenti 6s szavatoss6got v511al azdrt, hogy a jelen szerzodds thrgyht kepezo term6kek

rendelkeznek 6rvdnyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerz6dlstol va16 Vev6i e161l6s esetdre egyaftLnt kdtbdft ktitnek ki az Elad6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szSllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

fi gyel emb ev6te I 6vel napi'/z ezr el6k, I e gfelj ebb azonb an az eintett 5ru- 6rt6k 6 Yo - a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6111 6rt6k6nek 30"/o-a nagysdgri minos6gi

kotb6rt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 iital ervenyesitett meghirisulfsi kotbdr

is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rra vetitve, 3A % nagys6gri meghirisul6si kcitbdr megfizet6sdt
villlalja, amennyiben a szdllitand6 term6kek szfilit6sdval tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy eldll
a szerzl d6s telj esit6 s6tol.

Tisztdban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kcitb6rkrivetel6s behajt6s6n tulmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kdrdnak megt6rit6sdt is kcivetelheti az F,lad6t6l, a khr
<isszeg6be azonban amdr behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.
A kdtbdr akkor is jrir, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6
6sszegdb6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az F,lad6hoz intdzett nyilatkozatflal azonnali
el6llhat az ad6sv6teli szerz6d6st6l, vagy bfrmely reszdt6l,ha:

Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;

hatilllyal

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 viilt, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,
felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- az Elad6 szerulddsellenesen besztintette sz|llitdsait.
Ha a Vev6 a szerzldest a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az
Eladri nem jogosult a Vev6t6l tovSbbi kifizet6seket kovetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben ktiteles a szerzodest felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel,
amely lehet6v6 teszi, hogy aszerz6ddssel 6rintett feladataellatilsfir6l gondoskodni tudjon-ha
a) azElad6ban k<izvetetten vagy kcizvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghathrozott valamely felt6tel.
b) az Elad6 kcizvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban meghatdrozottvalamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmondris esetdn az Elado a szerzodds megszrindse el6tt mdr teljesitett
szolgdltatds szerz 6 d6 s szeri p 6nzb el i e I I en6rt6k6re j o go s ult.

Il.l Az Elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli a
szerz6dds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktart6si kcjtelezettsdg kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, beszilllit6ira, akiket tev6kenysdgtik megkezd6se elott
kdteles azBlad,6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben
foglaltakon ttl, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagydsa ndlktil titkos informrici6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos ds 6rv6nyes
jogszabilly alapjhn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6rol a teljes termdkmennyisdg iltadds-fivetel6t kdvetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad,6t, hogy a Vev6t
referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys 6 g6b en felhas znillhassa.



Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajinlatatartalmhttekintik a felek ir6nyad6nak azial,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6skdnt a KBT ds Magyar Polg6ri Tcirvenykonyv idevonxkozoin
me gfelel6 szabilly ait fo gi 6k alkalmaznt.
A Vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyalrisokon b6kds riton rendezzenekminden olyan ndzeteltdrdst, vagy vit6t, amely kdzcittiik
a szerzo dlssel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szen6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvitrik illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6hezigazodik
Ezt az ad6sv6teli szerzodlst a szerz6d6 felek mint akaratukkal ds nyilatko zataikalmindenben
me ge gy ezot helyb enh agy 6Iag alSirtfk.

Budapest, 2014. szeptember 29 .
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SZERZODES

Amely l6trejott egyrlszrol azElad.6: Biomedica Hungr{ria Kft.
telephelye: 1027 Budapest, Ganz u. 16.
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Gottsegen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai lntezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u,.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter forgazgat6
tov6bbiakb an:,^ Kfirhflz",

mint Szerz6d6 felek kcizcitt az althbiak szerint:

1. Aszerz6d.6s tdrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezetddrft beszerz6se, kihelyezett Sruraktfr
tizemeltet6s6vel" tttrgyban GOKI-5/20L4 szdmri ad6sv6teli szeru6desben szereplo 5., 11., sz.

reszajinlati kdrben meghatiirozott term6kekre vonatkoz6an. ( osszesen 375 db - 30%
mennyis6g6re )
Elad6 az adhsveteli szerzld6sben foglalt idolartamra kihelyezett 6ru raktark6szletet bocs6t
saj6t k61t6s6g6re, a Kflrhiz rendelkez6s6re, amely azt sajdt rakthrilban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett 6rurakt6r indul6 alapkdszlete minden m6retbol t havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutatfs szerint. Az alapk6szlet2014. okt6ber 16-6n 8-14.
6ra kozott keriil lesz6llft6sra.

2. Eladrf jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett fru raktdrk6szlet azE,ladf tulajdon6t kepezi. AzF,ladS kcjtelezettseget villlal az

addsv6teli szeruodds mell6klet6ben meghatdrozotttermlkek sz6lliths6ra, valamint arra, hogy a
K|rhhz jelent6se alapjan a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartfistfi a K6rhi,zzal egyezteti 6s

termdket p6tolja lehiv6st6l szdmitolt maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhi.z jelent6s6t kcivet6en jogosult afelhaszndlt termdk ellen6rtdkerol sz6l6 szttmla
kittllitf.sitra, az ad6sv6teli szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
rakt5rk6szlet6t b6rmikor ellenSrizheti.

Lehiv:is:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r keszletdt, az Elad6 szemponri|b6l, mint egyetlen ktilso
rakt6r k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak minosiil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly azBladf reszdre rendszeres idokozcinkdnt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildcitt) a fogy6sr6l, illetve a raktfn pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai feltdtelek biztosit6sa mellett azBlad,6nak lehetosdge van elektronikus
form6ban (frle) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6 s6geir6l a, szoftv er klszitilj evel ktil<jn kell me grillapo dj on.
A 'fogyris nyilv6ntartdsa egyr6szt a szitmlSk alapja, m6sr6szt a kdszlet ut6ntdlt6sdnek az
alapinfoimaci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak
struktfr6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonositSsift olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmtien meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben araktfurban.

Szfllitris:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiviis tov6bbit6sra kertil azBlad,6 maximum 5 napon
b eliil ezt b e szitllitj a.

3. AK6rhhzjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhhz a kihelyezett termdkek hirinytalanshgfuert 6s minos6gi illlapotdert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes kdrti felel6s6ggel tartozik. A Kd,rhiz vtilalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktfrkeszletet megfelelo, z6rt helyen, a megl6v6 saj6t kdszleteit6l elkiildnitve tdrolja 6s
megfelel6enkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szemellyel kezeli.
A futamid6 ktizben Eladri csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z rlszere valamennyi, a
kihe lyezett ilrur aktdr elhe lyez ett term6k f elhaszn6l6s 6t i I 1et6 en.
AK6rh6z kdzli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rkdszletkezel6, kapcsolattart6 szemdly nev6t,
beosztiis6t, telefonsz6milt es faxszdmfit 6s az ezen adatokban bekcivetkezett mindenvilltozfust.

4. A szerzfid6s megsziin6se

Megszrinik a szeru6des az adilsvdteli szerz6des lej6rt6val.

5. A szerzfidfls megsziin6sekor alkalmazott eljdrfs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tcirt6n6 megszrin6se eset6n a KSrhiiz- teljes kcjrtien k<iteles
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rkdszlettel. A szerz6d6s lejilrtat kovet6 egy h6ten beliil
lelthrozfrst keszit az E,lad,6 k6pvisel6je, valamint a K6rh6z 6ltal kijelolt szemlly a fel nem
hasznillt kd s zl etek me 9611 apit 5s6r a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktiirk6szleten maradt kifog6stalan minos6gi 6llapotri
bontatlan termdkeket az Elad,6 koteles elszilIlitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszdllit6si
kcitelezetts6gdnek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhaz jogosult az furu
megsemmisit6s6re.
AK6rhhz kciteles aszerziidds megszrin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket araktinbanannak
Elad6 Sltal tdrtenl elszilllitSsdig az 6llagmeg6vfs biztositdsa mellett meglrizni. Az 6rzds 6,s

az elszilllitds kcilts6gei azF,ladilt terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzod6sben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog szabillyai mindenekelott
Polg6ri Ttirv6nykdnyvr6l sz6I6 2013. 6vi V. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2014. szeptember 29,
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AVANTGARDE Garbostent - indul6k6szlet
8 12 16 20 25 31

2.25 1 1 I 0 X 4
2.5 4 4 X 21
2.75 ? 6 6 X 25
3 4 6 o o 4 31
3.5 J 5 5 4 27
4 2 z z z z z 12
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8 12 l6 20 'r< 31 38

7 X X X 0
7)1 I I I J
2r5 X 2 2 2 2 I I 10
', 1< X 2 2 2 2 I I 10

3 X z 2 2 z I I 10
3,25 X X X X X X X 0
315 X z 2 2 I 1 9

3,75 X X X X X X 0
4 X I 1 I I 6
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