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,,Intraaortikus ballonpampa katdter beszerzdse, kihelyezett drurakttir iizemeltetdsivel" az I'
sz. mell6kl.if." meghatfrozottfaita 6s mennyis6g szerint 12h6napra

.q.oAsvf,rEl,r szERz6uns

amely r6trejdtt egyreszta Budapest, Ha[er utca29. sz6m aratti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy

Orszfgos KartliotOgiailnt'zeirDr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6)'

m6sr6szt a MKB Bank zrt. bankn6r vezetett 10300002-20312437'00003285

banksz6mla sz6mn, 01-09-061688 c6gsegyz6k szitmt 1145 Budapest, Amerikai ft 33'

sz6khelyii CPP Budapest Kft. nevti'ei-ad6, k6pviseletre jogosult szem6ly Moln6r Tam6s

Ugyvezeto igazgat6 : (a tov6bbiakban: Elad6)

koz6tt, az ajfnlatiban felsorolt term6kek szilllitilstraa kdvetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerz6des al6ir6s6val a vev6 6ltal a Kbt. alapifn ,,Intraaortikus

ballonpumpa katiter beszerzdse, kihelyezett druraktdr iizemeltetdsdvel" tfurgyban kiirt

COI<l-l tZOtl szdmrfi kiizbeszerz6si elj6r6s

kdtel e zetts 6 get v611 al arra, ho gy az aj funlatkdt o

Vev6 5ltal elfogadott term6kmennyisdget az

r6sz6re leszilllitja. A szetzldes id6tartama a sz

szerz6d6se s frat, term6keket , fizetest hat6rid6ket a jelen szerzodls 1' sz' mell6klete

tartarmazza. A szerz6d6s merl6kret6t k6pezi az ajilnratba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

mell6klet) 6s kereskedelmi ajanlat (3' sz' mell6klet) is'

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vevd
61e megv6s
emlitettek

onta az itn.

rigy, hogy a telje

kihelyezett csolato

r6sz6i k6pe ddstartalmazza'

kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6ts

szem6ly i6sz&e mennyis6gileg Stadta' Az



al 6s egy6b dokument6ci6kkal
I lennie arra, hogY a term6kek

a lesz6llitott term6k mennYis6gi,

minos6gi 6tvdtel6t folyamatos an v€gzi. Az ' hogy a szer,z.odls teljesit6s6nek

idotartimaalatt folyamatosan rendellez6sre , konzult6ci6s lehet6segetbiztosil

Teljesit6si helv: Kdzponti raktir 1096 Budapest,Ilaller u.29., Kihelyezett 6rurakt6r)

ffiffionoiutt rr"-ety' raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha azElad6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, :frgy a Vevd jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket az Etad6 k<tlts6g6ri harmadik szem6lyt6l beszetezni 6s a Vev6

sz6khely6re szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek
kapcsolatban felmertilt k6lts6gei

abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezetlre iz 1 . I pontban emlitett elfo gadott ajfunlat szerinti

4.1 Meg6llapodnak a szeruodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillYozott' illetve

vegret ajtaidO tihelyezett 6rurakt6r rendszet ikul^*6s6n trilmen6en a Vev6nek joga van

uliro", tog, v6ratlanul jelentkezo 6ruhianyaik p6tl6sara azonnali megrendel6seket - a

keretszerzod6shez r.Jp"rt""gvancsak lehivSsnak min6stil6 nyilatkozatokat -..adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket u -"gr;ael6seket soron kiviil, rakttnik6szlet6b6l tartozik kiel6giteni.

A soron kivtili tigyint6z6si- f.lhi't arra - azElad6 koteles igazolni, de abban is.egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6sihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kOtelezettsdg

k k6sedelme vagy elmula yanigy az 4.lpontbanel6irt kdtelezetts6gek

kiviil hagy6sa-'a jelen - 
szeizodes megszeg6s6t jelenti' aminek

en az Elad6t a jelen lslvagy kSrt6rit6s

fizet6s6nek a kcitelezetts6ge terheli, eg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, frgy a 6 e16l16s5nak a jog6t

lyakorolhatju u iogi r.tiu etkeziinyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdtele s.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal alilirt ilv6teli

elismervdnnyel felszerelt ,ia^lat a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 29218. $-a, valamint az Art 36/4'$

szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az lilad6nak.

Nem vitato tt a szeruod6 felek illtal,hogy i szeruodlses id6szak folyam6n az egyes szilmlitkba

csak azok az 6rak, 6rkepz6si t6nyez6k 6s k6lts6gek 61lithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott aifunlata tartalmaz'

ftiggetlentil att61, hogy u 
^ugyiorsz1gi 

vagy a vil6EPiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho-g-yan v illtozik az infl 6ci 6 s r 6ta, v agy a dev izi 6tszfmit6si kul c s.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6h oz tartoz6lehiv6s teljesit6s6l igazol6 - a Vev6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli elismervdnyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kialHtou 6s felszerelt szhmlfut azElzd6kozvetlenil az

Intlzet G azdashgi Igazgat6 shgdr a ny i$tj a b e'



Amennyiben Vev6 az E,lad6 sz6ml6jht
egyenliten6 ki, kciteles az Eladfinak a

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

a jelen pontban rogzitett hatarid6n beliil nem
Ptk. idevonatkozS szabillvai szerinti mindenkori

Az EIad6 nem frzet, illetve szftmol el a szerz6d6s teljesftds6vel <isszeftigg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jrivedelmdnek
cscikkent6s6re alkalmasak. Az Elado a szeru6dds teljesit6s6nek teljes id6tartama alalt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szfimfira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szillIitilsb6L, ill. fuvarozdsb6l ered6
hib6klral kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesitds megtdrl6nt6t6l szfumitott
3 munkanapon beliil jogosult azBlad,6val szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kcivetri 3 napon beltil b6rmikor kifog6s t6rgy6vh teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatossdgi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezdds brlrmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beltil - az Elad,6t kdzds j egyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertl, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban,
ill. az ajfinlatban foglalt min6sdgi k<ivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott m6rt6kti min6s6gi kdtb6rt lslvagy krlrtdrit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatSban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lkiil a szeruoddstol nyomban elilllhat,
meghirisulSsi kdtb6rt 6s k6rt6rit6st kdvetelhet.

8.1 Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossdg 6s
j 6t6ll6s szabillyafua - az l./ pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajdnlat tartalma az
irdnyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni az Eladri
kdlts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kdtelezettsege alatt kicser6li a leszilllitott eszkcizdk bdrmely rdsz6t,
annak j6t6115si ideje a csere napjhvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szeruodds t6rgy6tkdpezt5 term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzfido felek irgy a k6sedelmes teljesft6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz611it6s, s

v6giil a szeruodlst6l val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyardnt kdtb6rt kcitnek ki az Elad6 terh6re,
amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott rlrucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi Yz ezrel6k,legfeljebb azonban az erintett 5ru-6rt6k 6 %o-a.

Hibds teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 30%o-a nagysdgri min6s6gi
kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6ltal5wenyesitett meghirisulSsi kdtb6r
is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 ajanlati 6rca vetitve, 3A % nagys6gri_meghirisul6si k6tb6r megfizet6s6t

v6rla1ja, amennyibe t i sz6rrftand6 term6kek szdilit6ffvur tobb, mitrt t s napon k6sik, vagy el6ll

a szeruodls telj esit6sdt6tr.

Tiszt6ban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6san tirlmen6en a

Vev6 a szerzoddrrr.gerbOl ered6 khrhnak m[gt6rit6s6t is kovetelheti az F,'*d'6t61' a khr

6sszeg6be azonban u*6, behajtott kOtb6r 6sszege belesz6mit.

A kOt6er akkor is j6r, ha a vev6nek k6ra nem mertilt fel.

A kdtb6rt a vev6 :tg"r"r, a benyrijto tt sz6mr6b6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mla nett6

6sszeg6b6l levonni'

l0.l A vev6 egyoldalf, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozatbval azonrtali hat61lyal

el6llhat az addsv|teli szerz6d6stol, vagy b6rme15 ftszltoI'hal.

Elad6 az egyes rdssz6llitSsokkal 15 napot k6sett;

- azElad6 rrzetbsteptelennd v6lt, dncsod'ot jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felszfmol6si elj 5r6s folyik ellene;

-azElad6szeru6dlsellenesenbesziintetteszS||it6sait,Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti bfrmely o 161 megsztnteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni'

felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel'

tlfeladata eIl6t6shr6l gondoskodni tudjon - ha

A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Elad6 a szerzodls megszrin6se el6tt mar teljesitett

szo|g6|tat6sszerz6d6sszetipelzbeliellen6rt6k6rejogosult.

fi.1 Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartasi kdtelezetts6g terheli a

szeru6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel,

mindennemti adat, inform6ci6, ismeret

Elad6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, besz6l

kdtel e s az Ela d(r a titoi<txthsra hitelt 6rdem16 en fi gyelmeztetni'

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomas6raaszevoddsben

foglaltakon til, az ilakapctotatbanbarmety mas A.kumtntSciO tagy itform6ciO adatait'

A m6sik f6l el6zetes j6vahagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet k6zz6'

referenciali st;jan feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa'



Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

agy pedig aifunlata tartalmht tekintik a felek

endeikez6sk6nt a Kbt, 6s a Magyar Polg6ri

yait fogj6k alkalmazni.
mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

targyaldsokon b6k6s riton rende zzenekminden olyan ndzeteltltlst, vagy vit6t, amely kozdttiik

a szeruodlssei kapcsol atban meriil fel.

Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a vev6

s zdkhelydh ez igazo dik.
Ezt azad6svdteli szerz6d6st a szeruod' felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkar mindenben

me ge gy ez6t he lyb enha gy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2014. augusztus 05.

mint Elad6

f 6iE ar 7,,1t{ 2 :xr} * s * qi I i e: [ ;16 rl ig 5; 6.1
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A szerz6d6st el6k6szlteGe:
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N6v:

i/te ,{lt
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1. sz. mell5kletI ntraao rti ku s ba I lon pu m pa kat6ter beszerz6se,
kihelyezett 6rurakt6r iizemeltet6s6vel

GOKI-712014.

Budapest, 2014. augusztus 05.

lfllt t''n.-ruirt arijlj tj l.

A szerz6d6st et6k6szitette:

| ' fir' t

N6v .. .in\Ll

rara a a a a a. aaaa a t

R.6sz

sor-
sz6ma

R6sz megnevez6se Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

196nyelt
darab-
szfm

Nett6 Fl
ellen6rt6k r

db

Nett6 Fl
tisszesen

I

8 Fr vagy anniil kisebb shaf

m6retii, legal6bb 40 ccn

ballonnal rendelkezi

intraaorticus ballonPumP:

katdter AR-IAB-S84OC 150 149 500 22 425 004

2

7,5 Fr vagy ann6l kisebb shafi

mdretii, legal6bb 30 ccn

ballonnal rendelkez(

intraaorticus ballonPumPz

kat6ter AR-IAB.S73OC 20 1s7 500 3 1s0 00(

Nett6 dssesen: 25 575 000

tptzt N 6 90s 254

Brutt6 dssesen: 32 480254

mint Elad6



FELOLVASOLAP

,,fnfiaaorlikas ballonpumpa katdter besX,etXisen kihelyeZetl fuuraffirtr
ilzetneltetisdvel'

Az aj6nlattev6 neve: CPP Budapest Kft.

Ajdnlattevd(k) sz6khelye: 1145 Budapest, Amerikai ft 33.

C6gjegyz6k szima: 01 -09-06 1 688

Kapcsolattart6 neve: Jancs6 Gergely
Tel. sz6ma: l-422-3700
Fax: l-422-3708
E-mail cime: gergelyjancso@cppbudapest.hu

Mtiszaki birilati szempont param6terei:

Budapest, 201 4. m6$us 26.

z

R6sz
sor-
szttma

R6sz megnevez6se Ig6nyelt
darabszim

Nett6 Ft
ellen6rt6k
6sszesen

Megaj6nlott
fizet6si hat6rid6
(nao)

1I 8 Fr vagy annil kisebb shaft m6retii,
legal6bb 40 ccm ballonnal rendelkez6
intraaorticus ballonpumpa katdter

r50 22.425.000,-Fl 60 nap

2 7,5 Fr vary annfl kisebb shaft m6retfi,
legal6bb 30 ccm ballonnal rendelkezd
intraaorticus ballonpumpa katdter

20 3.150.000.- Ft 60 nap

Rdsz sorsz6ma Miiszaki birdlati szempont

I A kat6ter rdgzltls1hez iilt6s sziiks6ges.
A kat6ter balloni6nak mdrete 40 ccm.

2 A katdter rtigzit6s6hez 6lt6s sziiks6ges.
A kat6ter ballonirinak mdrete 30 ccm.

,"*llluffilffilff"'o*""
H#ffi;id'?ao$6:t'42



(hr-+lAo14

szBnz6oes
Kihelvezett druraktir iizemeltet6s6re

Amely l6trejdtt egyr6szr6l azF,lad6: CPP Budapest Kft.
telephelye: 1145 Budapest, Amerikai ft 33.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6gi ai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller v29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an: Da K6rh6z",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt azalilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tirgya
,,Intraaortikus ballonpumpa katdter beszerzdse, kihelyezett druraktdr iizemeltetdsdvel"

GOKI-712014..s2. 1.,2., rdszajfunlati kdrben meghatfirozott term6kek, cisszesen 170 db - 30%
mennyis6 g6re vonatkoz6an.
Elad6 az adhsvdteli szerzld6sben foglalt iditartamra kihelyezett rlru raktarklszletet bocsdt

saj6t krilt6s6g6re, a K6rh6z rendelkez6s6re, amely azt sajht rukthrilban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett fururaktir indul6 alapk6szlete minden m6retb6l I havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapklszlet 2014. jtflius 12.'6n 8'14.
6r a kd zott keriil le sz6l lithsr a.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raktark6szlet azBla;dd. tulajdon6t k6pezi. Az Elad6 kdtelezettsdgetvilllal az

ad6sv6teli szerzodls mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szilllitdsSra, valamint arca,hogy a

Kfirhiz jelent6se alapjhn a felhaszn6lt term6kek nyilvantartdsht a Kilrhfzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehfv6st6l szfumitottmaximum 5 napon beltil.
Elad6 aK6rh6zjelent6s6t kdvet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r6l s2616 szhmla

ki6llit6sdra, az ad6sv6teli szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru

raktark6szlet6t b5rmikor ellenorizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r kdszletet, az F,lad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6
ral<tfur k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiildnitetten 6s

titkosan tartja nyilvan. Minden innen kiadott aru felhasznillfisnak min6stil. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly azBladf rdszdre rendszeres id6kdz<ink6nt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiilddtt) a fogy6sr6l, illetve a raklir pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosft6sa mellett azElad6nak lehetcis6ge vilr elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban informrici6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a szoftv er klszitojlvel ki.i16n kell meg6llapodj on.
A fogySs nyilvantart6sa egyr6szt a szdmlilk alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6ntdltdsdnek az
alapinformhei6ja"

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok be1s6 tartalm6nak
struktur6j6t, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonosithsilt olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghatilrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben araktitrban.

Szdllftis:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil az E,lad6 maximum 5 napon
b eliil e zt b eszilllitj a.

3. A Ktfrhfz jogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhiu a kihelyezett term6kek hi6nytalansSg66rl 6s min6s6gi 6llapot66rt, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes kdni felel<is6ggel tartozik. A K6rh6z vdllalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktfukdszletet megfelelo, 26rt helyen, a megl6vri saj6t k6szleteit6l elki.ildnftve t6rolja 6s

megfelel6enkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 kcizben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rhhz rlszdre valamennyi, a

kihelyezett Snsraktdr elhelyezett term6k felhaszn6l6sAt illet6en.
A K6rhr[z kdzli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beosztrisrlt, telefonsz6milt 6s faxszinrtdl6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden viltozitst.

4. A szerzfidfls megsziin6se

Megszrinik a szeruodls az adilsvdteli szerzodes 1ej6rt6val.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljfrfs

Jelen szeru6d6s brirmely okb6l tdrt6n6 megsztin6se eset6n a Kilrhiz teljes kdriien kdteles
elszdmolni a kihelyezelt 6ru raktftrkeszlettel. A szerzodls Iejdrtdt kdvet6 egy h6ten beltil
leltilrozdstkeszit azF-lad6 k6pviseldje, valamint aK6rhi,z 6ltal kijeldlt szem6ly a fel nem
hasznhLt k6 s zletek me gilllapitSsSr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn5lt 6s ruktfirkeszleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
bontatlan term6keket az F,lad6 kdteles elsz6llitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszilllitilsi
kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhilz jogosult az 6ru
megsemmisit6s6re.
AKflrhhz kdteles aszerzldds megszrin6sekor a birtok6ban 16v6 term6keket araktfirban annak
Elad6 6ltal trirt6no elszilllitdshig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni. Az 6rzds es

az elszilllitds kcilts6gei azElad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szeru1dlsben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabilIyai mindenekekitt a
Polgari Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<lrv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2014. augusztus 05.
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