
lsr ^Lf-bil
CiBl , O7/p'f

epAsvergLr szgRz6oBs

^!.ly l6ttejcitt egyrl.szt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alattt sz6khelyii Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giailntflzet, Dt. Ofnet P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6) ,
tn6st6szt a Magyarorszilgi Volksbank Zrt. banknhr vezetett 14100464-91353349-01000002
banksz6rnfasz6tni., ilt-09-08186L c6.gegyz6k szdrni,2314 Halilsztelek,6voda u.7-g. sz6khelyri
Medlines Kft. newd elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Izshk BanabSs (a tov6bbiakban:
Elad6)

kozott, az ajfinlatilban felsotolt tettn6kek sz6llttisira akovetkez6 felt6telek mellett:

l./ Elad6 ezen szetz6d6.s aI6it6s6val a Vev6 ilirraI a ltbt. alapjiln ,, Flaemodinamikai 6s
angiogtilfiils anyagok beszerz1se az Intlzet feln6tt 6s gyermek oszthlyfunak r6sz6re,
kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" t6rgyban kifut GOKI 14/2014 szhrnfikozbeszerz6si el1fu6s
sot6n tett aiilnlata elfogadisa etedm6nyek6nt kotelezetts6get villlal afia, hogy az aj6nLatk6r6 6ItaI
az aiinlatt dokument6ci6ban felsotolt 6,s azYev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az vgyanott
meghat|rozott rnin5s6gben a Vev6 t6sz6.reIeszillJitja. A szerz6d6,s td6tafiama a szetz6d.6.s a16tt6s6t
kovet6en 12 h6napig tatt. A szetz6d6ses 6rat, termlkeket a jelen szetz6d6s 1. sz. mell6klete
tattalmazza. Aszerz6d6s mell6klet6tklpeziaz a)6nlatba becsatolt felolvas6lap Q."r. mell6klet) 6s
kereskedelrni ajilnlat Q. "r. 

rnell6klet) is.

2'/ Elad6 tudom6sul veszi, hogy aYev6 az 1.f pontban meghat6rozott 6tumennyis6get olyan
m6don koteles t6le megvhs6tolni. ahogy ez a jelenpontban szabhlyoz|sra kenil.
Yev6 az \.f pottban emlitettek szednt aBLad6 rninden elt6r6s n61kii1 elfogadott ajdnlatszerinti
term6keit k6thetente az :6n. Lehiv6si nytlatkozat font6j6ban v6"sLtolja 

^.g l" Elad6t6l irgy, hogy
z szerz6d6.ses id6szak v6g6ig legalibb a teljes mennyis6g -30 o/o-aleliv6stiketiljon. A Utt"ty"r#
6turakt6r rizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szetz6d6.s elengedhetetien t6sz6t k1pez6
kihelyezett tnxaktir szerz6 d6s tattalmazza.

3./ Elad6 kotelezi naght ata,hogy a 2./ pontban ernlitett lehiv6s szednti ilrukata lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, vdlaszt6kban 6s m6retben a tfugyb6napon beliil k6thetente olyan
iitemez6sben sz6l1ttia le a Vev6 6ltaI erte feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a Ieliv1sban
meghat6roz6sta kerirlt. A nyertes ajildattev6 jogosult a szerz6d6,s td6tartami alatt uj fejleszt6,sii,
innovativ tern6ket sz6l)itati, az 6r vagy egy6b szetz6d6.ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-
6tt6k atilnyoss6got 6,s a szakmai min6s6gi megfelel6st az a16tiatk6r6 k6pvisel6j6vel koteles
egyezrcm1.

A lehiv6snak megfelel6 sz6llttds a felek egyez6 meg6llapod6sa szertnt akkot tort6nik meg
szab6lyszetii'en, ha az Elad6 v^gy az illtaIa rg6nybe vett Fuvaroz6 az 6r.,tkat tatrtalmazo egye\
szl[ttm6nyokat az Elad6 kockilzatira a Vev6 6ItaI erte feljogositott szefirezetei telephely-eire
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre leszillLtga, QeszdlJtttatia) !, a
kriidem6nyt csomagolisi egys6genk6nt iltszhmolva a lehivdsban megjelolt egys6g vagy szernl\y
r6,sz6re rnennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gyati 

-r"-ugol6sban,

gy6i tattoz6klista alapj6n, min5s6gtanrisitl.ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyritt iaiu at 
^Vev6nek. A csomagol6snak alkaknasnak kell lennie ara,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvatozds 6.s a

t6toI6s id6tartama alatt meg6vja.
A rnin5s6gmegvtzsgSl|s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6lhtott tern6k mennyis6gi,
min6s6gi 5w6teI6t folyamatosan v6.gzi. Az Elad6 villlalja, hogy a szerz6d,6s teljesit6.s6nlk

ld6txtama alatt folyamatosan tendelkez6sre l.ll, konzultilcios lehet6s6get biztosit.

Teliesit6si hely: Kdzponti rz,kthr L096 Budapest, Halleru.29., Kihelyezett htataktht)
Aw6telre jogosult szem6ly: raktdros illetve a helyettesit6ssel megbizott izem6ly.



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn6 a 1.5 napot,6gy aYevljogosult a le nem
sz'llitott 6rucikkeket az Elad6 kolts6g6re hatmadik szem6lyt6l b ."r"r.r^ 6s , Vev6 sz6khely6re
sz6llittatti.
Egyet6tenek a szerz6d6 felek abban, hogy 

^z Elad6nak a jelen pontban fogJaltakkal
kapcsolatban felmenilt kolts6gei fedezetlte az-1./ pontban emlitett 

"fog^aiott 
aj1dat szeinn 6t

szolg6l.

4'/ Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2./ 6s 3./ pontbzn szab11yozott, illetve
v''grehaitand6 kihelyez ett 6ratakt6r tendszer alkal azfusin trilrnen6en a Vev6nek )oga v^n ahhoz,
hogy v6ratJanul ielentkez6 futthi6nyatkpotJds6ra azonnalt megrendel6seket - akeretszerz6d,e.shez
k6pest ugyancsak lehivdsnak min6siil6 nyiatkozatokat - adjinak fel az Elad6hoz, aki ezeket a
megrendel6seket soron kiviil, takt6ri k6sz1et6b 6r tattozikkiel6giteni.

t. t:t9" kiviili iigyint6z6st - felhivilsra - az Elad.6 koteles igazolri, de abban is egyet6renek a
felek, hogy ilyen esetekb en a sz6l\t6sihat6tid6 a 3 napotr"-ti*eppen sern haladha{1a meg.

ban foglalt sz61lit6st kotelezetts6g teljesit6s6nek
pontban e16ftt kcitelezetts6gek figyelmen kiviil

jelenti, aminek kovetkezt6b en az Blad6t a jelen
t6rit6s fizet6,s6tek a kotelezetts6ge terheli, 6s

fuk alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy ayev6 az
ad6sv6teli szetz6d6.st6Iva\6 el6ll6s6nak a iTqatgyakotolhaga a jog;k"ovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se
mellett an 6lkril, ho gy 6rdekrn 

''lds 
6t igaz olnt i"rrrrl kot"l" r.

szer(i, a kihelyezett 6tarakt6rb6l tor6nt lehivis
Ptk. 6:130. \-a, az 1,997. 6w LXXXIII. torv6ny
60 napon beliil banki 6fital6ssal egyenJiti ki az

d6ses id6szak folyam6n az eyes sz6m16kba csak
illtthatok be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,

ata tartalmaz, fliggetleniil att61, hogy a
6s hogy hogyan vilItozk az rnfl6ci6s

A Vev6 e16leget nem ftzet.
A sz6ml6hoz tatttoz6 lehi-rz6st tgazolo elismerv6nyt csatolni kell 6s az igy l<t6l\tott 6s felszerelt
sz6ml6t az Elad6 kozvetleniil az Intlzet Gazdas6"gtlgazgat6shgAn nyujtjiLe postai riton.
Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6ml616t a jelen p""tur"ia gzitett hat6id.6nb.hil nem egyenxten6
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko z6 szab6lyai sz"erinti mindenkod 6rv6nyes k6sedelmi
kamatot is megfizetni.

telj esit6s 6vel o s s z efrigg6sb en olyan kolts 6geket,
szennti felt6teleknek nern rnegfelel6 t6rsas6g
ad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
teljes id6tartam^ alatt tulajdonosi szerkezet6t a

halad6ktalanul6rtesiti. 
t' 125' S (5) szerinti rigyletekr5l a Yev6t

7 etz6d6 felek abban, hogy a sz6llrt6sb6J., ill. fuvaro z6sbolered6 lub6kkalk 
^ 3./ pontban 

"r^b6lyorott teljesit6s megtort6nt6t6l sz6mitott3 s:ult az Elad6val szemben ie1t6pru.
mennyis6gi elt6r6sekke1, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
n beliil b6rmikot kifog6s t6tgy6v6, teheti az Elad6i6r, fe1t6ve,
en van.



Az eI6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon eI6, a lehiv6 taftoztk - a jelzett 3 napos
hatfuid6n beliil - azEradltkcizcis jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gr vagy mennyis6gi fogyai6kossi.gok eset6n, de akkot is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel rneg 

^z 
i,./ pont szerin tt aj1nlatban, iI.

az E'nlatban foglalt min6s6gr kovetehn6nyeknek, a Yev6 u j"l.tt szerz6d,6sben szab1lyozott
kirt6rit6.si 6s arnennyiben a jelen

leirt rend 1t6r6st tapasztalna, igy
szerz6d6.st meghifsul6si kotb6t 6s

8./ Szetz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a terrn6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s )ot616"ss,\ablllyata - az 1./ Plftban foglaltak fiiggv6ny6b en - 
^z 

elfogadotl ajilriattattahna azi6nyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s tetm6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem cser6li

Y,- u Vev6nek ioghban 6lf a fent ernlitett 6rat barmadik szern6lyt5l ieszere znt az Elad6
kolts6g6re.
Ha az Elad6 a iot6176si kotelezetts6 ge alatt kicser6li a \esz6llitott eszkozok b6rmelv r6sz6t. annak
16t6116stideje a csere napj6valijn kezd6dik.
Elad6 kijelenti r5s szavatos s6got v611al a26fi, hogy a jelen szetz6d6.s tirgyit k6pez6 tern6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatait enged6llyel,

9./ Szetz6d6 felek figy a k6sedelrnes teljesit6s, mint pedrg a min6s6ghibAs sz6l1tt6s, s v6gril a
szetz6d6st6| valo Vev6i el6116s eset6re egyarilnt katb6tf katn ek 7<t az BUaO teth6re, am.fn.k
m6t6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szillitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel
naprTz ezteI6k,legfeljebb azonban az 6tintett 6n-6tt6k 6 oh_a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6tintett nett6 6rit 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gimin6s6gr kotb6rt
lehet koveteLri, de ugyanilyen n6rt6kii, a Yev6 6ltaI lwlnyesitett m.ghi;r";si kotb6iis akkor,
amikor elallilsrjogit volt k6nytelen gyakorolni.

E1ad6 az 6rintett term6kek nett6 aiilnlatt 6rita vetitve, 30 o/o nagysilga meghirisul6si kotb6r
megfizet6s6tvllTaLla, amennyiben a sz6llttand6 tenn6kek szilllttils6valioUl, -itri15 napon k6sik,
vagy eI617 a szerz6d6.s ezen r6.sz6nek teljesit6s6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerz6d6 felek azzaI, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulmen 6en ayev6 a
szetz6d6sszeg6sb6l eted6 kilrinak megt6dt6s6t is kovetelhett az Elud6t6l, a k6r osszeg6be
azonban a mir behajtott kotb6r cisszege belesz6 nit.
A kotb6r akkor is j6r,ha a Vev6nek kira nemmeriilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a beny6jtott sz6trl6b6l visszatafiani 6s azt a v6,gsz6rn|a nett6
osszeg6b6l levonni.

10'/ - A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz nt6zett nytlatkozatfival azonna1 hat1llyal el1llhat
az adilsv6teh szerz6d€st6l, vagy b6trnely ftsz6t6I, ha:
- az Elad6 az egyes t6.ssz6ltt6sokkal 15 napot k6sett;

- 
^z 

Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs5dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,
f elsz6mol6si eIjfu6,s foty,L ellene;

- 
^z 

Elad6 szerz6d|.selTenesen besziintette szilllttisatt,
Ha a Vev6 a szerz6d6.st a fenti b6rmely okb6t megszrintetr egyoldalf nytlatkozat|val, az Elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelrri.

A Vev6 jogosult 6s egyben kcjteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ttd5ve1,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6lntett felzdata ell6tas6rolgondosfodni tudlon - ha



a) az EIad6ban kozvetetten vagy kozvedeniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni t6szesed6st szetez

valarnely otyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg

a l{bt. 56. S (1) bekezd6s k)pong6banmeghatilrozottvalarnely felt6tel.

b)azBlad6 kcizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-otmeghalad6 tulajdoni t6szesed6st szerez valamely

olyan jogi szem6ly vagy szemllyes joga szerint jogk6pes szettrezet,, amely nem felel meg a I(bt.
56. S (1) bekezd6s k) pontlilban meghat6tozottvalamely felt6tel.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EIad6 a szetz6d6.s megszfn6se el5tt m6r teljesitett

szolgilltatils szerz6d|sszet1 p6nzb eh ellen6t6k6te j ogosult'

11./ Az Blad6t az 6w6nyes jogszab6\yok szednti m6don titoktatt6si kotelezetts6g terheli a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban t:tdonis6ra 1ut6
mindennemf adat, inform6ci6, ismeret vonatkozilsilban. E titoktat6si kotelezetts6g kitetjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkathrsaira, besz6lbt6tta, akjket tev6kenys6guk megkezd6se el6tt
koteles az Blad6 a ntoktartilsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetru.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatia ndom6s6ra a szen6d6sben

foglaltakon LiI, az azzalkapcsolatban b6tmely m6s dokumentilci6 vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik f6I el6zetes lov6hagy6sa n6lkiil titkos informhci6t egyik f6l sem tehet kozz6., hatmadrk

szem6Iy rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve l:ra ezt hat6lyos 6s 6r-v6nyes jogszab|ly alapjiln

v alamely b r o s 69 v agy m6s hat6 s 69 kotelez 6 6rw6nnyel elrendeh.

Az Elad6 kifog6stalan teijesit6s6r6l a teljes term6kmennyrs6g atad s-6t\r|te16t kovet6en a Vev6
trilsban nyilatkozik. A Vev6 e nytlatl<ozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy a Vev6t
referencialist6liln feltiintesse 6s ezt - el6zetesen t6sban eryeztetett m6don

matketrngtev6kenys6g6ben a felhasznilIt term6kmennyis6gre vonatkoz6an felhasznillhassa.

Je\en szerz6d6sben netr' szabllyozottk6td6.sek teklntetlben az 1../ pontban foglaltakt6l fiigg6en
yagy az Elad6 elfogadott zlilnlata tartalmit tekintik a felek r|nyadonak zzzal, hogy t6teles

jogszab6\yr rendelkez6sk6nt a I{BT 6s Magyar Polg6ti Torw6nykonyv idevonatkoz6zn megfelel6

s z ab 6ly att f o gjik alkalmaznt.
A Vev6nek 6.s az Elad6nak meg kell tennie rnindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tilrgyalilsokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kozottiik a

szerz6dlssel kapcsolatban merul fel.

Je\en szerz6d6sb6l sz6tmaz6 6s peres irtra
sz6khely6hez igazodk.
F,zt az ad6sv6teli szerz6d6st a szetz6d6 felek
megegy ez6t helybenha gy olag zliltttik.

Budapest, 2015. augusztus 03.

mint Elad6

drq \ A szerzrid6st e16k6szitette :

kerillt jogvit6k illet6kess6ge mindenkot a Vev6

mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
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Medlines Kft. 1. sz mell6kletHaemodi nami kai 6s ang iog r6f i6s anyagok beszerz6se
az Int6zet feln5tt 6s gyermek oszt6lyAnak r6sz6re,

kihelyezett lruraktflr l6tesit6s6vel
coKt-14t2014
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R6sz sor-
szhma

R6sz
megnevez6se

Ig6nyelt
darabszim

Megajdnlott term6k neve 6s

k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

Nett6 Ft
iisszesen

49
Standard PCI
guidewire

r 200

Hl-Torque vezet6dr6tok
100046xx, 100178xxx,
10053xxx, 100966xxx,
101048xx, 101 18xx, 1013xxx,
1 0445xxx, 207 8 5xx, 222xxx,
2800xxx. 28 1 Oxxx.

t3 90c 16 680 00C

54.
Ballonkatdterek
tortuozus erekhez

350
TREK Ballonkatdt er l0722xx-xx:
10124xx-xx

32 000 1 1 200 00c

60.
Indeflator -| Y-
adaoter

I 500 Indeflator szett 833 1 1x 7 000 10 500 00c

Osszesen: 38 380 000
AFA27 % r0 362 600
Brutt6: 48 742 600

mint Elad6
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Kihelyez et t hrtnaktht iiz emeltet6 s 6re

Arnely l6trejott egyt6szr6l azElad6: Melines Kft.
telephelye: 23l4,Hal6sztelek, Ovoda u.7-9.
m6st6.szr6l a

G o tts e gen Gyorgy Or s z 69o s l{atdtolo giai Int6z et
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I{6pviseli: Dt. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb 

^rti,,a 
K6tlnhz",

mint Szetz6d6 felek koz6tt az alilbbiak szerint:

1.. Aszetzfidts tiltgya
A Haemodinamikai 6s angiogtdfihs anyagok beszerz6se az Int1zet feln6tt 6s gyermek
oszthLyhnak r6sz6re, kihelyezett fututaktht l6tesit6s6vef' tirgyban kiirt GOKI 14/2014 sz6mi
kozbeszerz6.si elj6r.6s 49.,54.,60, sz. t6,szajilnlatskorben m.ghutitozott terrn6kek, osszesen 3.050
db - 30Yo mennyis 696 re v onatkoz6zn.
Elad6 az adilsv6teh szetz6d6.sben foglalt rd6tafiamta kihelyezett fua nktirkeszletet bocs6t saj6t
kolt6s6g6re, a K6thhz rendelkez6s 6te, amely azt saj6t raktdr6ban helyezr eI z felhaszn6l6,,sig. A
kihelyezett 6turakt6t rndul6 alapkl,szlete minden rn6retb6l t havi mennyis6gettafiaynaz-.rrtolt
kimutatis szednt. Az alapk6szlet2015. augusztus 17.-En8-14. 6takozott kenil lesz6llit6sra.

2. Elad6 fogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelyezett 6tu nktltk6szlet az Elad6 tolajd,onilt k6pezi. Az Elad,6 kotelezetts6 get v6)lal az
ad6sv6teli szerz6d6.s mell6k1et6ben meghat6rozott term6kek sz61)itdsilta, valamtnt ita, hogy a
K6rhhz jelent6se alapiiln z felhaszn6lt term6kek nytlv6ntaft6sdt aK6thhzzaL egyezteti 6s termZiet
p5tolja lehiv6st6l szSmitott maximurn 5 napon behil.
Elad6 a K6tl,hz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6tt6k6r 6l szolo sz1nfa
kt611tt6s6ra, az ad6sv6teh szerz6dlsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6tu nkt;tkeszlet6t
bdrmikor ellen6rizhe ri.

Lehivds:

A. rendszet a kihelyezett ilnxaktdr k6szlet6t, az Elad6 szempon\6b61, mint egyetlen kriis6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egymTst6l elkiilonitett;; 6s titkosan tarja
nyilv6n' Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak min6sril. A szoftver kezel6s6vel rnegbaott
szem6ly az Elad6 t6.sz6te rendszeres id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxo[, vagy
e-mailben eknldott) a fogy6st6I, illetve a nktdtt prllanatnyi k6szlet6r6l rnformdci6t kiild.



A megfelel6 technikai felt6telek biztosit|.sa mellett az Blad6nak lehet6s6ge van elektronikus
fotm6ban (frle) enn61 gyaktabban tnformilcr6hoz jutnt a piJTanatnyt k6szlJt6vel kapcsolatban.
F.nnek lehet6s 6geir 6r a szofw er k6.szit6j6vel krilon kell meg6llap odj on.
A fogy6s nyilv6ntartilsa a k6szlet ut6ntolt6s6nek az oJapnfornici6j,a.

Elad6nak meg kell adtna a vonalk6dok Sltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalnLnak
biztositania kell a cikkek azonositilsilt oryan tekintetben, hogy
ogy az.adott term6k mely e1ad6t61 val6,hiszen hasonl6, vagy
k egyid6ben a nktdtban.

Sziiliths:

Amennyiben a t6szletezett m6don alehiv6s tovilbbit6sta kerul az Blad.6 maxirnum 5 naoon beliil
eztbesz61|itja.

Szhml6zhs:

Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sz6molfel ajinlattevo r6sz6re.

3. AK6thhz iogai 6s k<itelezetts6gei

A K6thdz a kihelyezett term6kek hi6nytalans6"g66rt 6s min5s6gi 6llapot6,6rt,6llaguk meg6v6s6ett
teljes koni fele16s6gge1 tartozik. A K6thhz v6lla\a, hogy 1 kihelyezett 6i nkt;fueszletet
megfelel6, z6tt helyen, a tneg\6v6 saj6t k6.szleteit6l elkiilo niwe tfuol1a 6s megfelel6en k6pzett, a
kezel6 rendszert ismer6 6.s haszniki tud6 szern6llyer kezeli.
AI{6thhz v6lJahja, hogy a konszign6ci6s rakt6rb6l a term6keket harmadik f6I feI6.nern 6rt6kesiti,
Lt nern adja, aztl<tzilt6ragosan csak sajit felhaszn6lilsilraveszi ig6:rybe,
A futamid6 kozben Elad6 csereszabatossigot biztosit aK6thiz il.sz6tevalamennyi, aklhelyezett
ilruraktl;r elhelyez ett term6k felhaszndlilsilt rllet6 en.
AK6rhhz kozli Elad6val a konszign6ci6s nkt6tk6.sztetkezeI6, kapcsolattart6 szem6ly nev6q
beosztlsht, telefonszimilt 6.s faxsz6m6t 6s az ezerr adatokban bekovetkezett minden vdltozftst.

4. A szetz6d6.s megsziin6se

M e gs ziinrk a s z etz 6 d6s az ad6sv 6teh s z etz 6 d6.s Iej fu t6v al.

5. A szetz6d1s megsziin6sekor alkaltnazott eljhtfus

Jelen szerz5d6s birrnely okb6l tott6n6 megszfin6se eset6n a K6thhz teljes kodien koteles
elszirnolrri a hihelyezett 6nt nkt6tk6sz1ette1. A szerz6d,6.s lej6rt6tkovet6 egy h6ten beliil lelt6roz6st
k6'szit.az Elad6 k6pvisel5je, valamint aK6thhz altal kijelolt szern6ly u f"Inem haszn1ltk6szletek
meg6llapit6s6n.
A futamid6 alatt fel nem hasznillt 6.s nkt6rklszleten matadt kifog6stalan min6s6gi iltapotu
bontatlan tetm6keket az Elad6 koteles elszilllttant. Arnennyibe n az EIad6 ezen e1sz1lltt;"st
kotelezetts6g6nek felsz6ht6s ellen6ben sem tesz eleget, a I{orh6z jogosult az 6nt
rnegsernmisit6s6re.
A K6thdz koteles z szetz6d6s rnegsziln6sekot a birtokilban l6v5 term6keket a nkt;rbzn annak
Elad6 6ltal t6tt6n6 elszilllitds6ig az 6llagmeg6vds biztosit6sa meliett meg6riznt. Az 6rz6.s 6,s az
elsz|llit6s kolts6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szen6d6sben nem-rendezettk6td.6serre a fir gyar jog szab6ryaiTow6nykcinyvt 6r sz6l6 201,3. 6vLv. torv6ny renderkez6s ei az t6nyad6ak.

Budapest, 2015. augusztus 03.
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