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amely ldtrejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szttm alatti szekhelyu Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giailnt0zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Budapest Bank Nyrt. bankn6l vezetett 10102086-13735202-00000005
bankszilmlaszdmu, 01-09-366856 cegtregyzek szttmu 1097 Budapest, Gubacsi frt 47.
szdkhelyri SUTURA K6pviseleti 6s Kereskedelmi Kft nevri elad6, kdpviseletre jogosult
szemdly: Szentesi L6szl6
kdz<itt, az ajftnlatiban felsorolt term6kek szilllitdshra a kovetkez6 feltetelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alftirilsiival a Vev6 riltal a Kbt. alapjan,,Coronaria stent 6s
nyomdsm6r6 vezet6dr6tbeszerz6se, kihelyezett ilruraktrir iizemeltet6s6vel" tdrgybankiirt
GOKI-5/2014 szhmfi kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt
k<itelezettsdget v6llal ana, hogy az ajdnlatkerl 6ltal az ajfunlati dokument6ci6ban felsorolt 6s
az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az ugyanott meghatfurozott min6s6gben a Vev6
tdszlre leszilllitja. A szerzldes idotartama a szeruSdes alitirdsfut kovetoen 12 honapig tart. A
szerz6d6ses 6rat, term6keket, fizet6si hatSrid6ket a jelen szerzodes 1. sz. melldklete
tartalmazza. A szeru6d6s mell6klet6t k6pezi az ajanlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
melldklet) 6s kereskedelmi ajrinlat (3. sz. melldklet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatfirozott 6rumennyisdget
olyan m6don kcjteles t6le megviis6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden eltdrds n6lkiil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l
tigy, hogy a szeruoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 oh-a lehiv6sra keri.iljon. A
kihelyezett ilruiraktir itzemeltetls6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6dds elengedhetetlen
rdsz5tkepez6kihelyezettfiruraktfnszeruoddstartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magifi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti frukat a
lehfv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a tfrgyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szilllitja le a Vev6 iltal el:re feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatilroz6sra kertilt. A nyertes ajhnlattevljogosult a szerzodes idotartama alatt
tij fejleszt6sri innovativ term6ket szfilitani, az 6r vagy egy6b szerzoddses felt6telek
m6dosit6sa ndlkiil. Az fu-ertek ardnyoss6got ds a szakmai minos6gi megfeleldst az ajdnlatkero
k6pviseldj 6vel koteles e gy eztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapoddsa szerint akkor tdrt6nik meg
szabillyszenien, ha azBlad,6 vagy az ilItala igdnybe vett Fuvarozo az 6rukat hrtalmaz6 egyes
sziillftm6nyokat az Elad6 kockdzatfua a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megieldlt kcizelebbi teljesitesi helyekre leszilllitja, (leszilIlittatja) 6s a
kiildemdnyt csomagol6si egysdgenkdnt fltszftmolva a lehiv6sban megjelcilt egysdg vagy
szemdly r6szdre mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a leszSllitoft termdkeket bontatlan gydri
csomagol6sban, gyitri tartoz6klista alapj6n, minos6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
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egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6ps6g6t afuvarczils 6s a t6ro16s id6tartama alattmeg6via.
A mln6sdgmegvizsgSl6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszfullitott term6k mennyis6gi,

minos6gi Xuet"tet 
-folyamatosan 

vegzi. Az F;lad(t villlalja, hogy a szerzodds teljesit6sdnek

idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Teljesitdsi hely: Kdzponti rakt6r 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett fruraktfr)
Atv6telre joeosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbfzott szem6ly'

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, irgy u Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 kdltsdgdre harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6

sz6khely6re szitllittatni.
Egyetdrtenek a szerzod6 felek
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei
ttr szolgfi.

V
Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: '. '

4.1 Meg6llapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtand6 kihelyezett fururakttr rendszer alkalmazhsdn trilmen6en a Vevdnek joga van

uTrhot, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6sira azonnali megrendel6seket - a

kerctszerz1d1shez k6pest ugyancsak lehiviisnak minosiil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket u *.groraeldseket soron kivtil, rakt6ri k6szlet6boltartozikkiel6giteni.

A soron kiviili i.igyint6z6st - felhiv6sra - azElad6 koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyenesetekben a sztilitilsihatfnido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6IIaI, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kotelezetts6gek

figyelmen kiviil hagyhsa a jelen ad6sv6teli szeruodls megszeg6s6t jelenti, aminek

k6vetkezt6ben az niaOOt a jelen szerzod6sben szabilIyozott kdtb6r eslvagy k6rtdrit6s

fizet6s6nek a kdtelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dndk, tgy aVev6 azadhsvdteliszerzodest6l va16 el6ll6s6nak a joght

gyakorolhatj a a jogi k<ivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne ktitele s.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt igazol6 szabiiyszeni, mindk6t f6l 6ltal alairt ftvdteli

elismerv6nnyel felszerelt siilmlfn a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36lA.$

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

Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes szftmlitkba

csak azok az drak, 1rkepzesi tenyezok 6s kolts6gek Sllithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket aZ 1./ pont 6rtelm6ben az E,lad6 elfogadott ajfinlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy u *ugyuiorszilgivagy a vil6gpiaci arak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan vSlto zik az infl6ci6 s r 6ta, v agy a dev tza 6tsz6mit6si kulcs.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz taftoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6I sz6rmaz6 - 6tvdteli elismervenyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmllt az F,lad6 kozvetleniil az

lntlzet G azdashgi Igazgat6 sitg6ra nyrij tj a b e.

abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezet're az l.l pontban emlitett elfogadott aiSnlat szerinti



Amennyiben Vev6 az E,lad6 sz6mI5j5t a jelen pontban rcgzitelt hat6ridrin beliil nem
egyenlitend ki, kdteles az F,ladSnak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem frzet, illetve szilmol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefiigg6sben olyan
k<iltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, ds melyek az Elad6 ad6k<iteles jdvedelm6nek
csdkkent6sdre alkalmasak. Az Elad5 a szerz<1d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szdmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llftdsb6l, ill. fuvarozdsbol ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabSlyozott teljesit6s megtortdnt6tol szdmitott
3 munkanapon beliil jogosult azBladfval szemben felldpni.
Az egyeb minosdgi hibdkkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beltil brirmikor kifogds tdrgyilvd teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss5gi idrl m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon eI6, a 1ehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatarid6n beliil - azBlad.6t kdzds jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Llpont szerinti ajtnlatban,
ill. az ajitnlatban' foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben
szabillyozott m6rt6kri minos6gi kdtb6rt eslvagy krirt6rit6si igdnyt 6rv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulatdban lefit rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, ugy 6rdekmirlSsdnak igazollsa n6lkiil a szerzod6stol nyomban el6llhat,
meghirisul6si kdtb6rt 6s k6rt6ritdst kdvetelhet.

8.1 Szerzod6 felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossdg ds
j6t6ll6s szabillyafua - az l.lpontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajdnlattartalma az
ir6nyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hibSs term6ket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett ilrutharmadik szem6ly-tol beszerezni azElad6
kcilts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kcitelezettsege alatt kicser6li aleszilllitott eszk<izdk b6rmely resz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Eladtf, kijelenti 6s szavatossrigot vrillal azdrl, hogy a jelen szerzodes tfirgyat kepez6 termdkek
rendelkeznek drv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szeru6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6sdghib6s sz6llit6s, s
v6giil a szerzlddstol va16 Vevdi el6ll6s eset6re egyarint kdtb6rt kcitnek ki azBlad6 terh6re,
amelynek m6r16ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sziillftott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi Yz ezrel6k,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k 6 Yo-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6r:f. lrtlklnek 307o-a nagys6gri min6s6gi
kdtbdrt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vevd 6ltal ervenyesitett meghirisulisi k<jtb6r
is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rr:a vetitve, 30 % nagys6gri meghirisukisi kotb6r megfizet6sdt

v1llalja,amennyibe n i szillitand6 term6kek sztllittsilval tobb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

a szerzldds telj esit6s6t6l.

Tisztaban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<jtb6rkdvetelds behajt6s6n trilmenoen a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 khrilnak megterit6s6t is kovetelheti az F,lad6t6l, a k6r

6sszeg6be azonban amhr behajtott kotb6r dsszege belesz6mit.

A k<itbdr akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel'

A k6tb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szb;rr1r6b6l visszatartani 6s azt a vegszitmla nett6

osszeg6b6l levonni.

rc.1 A Vev6 egyoldali, irdsbeli, az Elad6hoz intlzett nyrlatkozathval azonrrali hatttllyal

elallhat az adtsvdteli szerzodestol, vagy b6rmely rcszetol,ha:

Elad6 az egyes rdssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncsod-ot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- az Elad 6 szeruo ddsellene sen besztintette szhllitdsait'

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozat|val, az

Elad6 nem jogosult a vev6t61 tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sziiksdges olyan hat6rid6vel,

amely teiJove teszi,"hogy a szeruldlssel 6rintett feladata ell6tasar6l gondoskodni tudjon - ha

a) aiElad6ban 6szesed6st szerez

valamely olyan ' 
amelY nem felel

meg aKbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban me

b) * Elad6 k6tvetetten vagy kbzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

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

felel meg a Kbt. SO. S tf l bekezd6s k) pontjhb rn meghatdrozottvalamely felt6tel.

A fenti& szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megsztin6se elott m6r teljesitett

szo I g6ltat6s szerz6 d6 s s zeri p enzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

ll.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab5lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemri,adat, inform6ci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazotraira, munkathrsafua, besz6llit6ira, akiket tevdkenys6gtik megkezd6se el6tt

kdteles azF,ladl a titoktartasra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye ndlkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szetz6d6sben

foglaltakon 16l, azizalkipcsolatban b6rmely m5s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes

jogszabilly alapjfunvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

n, gUAO kifbgastalan teljesit6s6rol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvdtel6t kovet6en a

Vev6 ir6sbun nyilutkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azEla;d6t, hogy a Vev6t

referencialistajan feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.



/

'/ Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6lfiiggden vagy az Elad6 elfogadoit ajdnlatatartalmifitekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogytdteles jogszabillyi rendelkez6skdnt u rgr 6s Magyar Polg6ri Tcirv6nykonyv idevon atkozoanmegfeleki szabilly ait fo gi 6k alkalmazni.
A vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlentrirgyalasokon b6k6s riton render?i:Zkminden olyan n6zetelt&6st, vagy vrtdt, amely k6zrittiika szerzbd1ssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a vev6sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szetzodlst a szerzod' felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenbenme ge gy ez6t helyb enha gy ol ag aliirtilk.

Budapest, 2014. szeptember 29.

F6igazgat6 foorvos
mint Vev6
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szBRz6pps
Kihelyezett iruraktrir iizemeltetds 6re

G,"ILL' Valry

Amely l6trejott egyreszrol azBlad6: Sutura Kft.
telephelye: L097 Budapest, Gubacsi rlt 47.

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb ani,^ K6rhhz",

mint Szerz6dd felek kozdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerzfidfis tfrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomism6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett fruraktdr
iizemeltet6s6vel" tfrgyban GOKI-5/2014 szimri ad6svdteli szerzod6sben szereplo 13., 14.,

sz. r6,szaj6nlati korben meghathrozott termdkekre vonatkozSan. ( dsszesen 50 db - 30%

mennyis6gdre )
Elad6 az adisvlteli szerzod6sben foglalt idotartamra kihelyezett rlru rakt6rk6szletet bocs6t

saj6t krilt6s6g6re, a K6rh6z rendelkezdsdre, amely azt sajdt raktfrdban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett fnurakthr indul6 alapk6szlete minden m6retbol t havi

mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2014. okt6ber 16-6n 8-14.

6ra krizott keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nktfirkeszlet azF,ladl tulajdon6t kepez| Az Eladrf ktitelezettsegetvhllal az

ad6sv6teli szerz6d6s mell6klet6ben meghat6rozott termdkek szhIlitlshra, valamint atra, hogy a

Klrhhz jelentese alapjhn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartfsifi a Kfrhizzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitotl maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t kovet6en jogosult afelhasznftlt term6k ellen6rl6k6rol sz6l6 szftmla

kiflllitdshra, az ad6sv6teli szerz6ddsben foglaltak szerint. Eladri a kihelyezett 6tu

r aktfuklszlet6t b 6rmikor e I I en6 ri zheti.

Lehivr{s:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r k6szlet6t, az F,lad6 szempontj6b6l, mint egyetlen ktilso

nkt6r k6szletdt k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elktilonitetten 6s

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznflilsnak minosi.il. A szoftver

kezel6s6velmegbizott szem6ly azF,ladf r6szdre rendszeres id6kcizdnkdnt (legalirbb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildcitt) a fogy6sr6l, illetve a rakthr pillanatnyi

k6 szletdr6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Eladrfnak lehetdsdge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szitdj6vel kiil<in kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a sz6ml6k alapja, m6sr6szt a kdszlet ut6ntoltds6nek az

alapinformhci6ja.

Elad6nak meg kell adniaa vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak

struktrir6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonositfusdt olyan tekintetben,

hogy az egy6rtelmiien meghat\rozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen

hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben ataktfrban.

Szdllitrls:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil azBlad6 maximum 5 napon

b eliil ezt b eszilllitj a.

3. A K6rhr[z jogai 6s kiitelezettS6gei

A K|rhhz a kihelyezett term6kek hidnytalansdghert 6s min6s6gi itllapothert, dllaguk

rneg6v6s66rt teljes kdni felel6sdggel tartozik. A Kfrhiz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru

rakt6rk6szletet megfelelo, zdrt helyen, a megl6v6 saj6t kdszleteit6l elktilcinitve t6rolja 6s

megfelel6enk6pzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 kdzben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z rdsz1re valamennyi, a

kihelyezett irur akt6r elhe ly e zett term6k felhasznillils 6t i I I eto en.

AK6rhi.g. kdzli Elad 6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlelkezelo, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,

beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxsz6mifi 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden vtitozilst.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Megszrinik a szerzldds az adhsvdteli szerzldes lej5rt6val.

5. A szerzildfis megsziin6sekor alkalmazott elj{ris

Jelen szeru6d6s b6rmely okb6l tdrt6n6 megszrin6se eset6n a K6rhhz teljes konien kciteles

elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szerzodds lejdrtdt kovet6 egy h6ten beliil
lelthrozdstkeszit azF;lad,6 k6pviseldje, valamint aK|rhhz 6ltal kijeldlt szem6ly a fel nem

hasznillt k6 s zl etek me 961 I ap it 6s5r a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s rakthrkeszleten maradt kifog6stalan min6sdgi illlapoti
bontatlan term6keket az Elad6 kdteles elsz6llitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszfilitdsi
kcitelezetts6gdnek felszolftfs ellendben sem tesz eleget, a K6rhdz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6re.
A K6rhfz kciteles a szerz6d6s megszrin6sekor a birtok6ban l6vo term6keket arakttrban annak

Elad6 6ltal tOrt6no elszilllitashig az 6llagmeg6vhsbiztosithsa mellett megorizni. Az orzds 6s

az elszSlliths k<ilts6gei azBlad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzodlsben nem rcndezelt k6rd6sekre a magyat jog szabflyai mindenekel6tt
Polgdri Tdrv6nykdnyw6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkez6sei az iranyad6ak.

Budapest, 20I 4. szeptember 29 .

Dr. Ofner
F6igazgat6

mint Vev6
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