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,,Coronaria stent 6s nyomr{sm6r6 vezet6drrft beszerz6se, kihelyezett fruraktdr

h6napra

,q.nAsvErELI SZERz6nnS

amely l6trej<itt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szftm alatti
Orszdgos Kardiol6giailnt0zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a

h6nanra \. r,,- ,/',,.

, ,,,/o,..,,,,,,,

sz6khely f\
tovSbbiakban: Vev6),

mdsr6szt a CIB Bank Zrt. banknSl vezetett 10700196-47119505-51100005
bankszhmlaszdmt, 13-09-119932 cegSegyzdk szfumfi 2100 Giidiill6, Kossuth Lajos u. 9.

sz6khelyti Medico-Digitdlis Kft. nevti sziilito, kdpviseletre jogosult szem6ly: Dr. Oke
Sunday Olufemi (a tov6bbiakban: Eladr6)

kozott, az aj|nlatilban felsorolt term6kek szdllithstxa a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szetzldes al6irhs6val a Vev6 6lta1 a Kbt. alapjfin,,Coronaria stent 6s

nyomr{sm6r6 vezetfidrrft beszerz6se, kihelyezett firuraktdr iizemeltet6s6vel" tfirgybankiirt
GOKI-5/2014 sz6mf kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogad6sa eredmdnyek6nt
kotelezettsdget v6llal ana, hogy az ajhnlatkero iltal 'az ajlnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s

azYev6 6ltal elfogadott terrndkmennyis6get az vgyanolt meghatitrozott min6sdgben a Vev6
rdszere leszilllifia. A szeruades id6tartama a szeruodes altirhsttt kovetoen 12 h6napig tart. A
szerzoddses 6rat, termdkeket, fizet6si hat6ridoket a jelen szerzodes 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerzddds mell6klet6t k6pezi az ajhnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

me116k1et) 6s kereskedelmi ajanlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghattirozott 6rumennyis6get
olyan m6don k<iteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenponttran szabillyozftsra keri.il.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott afttnlat
szerinti term6keit havonta az :iin. Lehivdsi nyllatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szenlddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 "h-a lehivdsra keriiljon. A
kihelyezett firuraktfr iizemeltet6s6vel kapcsolatos feltdteleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen
rdszetkepezokihelyezettf trurakthrszerzoddstartalmazza.

3.1 Elad6 kotelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a
lehivSsban foglalt mennyis6gben, v|lasztdkban 6s m6retben a titrgyh6napon beliil havonta
olyan titemezdsben szillitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghat:irozhsra kertilt. A nyertes ajirnlattevljogosult a szerz6d6s id6tartama alatt
fj fejleszt6sti innovativ termdket szftllitani, az ttr vagy egydb szeru6ddses felt6telek
m6dosit6sa n6lkiil. Az fu-ertek ardnyoss6got 6s a szalmai minosdgi megfelel6st az ajinlatkero
kdpviseldj 6vel k<iteles egy eztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabilIyszenien, ha azF.lad6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvarozo az inukattartalmazo egyes

szilllitmhnyokat az Elad6 kockhzatdra aYev6 6ltal ene feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelcilt kozelebbi teljesit6si helyekre leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a
ktildemdnyt csomagolAsi egys6genk6nt ffiszilmolva a lehiv6sban megjelcilt egys6g vagy
szem6ly rdszdre mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a leszfilitott term6keket bontatlan gyhrt



csomagol6sban, gy6ri tartozeklista alapjiln min6sdgtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kftal
egyiitt adla 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6g6t afuvarczds 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsgftlSs helye a Vev6 sz6khelye. A Yev6 a leszttllitott term6k mennyis6gi,
minos6gi ifivetelet folyamatosan v6gzi. Az Eladt6 vitllalja, hogy a szerzodds teljesit6s6nek
id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 611, konzultrici6s lehetos6get biztosit.
Teliesit6si hely: Kiizponti raktfr 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6rurakt6r)
Atvdtelre jogosult szem6l)z: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemdly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladna a 15 napot, li;gy a Vev6 jogosult a le
nem szilllitott 6rucikkeket az Elad6 kdltsdg6re harmadik szem6lyt6l beszerczni 6s a Vevd
s z6khely6re szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
ftr szolgSl'

Kapcsola'Jart6 azBlad6 reszercl: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szab\lyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett itruraktilr rendszer alkalmaz6sdn trilmenoen a Vev6nek joga van
allhoz, hogy varatlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik potlilsira azonnah megrendeldseket - a

keretszerz6d6shez kdpest ugyancsak lehivdsnak minostilo nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, ruktiri k6szlet6b6l tartozikkiel6giteni.
A soron kiviili iigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 kdteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szhllitdsihatdrido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek tital, hogy a lehiv6sban foglalt szilllititsi kdtelezettsdg
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezetts6gek
figyelmen kivi.il hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerzodes megszeg6sdt jelenti, aminek
k<ivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6ddsben szabftlyozott kotb6r eslvagy kfrtdrftds
fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset m5sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, :i;gy uVevd az addsvdteli szerzldest6l va16 e161l6s6nak a jogdt
gyakorolhatj a a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne koteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabillyszeni, mindk6t fel 6ltal alilift efi&elr
elismervdnnyel felszerelt szdmlilt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az fut 36l,4..$

szeint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szenoddses id6szak folyam6n M egyes sz6ml6kba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott ajftnlata tartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszilgi vagy a vilSgpiaci 6rak mikdppen alakulnak, es hogy
hogyan v6ltozik azinflilcios rdta, vagy a deviza tfiszftmitdsi kulcs.
A Vev6 eloleget nemfizet.
A sz6ml6hoz tartoz6lehiv6s teljesitds6t igazolo - a Vev6t6l szttrmaz6 - iltveteli elismerv6nyt
sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kirlllitott 6s felszerelt szfrmlilt az EladS kozvetlenil az

IntezetGazdasdgilgazgat6sdg6ranyrijtjabe.



Amennyiben Vev6 az F,lad,6 szAml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenliten6 ki, kciteles az Eladfinak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6sdvel cisszeftiggdsben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
tarsasrig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jovedelmdnek
cscikkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6s teljesitds6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szfimitra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekr6l a Vev6t haladdktalanul 6rtesfti.

7.1 Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szrillft6sb6l, ill. fuvarozdsbol ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szab6Iyozott teljesit6s megtrirt6ntdtol szfmitott
3 munkanapon beliil jogosult azBlad,fvaI szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kovet6 3 napon beliil b6rmikor kifogris t6rgy6v6 teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rvdnyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s b5rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatdridon beliil - azEladst kozds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tfpusriban (rendszerdben) nem felel meg az l.lpont szerinti aj6nlatban,
ill. az aj|nlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott m6rt6kri minos6gi kdtb6rt eslvagy k6rt6rft6si igdnyt 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s mrisodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6rdst
tapasztalna, irgy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lkiil a szerz6ddstol nyomban el6llhat,
meghirisul6si kotbdrt es kdrteritest kcivetelhet.

8.1 Szerzodl felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabfiyaha - az l./ pontban foglaltak fiiggv6nydb en - az elfogadott ajfnlat tartalma az
ir6nyad6.
Ha Elad6 a mincis6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st k<iveto 15 munkanapon beli.il nem
cserdli ki, a Vev6nek jogriban rill a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
k<ilts6g6re.

Ha az Elad6 a j6t61l6si kotelezettsege alatt kicser6li a lesz6llitott eszk<izcik b6rmely r6sz5t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdval rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrl, hogy a jelen szerzodds tdrgydt kepez6 term6kek
rendelkeznek 6rvdnyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szeruodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6sdghibds sz6llit6s, s

v6giil a szeruoddst6l val6 Vev6i el6llis eset6re egyaritnt k6tb6ft kdtnek ki az Elad6 terh&e,
amelynek mdrt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az eintett riru-6rt6k 6 %o-a.

Hibds teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 30%o-a nagys6gri minos6gi
kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal drv6nyesitett meghirisulfsi kdtber
is akkor, amikor ekill6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 ajanlati 6na vetitve, 30 % nagysSgri meghirisul6si kdtb6r megfizet6s6t

villlalja, amennyibenasziillitand6 termdkekszilllitdstlal t6bb, mint 15 napon k6sik, vagy el6Il
a szeru\ dds telj esitds6t6l.

Trsztftban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 k6r6nak megtdritds6t is k<ivetelheti az F,lad5t6l, a khr
<i s szeg6be azonban a mdr behaj tott kdtb6r o ssze ge belesz6mit.
A kdtb6r akkor is jrir, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szttml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszitmla netto

6sszeg6b6l levonni.

rc./ A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intdzett nyilatkozatixal azonnali hatdllyal

el6llhat az addsvdteli szerzoddst6l, vagy b6rmely rdszdtol,ha:
Elad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v51t, rincs6ddt jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- az Elad6 szerzo ddsellenesen besztintette szfllitdsait.
Ha a Vevd a szerzoddst a fenti barmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6tol tovdbbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben k<iteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata e116t6s6r61 gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6ban k<izvetetten vagy kozvetleniil25%;o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyaniogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely nem felel

meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatilrozott valamely feltdtel.
b) az Elad6 k<izvetetten vagy kdzvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,, amely nem

felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjilbanmeghatdrozott valamely felt6tel.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szeruodds megszrindse elott m6r teljesitett

szolglltatfs s zerz 6 d6 s s zeri p lnzbeli el I en6rt6k6ie j o go sult'

ll.l AzE;lad6t az ewlnyes jogszabrilyok szerinti m6don titoktartAsi kotelezetts6g terheli a

szerzod|s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenysdg6vel kapcsolatban tudom6sara jut6

mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si ktitelezettsegkitetjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkalfirsaira, beszdllit6ira, akiket tev6kenys6gi.ik megkezd6se elott

k<ite I e s az F,lad6 a titoktartfLsr a hite lt 6rd eml o en fi gyel me ztetni.

Az Elad6 aYev6 engeddlye ndlktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben

foglaltakon ttil, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdciS adatait.

A m6sik fel elozetes j6vdhagydsa ndlkiil titkos informSci6t egyik f61 sem tehet kdzz€,,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsSthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes

jogszabhly alapjfunvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelezo drv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyiseg atadhs-6tv6te16t kovetoen a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF,lad6t, hogy a Vev6t

referencialistdjan feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhas sa.



Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozolt k6rddsek tekintet6ben az i./ pontban foglaltakt6l
fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajinlatatafialmilt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Tcirvdnyk<inyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabilly ait fo gi 6k alkalmazni.
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon bdkds riton rendezzenek minden olyan ndzetelterest, vagy vit6t, amely kozdttiik
a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sbol szfirmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szerz6ddst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezot he lyb enha gy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2014. szeptember 29.
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SZERZODES
Kihelyezet t Srur aktitr iizem eltet6s 6re
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P6nz09yi

Amely l6trej <itt egyreszrol az EIad6 : Medico-Digitrilis Kft.
telephelye: 2100 Gitddll6, Kossuth Lajos u. 9.
m6sr6szr6l a

Gottse gen Gycirgy Orsz6go s Kardio 16 gi ai Intdzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter fiSigazgat6
tov6bbiakb an: Da K6rhfn",

mint Szerz6d6 felek kcizdtt az alttbbiak szerint:

Anya ggazdi! lkodi5si oszttilyl

1. Aszerziidfis tdrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett 6rurakt6r
iizemeltet6s6vel" tftrgyban GOKI-5/2014 szhmf ad6sv6teli szerzodesben szereplo 3., sz.
reszajhnlati kdrben meghat6rozott termekekre vonatkoz6an. ( osszesen 300 db - 30%
mennyisdg6re )
Elad6 az addsveteli szerzoddsben foglalt idotaftamra kihelyezett 6ru rakt6rkdszletet bocs6t
sajrit kcilt6s6g6re, a Kfirhhz rendelkezds6re, amely azt sajft ruktttrfban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett fururaktfr indul6 alapk6szlete mir-rden mdretbol t havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2014. okt6ber l6-6n 8-14.
6ra kozott kertil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakt(rkeszlet az EladS tulaj don6t kepezi. Az Elad6 kdtelezetts eget vtilal az
ad6sv6teli szeruodds mell6klet6ben meghatdrozott term6kek sz6Ilitds6ra, valamrnt arca, hogy a
KSrhhz jelent6se alapjan a felhaszn6lt termdkek nyilv6ntartilsirt a KSrhizzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhinjelent6s6t kovetoen jogosult afelhasznttlt termdk ellendrt6k6r5l sz6l6 sztrnla
kiilllithsdra, az ad6sv6teli szerzoddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivr{s:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r' k6szletdt, az F,lad,6 szempontjdb6l, mint egyetlen ktilso
rukthr k6szletdt k6pes kezelni. Az egyes besz6llft6k k6szleteit egym6stol elktildnitetten ds

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak minostil. A szoftver
kezel6s6velmegbizott szem6ly azE,ladf r6sz6re rendszeres idokozonkdnt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildtitt) a fogy6sr6l, illetve a raktfr pillanatnyi
k6szletdr6l inform6ci6t kiild.

, A megfelel6 technikai felt6telek biztositasa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek leheto s6 geir6l a szoft v er keszitoj evel kiikin kell me gdllapo dj on.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szftmlilk alapla, m6sr6szt a k6szlet utAntoltdsdnek az
alapinform6ci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak
struktur6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonosit6sht olyan tekintetben,
hogy az egydrtelmrien meghatfrozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben araktfirban.

Szdllft6s:

Amennyibenardszletezett m6don a lehiv6s tovribbit6sra kertil azBlad,6 maximum 5 napon
beliil ezt beszhllitj a.

3. AKfirhinjogai 6s kiitelezetts6gei

A KSrhd.z a kihelyezett term6kek hi6nytalansilgtrcrt 6s mindsdgi iilapothert, 611aguk

meg6v6s66rt teljes kdrti felel6s6ggel tartozik. A Kilrhhz vdIIalja, hogy a kihelyezett 6ru
rakt6rk6szletet megfelelo, zirt helyen, a meg16v6 saj6t k6szleteit6l elkiildnitve trirolja 6s

megfelel6enklpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szemdllyel kezeli.
A futamid6 kdzben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a Kfirhi"z r6sz6re valamennyi, a

kihelye zett aruraktdr elhe lye zett term6k f elhaszn6l6s 6t i I I et6 en.

AKfirhhz kozli Elad6val a konszigndci6s rakt6rkdszletkezelo, kapcsolattart6 szem6ly nevdt,
beoszt6s6t, telefonsziimifi es faxszftmifi 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden v|ltozdst.

4. A szerz6d.6s megsziin6se

Megsztinik a szeruodf,s az addsvdteli szeruldds lej6rt6val.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljrirfs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tdrt6n6 megsztin6se esetdn a Kilrhhz teljes k<iruen koteles
elsz6molni a kihelyezett 6ru raktdrkeszlettel. A szerz6d6s IejSfien kdveto egy h6ten beltil
lelthrozdst k6szit azElad6 kdpvisel6je, valamint aK6rhflz 6ltal kijeldlt szem6ly a fel nem
hasznilIt k6 s zl etek me g51 I ap it 6shr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s rakthrkeszleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
bontatlan term6keket az Elad6 kdteles elszilllitani. Amennyiben az Elad6 ezen elsz6l1it6si
kcitelezetts6g6nek felsz6lit6s ellendben sem tesz eleget, a Korhlz jogosult az 6ru
megsemmisit6s6re.
A K6rhdz kcjteles aszerz6dds megszrindsekor a birtok6ban l6vo term6keket araktfrban annak
Elad6 6ltal toften6 elszhllitdsfirg az 6Ilagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni. Az orzds es

az elszSlliths kcilts6sei azBladft terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szeruldlsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog szabftlyai mindenekel6tt

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l5 2013. 6vi V. torvdny rendelkez6sei az, ir6nyad6ak.

Budapest, 201 4. szeplember 29,

mint Elad6
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