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Szállítási keretszerződés
I. Szerződő felek:
Cégnév: GLOBAL Export-Import Kft.
Székhely: 1151, BUDAPEST, SZÉKELY ELEK U. 11
Adószám: 12303953-2-42
Bankszámlaszám: RAIFFEISEN BANK 12001008-01102547-00200002
Levelezési cím: 1151, BUDAPEST, SZÉKELY ELEK ÚT 11.
mint Szállító ( a továbbiakban: Szállító )
másrészről a
/Az alábbi adatok kitöltése a vásárlás előfeltétele/

Cégnév:
……………………………………………………………………….
Székhely:
……………………………………………………………………….
Adószám:
……………………………………………………………………….
Telefonszám:
……………………………………………………………………….
Mobiltelefonszám:
……………………………………………………………………….
Bankszámlaszám:
……………………………………………………………………….
Levelezési cím:
……………………………………………………………………….
Cégvezető vagy tulajdonos neve: ………………………………………………………
E-mail cím
:
……………………………………………………………………….
Web-oldal
:
www.…………………………………………………………………
Termékcsoport: □ Biztonságtechnika □ Autófelszerelés
mint Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő )
II. Bevezető rendelkezések:
Szállító a Megrendelő részére mindenkori nagykereskedelmi cikklistájában szereplő termékek szállítását, Megrendelő pedig
az áru ellenérték megfizetését vállalja. Felek megállapodnak, hogy az alábbi általános feltételek elválaszthatatlan részét
képezik a köztük mindenkor létrejövő egyes szállítási szerződéseknek.
III. Rendelés:
Az egyes szerződések konkrét feltételeit a rendelések tartalmazzák. Megrendelés kizárólag írásos úton, levélben, telefaxon,
illetve elektronikus úton, e-mailen történhet e-mail cím: rendeles@global-exp-imp.eu.
IV. Minőség:
Minőségre felek a vonatkozó szakmai valamint a vonatkozó EU megfelelőségi szabványok alkalmazásában állapodnak meg.
A tényleges teljesítés minőségét a szerződéses kikötéshez kell viszonyítani.
V. Az ellenérték (ár), teljesítés helye fizetési mód:
A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás a szerződés aláírásának napjától lép hatályba és ettől kezdődően az
áruszállítás pénzügyi rendezésére a következő feltételek szolgálnak:
Azonnali készpénzfizetés (melynek teljesítése az áru átvételekor számla ellenében történik), illetve előre utalás (az áru
ellenértékének átutalással történő megfizetése után a Magyar posta, vagy megbízott szállítmányozó szállítja a megadott
címre az árut a Posta, vagy a szállítmányozó által megadott szállítási díjszabást figyelembe véve.)
Áru elszállítása után történő átutalással történő fizetés csak megfelelő forgalom teljesítése esetén a GLOBAL Export-Import
Kft. Ügyvezető Igazgatójának írásos engedélyével lehetséges.
Számlázási ár a mindenkori értékesítési ár (raktári vagy időszakos akciós ár).
A teljesítés helye és ideje: A konkrét megrendelés szerint Szállító telephelye illetve a Megrendelő telephelye.
VI. Fizetési feltételek:
Megrendelő a vételárat köteles az előre megállapodott határidőn belül Szállítónak a fent meghatározott fizetési mód szerint
megfizetni Szállító vonatkozó számlájának alapján. Ez a határidő úgy értendő, hogy ezen belül a vételár ténylegesen Szállító
számláján legyen. Fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének
megfelelő késedelmi kamatot fizetni a Szállító által kiállított számla alapján.
A Megrendelő nevében eljáró Aláíró, a számla ellenérték megfizetésére készfizető kezességet vállal.
Az 5 / azaz öt / naptári napot meghaladó fizetési késedelem esetén – a hátralék rendezéséig - Szállító kizárólag készpénzes
fizetés mellett köteles Megrendelőt kiszolgálni.
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15 / azaz tizenöt / napot meghaladó késedelem esetén Szállító jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal írásban
felmondani.
VII. Tulajdonjog fenntartás:
A szállított áru az ellenértékének teljes kifizetéséig Szállító tulajdonában marad, még akkor is, ha időközben esetleges
további feldolgozásra került, a következő feltételek mellett:
a) Bármely kárért, amely az átvétel időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a Megrendelő
felel.
b) Fizetési késedelem esetén Szállító fenntartja jogát a leszállított árunak minden, ellene támasztható igény nélküli
visszavételére, illetve annak továbbadott részéért befolyt készpénz felvételére. Előző kikötést Megrendelő tudomásul veszi.
Fizetési késedelem esetén történő áruvisszavételkor Megrendelő felelőssége az árut eredeti, sérülésmentes állapotban
visszaadni, a kibontás, használatba vétel, illetve csomag és termék sérülés csökkenti a visszaadott termék értékét, ebből
adódó értékvesztést Szállító Megrendelőtől követelheti.
A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt álló áruval Megrendelő csak a rendes üzleti forgalomban rendelkezhet. Azokat harmadik
fél részére zálogba nem adhatja, vagy biztosítékként nem használhatja, meg nem terhelheti.
VIII. Átvételi kötelezettség:
Megrendelő köteles mindazon szállítmányokat átvenni és kifizetni, amelyeket Szállító a megállapodott határidőben és a
szerződés szerinti minőségben leszállított.
IX. Mennyiségi és minőségi reklamációk:
a) Mennyiségi kifogások:
Megrendelő köteles az árut mennyiségileg átvenni. Megrendelőnek mennyiségi reklamációt, illetve a szállítás (fuvarozás)
alatt keletkezett sérülések stb. miatti reklamációt csak az azt kellően alátámasztó – a szállítási (fuvarozási) szabályzatnak
megfelelően kiállított – kiszolgáltatás előtti jegyzőkönyv (fuvarlevélre történő bejegyzés) csatolásával lehet legkésőbb az áru
átvételétől számított 1 napon belül írásban (e-mail cím: rendeles@global-exp-imp.eu) bejelenteni, Szállító felé.
b) Minőségi reklamációk:
Megrendelő köteles az árut átvételkor minőségileg is ellenőrizni és az észlelt hibákat azonnal, pontosan részletezve és
írásban Szállítónak bejelenteni és a reklamáció meglapozottságát, bizonyító okmányokat szolgáltatni. Amennyiben a hiba
jellegéből kifolyólag az csak később derül ki (rejtett hiba), úgy észlelése után azonnal, de legkésőbb az áru átvételétől
számított 15 napon belül az arra vonatkozó reklamációt Megrendelőnek bejelentenie. (e-mail cím: rendeles@global-expimp.eu)
Szállító a jogos és igazolt reklamációkat felek eseti megállapodása szerint engedménnyel vagy kicseréléssel rendezi
jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett.
Ezeket meghaladó igény Szállító ellen nem támasztható. Megrendelő az általa hibásnak minősített árut Szállítóhoz csak,
ezen szerződés IX. b. szerint meghatározott, a Szállító előzetes írásbeli értesítése alapján küldheti vissza, az eredetivel
azonos csomagolásban. Ha felek a vizsgálat eredményét nem vitatják, úgy Megrendelő eleget tesz fizetési
kötelezettségének, illetve Szállító eláll az ellenértékre vonatkozó igényétől. Ha valamelyik fél a vizsgálat eredményével nem
ért egyet, jogosult az illetékes bíróság előtt peres eljárást indítani.
X. Egyéb rendelkezések:
X/1 Szerződés módosítása:
Jelen szerződés mindennemű módosítása csak a felek kölcsönös írásbeli nyilatkozatával, illetve hozzájárulásával
lehetséges. Megrendelő az fent rögzített adatok változását 3 munkanapon belül köteles írásban (ajánlott levél, vagy e-mail email cím: rendeles@global-exp-imp.eu) közölni Szállítóval, ellenkező esetben Megrendelő szerződésszegést követ el.
X/2 Rendes felmondás:
Felek bármelyike jogosult jelen szerződést 30 napos határidő kitűzésével írásban felmondani.
X/2 Vitás ügyek rendezése:
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat Szállító székhelye szerint hatáskörű
és illetékességű Bíróság kizárólagos döntésének.
X/3 Alkalmazandó jogszabályok:
A jelen szállítási szerződésben nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv idevágó fejezetei az irányadóak.
A Szállítási Keretszerződés az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF a www.global-export-import.eu web oldalon
található.
Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 20…. …………………………………..

Megrendelő Pecsét, Aláírás,+ Név nyomtatott betűkkel
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