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ADASVETELI SZERZOOfr,S

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szhm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiolfgiailntfizet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Citibank Zrt.banl<nhlvezetett 10800014-20000006-10498949 bankszdmlaszitmu,
01-09-666851 c6gjegyzek sztrm'61096 Budapest, Sobienski Jdnos u. 16. fszt.l2. sz6khelyri
Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. nevri sz6llit6, kepviseletre jogosult szem6ly: Mercz
Fl6ri6n iigyvezet6 igazgato (a tov6bbiakban: Eladri)

kcizdtt, az ajfnlatilban felsorolt term6kek szilllitilsdra a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alirirds6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapjhn ,,Occluder beszerz6s,

kihelyezett fruraktdr iizemeltetds6vel. ,., tfurgyban kiirt GOKI-612014 szdmrft kdzbeszerzlsi
elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kdtelezetts6get v6llal ana, hogy az

aj6nlatk6ro 6ItaI az ajfnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Vev6 iital elfogadott

term6kmennyis6get az \gyanott meghatfrozott minos6gben a Vev6 reszdre leszfillitia. A
szerzod6s idotartama a szerzodds al6ir6stt kcivetoen 12 h6napig tarl. A szerzod6ses ittat,
termdkeket, fizetdsi hat6rid6ket a jelen szerzodds 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerzodds

mell6klet6t kepezi az ajfnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz. melldklet) 6s kereskedelmi aj6nlat
(3. sz. melldklet) is.

2.1 Elad6 tudomdsul veszi, hogy a YevS az 1./ pontban meghat6rozott 6rumennyis6get

olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szab|lyozitsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azF,lad6 minden eltdrds n6lkiil elfogadott aifinlat
szerinti term6keit havonta az tn. Lehiv6si nyilatkozat formdjfhan v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szeruoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 "/"-a lehiv6sra keriiljtin. A
kihelyezett 6rurakt6r i.izemeltetds6vel kapcsolatos feltdteleket jelen szerzod6s elengedhetetlen

rdszetkepezokihelyezettdrurakthrszerz6ddstartalmazza.

3.1 Elad6 krjtelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti intkat a
lehivdsban foglalt mennyis6gben, vhlasztdkban 6s mdretben a tfngyh6napon beliil havonta

olyan titemezdsben szilllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatdroz6sra keriilt. A nyertes ajdnlattevo jogosult a szeruodds idotartama alatt
fj fejleszt6su innovativ term6ket szfilitani, az 6r vagy egyeb szerzod6ses feltdtelek
m6dosit6sa n6lkiil. Az fu-ertek ar6nyossdgot 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajilnlatklto
k6pviseloj dvel koteles egyeztetni.
A lehiv6snak megfelelo szhllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szab|lyszerien, ha azElad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvarozo az 6r'ukat tartalmazS egyes

szilllitmtnyokat az Elad6 kockinatttra a Vevd riltal erre feljogositott szervezetei telephelyeire

illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre lesz|llitja, (lesz6llittatja) 6s a
kiildemdnyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy

szem6ly r6szdre mennyis6gileg 6tadta. Az Elad6 a lesz|llitott termdkeket bontatlan gy6ri

csomagol6sban, gyhri tartoz6klista alapjdn, min6s6gtanirsit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal



egyiitt adja at a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie an:a, hogy a term6kek
6psdg6t a fuvarozils 6s a trirol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6liis helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,
min6s6gi ifivetellt folyamatosan vdgzi. Az Elad6 vtilalja, hogy a szeruod1s teljesit6sdnek
idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre iill, konzultiici6s lehet6sdget biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti rakti.l. 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett druraktrir)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesitdssel megbizott szemdly.

Abban az esetben, ha az Elad6 kdsedelme meghaladn6 a
nem szrillitott 5rucikkeket az Eladt6, kcilts6e6re harmadik

15 napot, irgy a Vev6 jogosult a le
szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6

s zdkhe ly6re szdllittatni.
Egyet6rtenek a szerzodl felek abban, hogy
kapcsolatban felmeri.ilt koltsdgei fedezetere az
6r szolghl

az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
l./ pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti

Kapcsolattart6 az Elad6 r6szdr6l: ...

4.1 MegSllapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 es 3.1 pontban szabfiyozotJ, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmaz6s6n ttilmen6en a Vevdnek joga van
ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendeldseket - a
keretszetzod6shez kdpest ugyancsak lehivrisnak minosiilo nyilatkozatokat - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivtl, raktfri k6szlet6boltartozikkieldgiteni.
A soron kivtili tigyint6zdst - felhiv6sra - az Elad6 kriteles rgazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitdsi hat6rido a 3 napot semmik6ppen sem haladiratja meg.

5.1 Nem vitatott a felek fital, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezettsdg
teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezetts6gef
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen ad6svdteli szerzod,es megszegdsdt jelenti, aminek
k<ivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzoddsben szabSlyozott kotb6r 

"tluugy 
k6rt6ritds

fizet6sdnek a kdtelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6ss zegdsi eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dndk, ugy a Vev6 az ad,fxv6teli szeruodest6l val6 el hlldsdnak a jogdt
gyakorolhatj a a jogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy drdekmril6sat
rgazolni lenne koteles,

6.1 Yev6 a lehiv6s teljesitds6t igazolo szabiiyszeri. mindkdt f6l 6ltal altirt ftveteh
elismerv6nnyel felszerelt szdmltt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamtnt az Art 3614.$
szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenlfti ki az Eladtlnak.
Nem vitatott a szenldo felek iital,hogy a szeruodlses id6szak folyamdn az egyes szimlikba
csak azok az ftrak, ftrkepzesi tenyezlk 6s kolts6gek rlllithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,lad,6 elfogadott iianlatu tartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorczilgr vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, ds hogy
hogyan vtitozik az infltrcios rifia, vagy a deviza ifiszamitilsi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A szdml{'hoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazolo - aYevltSl szdrmaz6 - ifiveteli elismervenyt
szilllit6levellel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szftmlat az Elad6 kozvetlenil az
Intlzet G azdas 6gi I gaz gat6 s 6gdr a ny ujtj a b e .



Amennyiben Vev6 az F,lad6 szhmlajht a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltil nem

egyenliten6 ki, koteles az Elad,6nak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve szirmol el a szerz6d6s teljesitds6vei dsszefiigg6sben olyan

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

t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelmdnek

csokkent{s{re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodds teljesitdsdnek teljes tdotartama alatt

tulajdonosi szerkezetet a Vev6 szhmdra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a szallitilsb6l. ill. fuvarozfsb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesitds megtdrt6ntdtol szhmitott

3 munkanapon beliil jogosult azF,lad6val szemben fell6pni.
Az egyeb minos6gi hib6kkal yagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

igdnyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t koveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s thrgyi:tt teheti az

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

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 i.artozik - a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - azB,ladfit kcizos jegyzok<inyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha

kiderill, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajinlatban,

ill. az ajilnlatban foglalt minosdgi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben

szabdlyozott m6rt6ku minos6gi kotb6rt eslvagy k6rtdritdsi ig6nyt drvdnyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, ugy 6rdekmtil6s6nak igazolilsa ndlkiil a szeruoddstol nyomban elilllhat,

meghirisul6si kdtb6rt 6s k6rt6rit6st kcivetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az L / pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajtnlat tartalma az

ir5nyad6.
Ha Elad6 a minos6gi hibSs term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 611 a fent emlitett trutharmadik szem6lytol beszerezni a Elad6

kdltseg6re.
Ha az Elad6 a j6t61l6si kcitelezettsege alatt kicserdli aleszilIlitott eszkozok b6rmely tdszdt,

annak j6t6ll6si ideje a csere napi|val irjra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds t6rgy6t kepezo termdkek

rende lkeznek 6rv6nye s forg alomb a hozatali enged6llyel.

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerzoddstol va16 Vev6i e16116s eset6re egyaftnt kotb6fi kotnek ki az Elad6 terh6re,

arnelynek m6rt6ke kdsedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

frgyelembev6teldvel napt /, ezrelek,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6r16k 6 o/o-a.

UiUas teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rri 6rt6k6nek 30o/"-a nagysagt min6sdgi

kotbdrt lehet k<jvetelni, de ugyanilyen m6rt6ku a Vev6 iital ervenyesitett meghirisul6si kotbdr

is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6na vetitv-e, 30 % nagysagri meghirisukisi kotbdr megfizet6sdtvSllalja' amennyiben a sz6llitand6 termdkek szallitaJival tcibb, mint 15 napon kdsik, vagy el6lla szerz6d6s telj esit6s6t<il.

Tisztilban vannak a szeruSdo felek- azzal, hogy a kcitbdrkcivetelds behajtris6n trilmen6en aYevS a szerz6ddsszegesbll eredo kd-rdnak -.gtJttt"ret is kcjvetelhetiL Elad6t6l, a kincisszegdbe azonban amrir behajtott kcitbdr cisszegE a"rcrra^rt.
A k<itb6r akkor is jiir, ha a vev6nek krira nem m"ertilt fel.A kdtbdrt a vev6 jogosult a benyrijtott szdmlfh6l visszatartani ds azt a vegszftmla nett6<isszeg6b6l levonni.

l0'l A vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Eladilhoz intdzett nyllatkozathval azonnali hatdllyalel6llhat az ad6sv6teri szerz6d6st6l, vagy b6rmely rcsz6t6r,ha:
Eladri az egyes rdssziillit6soH<ai l5 napoi r.er"ii-

- az Elad6 fizet6skdptelenn6 viilt, 6ncs6abt ;etenteit illetve ellene csodcit jelentettek be,felszrimolisi elj 6r6s folyik ellene j

- az Elad6 szerz6dlsellenesen beszrintette sziilitftsait.
Ha a vev6 a szerziSd'lst a fenti b".g:Y okb6l *.grrt4t.ti egyoldahi nyilatko zat6val, azEladt6 nem jogosurt a vevdtor tovribbi kidzetdseket kolretelni.

A vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szeru6d,6st felmondanl- hu szriksdges olyan hatdridovel,amely lehetovd teszi, hogy a szenbd'lssel 6rintett feladata el 6srir6l gondoskodni tudjon - haa) azEladobankoz.vetetten vagy kdzvetlentil2lo/o-otmegh d6 tulajdoni rdszesedd st szerezvalamely olyan jogi szemdly vigy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet,amely nem felel
Ttg u5ltt 56' $ (1) bekezdds ,t) pontjabun megil Ait"ttvalamely feltetel.b) az Elad6 kcizvetetten vagy k^ozvetle.ntit ziol"-o,t -"ghuruao tulajdoni r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga ,r"ffiogkdpes szerve zet, amelynem felelmeg a Kbt' 56' $ (1) bekezdds k) pond6ban 

^Lgiutariioitvalamely felt6tel.

A fentiek szerinti felmondas esetdn az Elado a szerz6des megszrindse elott m6r teljesitettszol giitatds sz erzo dd s s zeri p enzbe l i er l en drtdr.et. ; o go * r t.

1l'l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszabrilyok szerinti m6don tit
szeru6des teljesitdse sordn a vev6vel, annak tev6kenysJgov.t
mindennemii adat, informaici6, ismeret vonatkozds dban. E tiElad6 alkalmazottaira, mun katir saira, beszrilrft6ira, akiket
kcitel e s az ElarJ6 a titoktartilsra hitelt drdeml 6 en fi gyelme ztetni.

Az EIad6 a vev6 engeddlye ndlktil harmadik fdlnek nem hozhada tudom6siir a a szerz6d,esbenfoglaltakon tul, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokurne ntirciovagy inform 6cjo adatait.

A mrisik fel el6zetes j6vrihagyrisa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6,harmadik szemdly rendelkez6r"r" ,r.- bocsiithat, kiv6ve hr ezt hat[lyos ds 6rv6nyesjogszab|ly ir6s6g vagy miis vdnnyel elrendeli.Az Elad6 itdsdrdl a teljes ffiadhs_ffiveteldt kdvetoen aVev6 ir6sb Vev6 e nyilatko za azEladrit, hogy a Vev6treferencialist6j6n felttintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6donmarketingtev6kenys 6 g6ben felhaszniilhas sa.



Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kerd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
fliggoen vagy az Eladr6 elfogadott ajdnlata, vagy pedig a Kbt. szabfiyar szerint
m6dositottajdnlata tartalmirt tekintik a felek iriinyad6nak azzal, hogy t6teles jogszabdlyi
rendelkez6sk6nt a Kbt. 6s aMagyar Polg6ri Torvdnykonyv idevonatkoz6 megfelel6 szabillyait
fogjSk alkalmazni.
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy k<izvetlen
trirgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezeteltdrest, vagy vit6t, amely kdzcittiik
a szerzodessel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerzod6sb6l szfrrnaz6 6s peres ritra keri.ilt jogvit6k illetdkessege mindenkor a Vev6
s z6khely6h ez igazo dik.

Ezt az ad6svdteli szeruoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nvilatkozataikal mindenben
me ge gy ezot he lyb enha gy 6lag alfirt|k.

Budapest, 2014. szeptember 09.

Dr.
F6i

mint Elad6 it ,a*O t\-os -lZ
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Amely l6trej<itt egyr6szr6l azF,lad,6: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

telephelye: 1096 Budapest, Sobienski JSnos u. 16. fszt.lZ

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gyorgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intdzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6rgazgato
tov6bbiakb ani,,^ Kdrhflz",

mint Szerz6d6 felek kozdtt az alilbbiak szerint:

1. A szerz|dfls tfrgya "Occluder beszerz6s, kihelyezett ilrutaktitr iizemeltet6s6vel"

rcszajtnlati k<irben meghatdrozott termdkek, dsszesen 10 db - 30% mennyisdg6re

vonatkoz6an.
Elad6 az adfusvdteli szerzoddsben foglalt idotarlamra kihelyezett 6ru rakt6rkeszletet bocsdt

saj5t k6lt6s6gdre, a KSrhfiz rendelkez6s6re, amely azt saj6t takttttftban helyezi el a

feihaszndl6sig. A kihelyezett firwaktir indul6 alapkdszlete minden mdretb6l t havi

mennyis6gettartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet20l4. szeptember 18-6n 8-

14. orakozcltt keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakthrkeszlet azF,lad6 tulajdon6t kepezi. Az Elad6 kotelezettseget v5,llal az

ad6sv6teli szerzodes mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szilllitdshra, valamint arra, hogy a

K6rh5z jelent6se alapjfun a felhaszn6lt term6kek nyilvrintartilsbt a KSrhfzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szlmitotl maximum 5 napon beliil.
Elad6 uk6rh rjelent6s6t kovetoen jogosult afelhasznillt term6k ellen6rt6k6r6l s2616 szhmla

ki6llit6shra, az ad6sv6teli szerzod6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett fru
raktark6szlet6t bdrmikor ellen6rizheti.

Lehfvds:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktar k6szlet6t, az F,lad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6

raktdr k6szlet6t kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elktilonitetten 6s

titkosan tarlja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznhl6snak minosi.il. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly azF;lad,6 rcszdre rendszeres idokozonkent (legal6bb 2 hetente)

nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildott) a fogy6sr6l, illetve a raktilr pillanatnyi

kdszlet6rol inform6ci6t kiild.



A megfelel6 technikai feltdtelek biztosit6sa mellett az

form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni
Ennek lehet6sdgeir6l a szoftverkeszit6jevel kiilon kell
A fogyds nyilv6ntart6sa egyr6szt a szttmlitk alapja,
alapinformSci6ja.

Elad6nak lehetos6ge van elektronikus
a pillanatnyi k6szletdvel kapcsolatban.
megdllapodjon.
m6sr6szt a kdszlet ut6ntcilt6s6nek az

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beoivashat6 karaktersorozatok bels6 tartalmhnak
struktrir6j6t, mivel a beszfilitonak biztositania kell a cikkek azonosit6s6t olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghatarozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben araktfrban.

Sz6llitfs:

Amennyibenardszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil a Elad6 maximum 5 napon
beliil ezt besz6llitja.

3. AKfirhhzjogai 6s kiitelezettsdgei

A KSrhiz a kihelyezett term6kek hi6nytalansdg66ti 6s min6s6gi iilapotdert, 6llaguk
meg6vris66rt teljes kcini felelosdggel tartozik. A K5rh6z vitllalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktdrk6szletet megfelelo, zdrt helyen, a megl6v6 saj6t k6szleteit6l elki.il<initve tarolja 6s

megfeleloenkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szemdllyel kezeli.
A futamid6 k<izben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a Kilrhiz rdszere valamen-nyi, a
kihe lyezett ilrarukthr e lhe lyezett term6k f elhasznhlSs 6t i llet o en.

AK6rh6z kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,

beosztds6t, telefonszSmfit es faxszfimfrt 6,s az ezen adatokban bekovetkezett minden v5,ltozdst.

4, A szerzfid6s megsziin6se

Megszrinik a szerzodls az adSsv5teli szerzodds lej6rt6val.

5. Aszerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljdrfs

Jelen szerzod6s b6rmely okb6l tort6no megszun6se eset6n a Kfirhfz teljes koruen ktiteles
elsz6molni a kihelyezett 6ru raktrirk6szlettel. A szerzodls lejartert koveto egy h6ten beli.il

Ieltirozitst keszit az F,lad6 k6pviseloje, valamint a K6rh6z 6ltal kijelcilt szemdly a fel nem
hasznillt k6 s zl etek me gdllapitds fn a.

A futamido alatt fel nem hasznSlt 6s rakt6rk6szleten maradt kifog6stalan min6s6gi SlIapottt

bontatlan term6keket az F,lad6 koteles elszllIitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszilllitdsi
kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellendben sem lesz eleget, a Korhdz jogosult az fru
megsemmisit6s6re.
AK|rhSz k<iteles a szerzodes megszrin6sekor a birtok6ban l6vo term6keket a rakt6rban annak

Eladt6, 6ltal tortenl elszilllitdshrg az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni. Az orzds 6s

az elszftllitils k6lts6gei azEladSt terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek



A jelen szerzSddsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog
Polgari Torv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny rendelkez6sei

Budapest, 2014. szeptember 09.

szab 6ly ai mindenekel6tt
azirdtnyad6ak.
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