
VISZONTELADÓI  SZÁLLÍTÁSI   KERETSZERZŐDÉS  

  

  

Amely létrejött egyrészről  

  

FRANKLIN KFT  

1161.Budapest, Rákospalotai határút 129.  

Adószám:1235669-2-42  

Bankszámlaszám: 11715007-20348681  

Mint Szállító,  

  

Másrészről a   

  

..........................................................  

....................................................  

Adószám: .............................  

Bankszámlaszám:...............................................  

Mint Vevő között. 

  

  

1. Szerződés tárgya  

  

A Szállító által forgalmazott LED világítástechnika anyagok értékesítése a Vevő részére  

  

2. Teljesítési feltételek  

  

A felek között eseti szállítási szerződések jönnek létre azáltal, hogy a Vevő a kívánt termékek 

megjelölésével (mennyiség, cikkszám, szín, stb) írásbeli vagy internetes (www.s-lightled.hu) 

megrendeléseket küld Szállító részére.   

  

Teljesítés helye a Szállító budapesti telephelye. Amennyiben a megrendelt árú nincs 

raktáron, úgy annak várható szállítási határidejét Szállító 48 órán belül visszaigazolja.  

Az árú átvétele : Budapesti üzleteinkben  

                           GLS csomagszállítás  (30eFt felett ingyenes)  

                           Budapesten házhozszállítás (30eFt felett)  

Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Ezt követően a Vevő 

mennyiségi reklamáció megtételére nem jogosult. Minőségi kifogást a Vevő köteles 

a teljesítéstől számított 5 napon belül a Szállító felé jelezni. A határnap lejártával a 

reklamáció érvényét veszti.   

  

A Vevő részéről átvett termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonát képezik.                     



3. Ár, fizetési feltételek 

Szállító a Vevő részére a mellékletben meghatározott engedményt biztosít.  

Az éves tervezett forgalom, amelyre a kedvezményeket a Szállító biztosítja, 

bruttó     1.800.000,- Ft. 

Év közben megkötött szerződéseknél havi 150.000,- Ft bruttó forgalom.  

A Vevő a Szállítónál a Készfizető kezesi szerződés aláírása után, bruttó  

   200.000,- Ft   

áruhitelkerettel rendelkezik. Ennél nagyobb hitelkeret igénylése a mellékelt  

KÉSZFIZETŐ KEZESI SZERZŐDÉS elfogadásával lehetséges.  

Számlázási kifogást a Vevő a kiállítástól számított 5 napon belül köteles a Szállító felé 

jelezni. A határnap lejártával a reklamáció érvényét veszti.   

Vevő a kiállított számlákat köteles a Szállító részére egy összegben  15   napon belül 

megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Szállító késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi 

kamat mértéke 20 % / év. 

Amennyiben a Vevő ki nem fizetett számlái az áruhitelkeret összegét meghaladják Szállító 

jogosult a további teljesítést elhalasztani.  

4. Egyéb feltételek 

A megrendelt és a szállítói beszerzés kezdete után visszamondott termékekre vonatkozó 

megrendelések esetén a Szállító jogosult 20 %-os stornó dij  kiszámlázására Vevő felé.  

A Szállító egyes speciális egyedi megrendelés esetén a megrendelt áru árának 20 %-át 

biztosítékként előre kérheti a megrendelőtől.  

5. Szerződés érvényessége 

Jelen szerződés a keltezés napjától a felek határozatlan időre kötik. Szerződő felek jogosultak 

a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 8 napos felmondási idővel 

felmondani.  

Budapest, 20    ……………  

……………………………………   ………………………………..  

 Vevő           Szállító  

 


