TERMÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
A termék szállítási szerződés létrejött az alábbi feltételek szerint:
egyrészről

Név/Cégnév:
Szállítási cím:
Számlázási cím:
Adószám:
mint Megrendelő

másrészről
Iroda/bemutatóterem:
Adószám:
Képviselő:
mint Vállalkozó között.

ABLAKABB Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
9021 Győr, Újlak utca 2.
21801325-2-08
Borbély Zoltán ügyvezető

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződéshez mellékelt és annak
elválaszthatatlan részét képező Megrendelés és/vagy Megrendelés visszaigazolása szerinti,
az ABLAKABB Bt. által forgalmazott nyílászáró szerkezetek, és kiegészítői legyártását,
valamint azok – egyedi, szerződésben rögzített megállapodás alapján történő – Szállítási
címre (helyszínre) történő szakszerű, sérülésmentes szállítását a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező megrendelés visszaigazolásban részletezettek szerint.

2. A szállítási díj összege …………………………….. Ft, azaz …………………………………….
forint, mely kizárólag a megrendelésben szereplő Termék(ek) kiszállításának vállalási díja,
semmilyen egyéb termék vételárát vagy szolgáltatás vállalási díját nem tartalmazza.
3. Általános szállítási határidők az előleg vagy első részszámla Vállalkozó pénztárába
történő befizetésétől, illetőleg a Vállalkozó pénzforgalmi számláján történő jóváírásának
napjától számítva:
•
•
•
•
•

Fehér műanyag nyílászárók esetében:
Színes műanyag nyílászárók esetében:
FULL beltéri ajtók esetében:
Porta Doors beltéri ajtók esetében:
Árnyékolástechnikai eszközök esetében:

4-5 hét
6-8 hét
4-5 hét
6-8 hét
2-4 hét

Jelen szerződés esetében a vállalt szállítási határidő:

4. Az ABLAKABB Bt. által beépített termékekre a törvényben meghatározott idejű jótállás
(termékgarancia) érvényes. A szakszerűen beépített és rendeltetésszerűen használt
nyílászáró és árnyékoló szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek alapján 5 év szavatosság,
ezen belül 1 év jótállás garancia érvényes. A jótállási igény az ABLAKABB Bt. által kitöltött
jótállási jeggyel, illetőleg a Szállítólevéllel és a vásárlás tényét igazoló számlával
érvényesíthető.
5. Vállalkozó a Termék(ek) Megrendelő vagy megbízottja által történő elszállításával,
szakszerűtlen beépítésével, a karbantartás elmulasztásával vagy hiányosságaival, illetőleg a
nem rendeltetésszerű használattal összefüggésben bekövetkező hibák esetében a jótállás
érvényesítését kizárja.
Értékesítési iroda:
9021 Győr, Újlak u.2.
Tel.: 96/618 748
Mobil: 30/39 69 867; 30/630 72 02
ablakabb@ablakabb.hu

5. Pénzügyi ütemezés:
I. előleg
(50 %):
mely a megrendeléssel és jelen szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes
II végszámla (50%):
mely a megrendelt Termék(ek) és szolgáltatás átadás – átvételekor esedékes.

Ft

Ft

Megrendelő aláírásával tudomásul veszi az alábbiakat:
-

-

A megrendelésen megjelölt Termék(ek) gyártása megkezdésének előfeltétele az
előleg vagy I. sz. részszámla Megrendelő általi kiegyenlítése.
A Vállalkozó által a Szállítási címen történő beépítés megkezdésének előfeltétele
az ABLAKABB Bt-től vásárolt nyílászárók esetében a Termék(ek) végszámla
kiegyenlítése, valamint az ABLAKABB Bt -vel megkötött és hatályos Szolgáltatási
Szerződés.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A végszámla ellenértékének kiegyenlítéséig az ABLAKABB Bt. tulajdonjogát fenntartja.
6. Felek kijelentik, hogy az együttműködésük, a szerződés teljesítése során felmerülő esetleges
vitáik elintézését elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani.
Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, jogvitájukban a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott bíróság rendelkezik
illetékességgel.
7. Jelen szerződés módosítására kizárólag írásbeli formában, mindkét fél erre a célra
felhatalmazott képviselője aláírásával kerülhet sor.
8. Megrendelő a szerződés aláírásával elismeri, hogy a Termék(ek) beépítését illetve cseréjét
érintő kérdésekkel kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

Győr, 2018.

..........................................................
Megrendelő

Értékesítési iroda:
9021 Győr, Újlak u.2.
Tel.: 96/618 748
Mobil: 30/39 69 867; 30/630 72 02
ablakabb@ablakabb.hu

....................................................
ABLAKABB Bt.
Vállalkozó
Borbély Zoltán ügyvezető

