
A szerződés száma:  ………..…. 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött  
egyrészről a …………………., mint Megrendelő (Székhelye ……………... 
Cégjegyzék száma: …………………, adószáma: ……………………) - a továbbiakban mint 
Megrendelő; 

másrészről az ASSUR Kft.,  mint Szállító (Telephelye: 1117 Budapest, Budafoki út 183. 
Cégjegyzékszáma:01-09-364443; adószáma: 10967438-2-43.) - a továbbiakban, mint 
Szállító között az alábbi feltételekkel: 

I. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező szállításra az ajánlatát ……..  –én, többszöri 
előzetes egyeztetés szerint tette meg. 

1.2. Megrendelő a Szállító ………….. számú árajánlatát áttekintette, megismerte és a mai 
napon elfogadta. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli Szállítótól a …………………………. konyhaüzem, cím: 
…………………………… létesítésével kapcsolatos konyhatechnológiai munkák 
komplett kivitelezését, a jelen szerződés 1.sz. mellékletében részletezett műszaki 
tartalom szerint.  

2.2. A vállalási ár tartalmazza az 1.sz. mellékletben felsorolt termékek beszerzését és a 
szolgáltatások elvégzését, melyek a melléklet alapját képező tervekben 
körvonalazódó határokon belül lévő konyhaüzem teljes megvalósításához 
szükségesek úgy, hogy az a funkcióját betöltse. 

2.3.  A vállalási ár összesen….……………….…-FT + 27% ÁFA, azaz bruttó 
……………………….-FT. 

III. A TERMÉKEK ÁRA

Az 1.sz. mellékletben a termékek ára - ÁFA nélkül - tartalmazza: 
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3.1.  A termékek gyári árát; 

3.2.  A termékek szállítási költségeit az üzembe helyezés helyszínéig; 

3.3. A termékek csatlakoztatását a kiépített elektromos, gázos és vizes csatlakozási 

pontokra; 

3.4.  A készülékek üzembe helyezését és a kezelő személyzet betanítását; 

3.5.  A magyar nyelvű használati- és karbantartási utasításokat; 

3.6. Az egy éves – a LIEBHERR termékekre 4 éves, DIAMOND vendéglátó-ipari 

készülékekre és PANASONIC mikrohullámú készülékekre 2 év, - általános és 

ingyenes garancia költségeit.  

 
IV. FIZETÉS  
 
4.1. Megrendelő a szerződés aláírása után ……. nappal  a vételár …. %-át: …..……..,- 

FT + 27% ÁFA-t (…………..…,- FT) előlegbekérő ellenében átutalja a Szállító 
bankszámlájára.  

 
4.2. Megrendelő a készülékek leszállítása, mennyiségi átvétele után …. banki napon belül 

a vételár …..%-át: ………..…,- FT + 27% ÁFÁ-t (…………….….,- FT) előlegbekérő 
ellenében átutalja a Szállító bankszámlájára, esetlegesen részszállításonként. 

  
A leszállított termékek átvétel utáni tárolását és állagmegóvását a beüzemelésig 
Megrendelő biztosítja. 

 
4.3. Megrendelő a készülékek minőségi átvétele után … banki napon belül a vételár 

fennmaradó ….. %-át: ………………,- FT + 27% ÁFÁ-t (……….…....….,- FT) 
végszámla ellenében átutalja a Szállító bankszámlájára. 

 
4.4. A fizetés Szállítónak az UniCredit banknál vezetett  

10918001-00000415-76850017 számú forint számlájára történik. 
(10918001-00000415-76850000 számú euró számlájára történik.) 

 
4.5. Amennyiben a Megrendelő hibájából nem történik meg a minőségi átvétel és az 

installáció az 5.1. pontban meghatározott időpontig, úgy Megrendelő ebben az 
esetben is köteles úgy eljárni a fizetés tekintetében, mintha az megtörtént volna. 

 
4.6. Fizetési késedelem esetén - a felek megállapodása szerint - a késedelmi kamat 

mértéke, a hatályos Ptk. szerinti összeg. 
 
4.7. Szállító a Megrendelő által átvett készülékekre vonatkozó tulajdonjogát, azok 

vételárának teljes kiegyenlítéséig fenntartja.  
 
4.8. Abban az esetben, ha a vételár a szerződésben meghatározott naptól számított 15 

naptári napon belül nem kerül kiegyenlítésre, Megrendelő a tulajdonjog-fenntartásra 
is tekintettel ezennel felhatalmazza a Szállítót, hogy Megrendelőnél lévő termékeit a 
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követelés mértékéig elszállítsa és ennek érdekében a Megrendelő raktáraiba, 
helyiségeibe és minden olyan helyre, ahol a termékeket tartja, beléphessen.  
Megrendelő tudomásul veszi, hogy ennek megakadályozása eltulajdonításnak 
tekintendő és büntetőjogi következményeket von maga után. 

 
V. SZÁLLÍTÁS 
 
5.1. A termékek üzembe helyezésének, átadásának  

- helye: ………………………….….…;  
- határideje:  ……….……………..….. 
 

5.2. Megrendelő a Szállító részére olyan munkaterületet biztosít ingyenesen …….-ig, 
amelyen: 
- a vizes, gázos és elektromos csatlakozási pontok - a szükséges biztosítékokkal - az 

utolsó dugaszolóaljzatig, elosztó dobozig, az utolsó szakaszoló csapig kiépítettek 
és azok a vonatkozó szabványoknak megfelelnek; 

- a készülékek mozgatásához és elhelyezéséhez megfelelő méretű ajtónyílások 
kerültek kiépítésre; 

- a Szállítón vagy megbízottján kívül más szakipari munkát csak Szállítóval történt 
előzetes egyeztetés alapján végez; 

- a leszállított, de még nem installált készülékek állag és vagyonmegóvása 
biztosított; 

- a fixen telepítendő vagy nehezen mozgatható készülékek által eltakart helyen a 
takarítás megtörtént; 

- a vízhálózat fertőtlenítése megtörtént, a Megrendelő „negatív vízmintával” 
rendelkezik. 

 
5.3. Szállító az 5.1. pont teljesítését csak a IV. fejezetben meghatározott fizetési feltételek 

teljesítése esetén biztosítja. 
 
5.4. Szállító mentesül az 5.1. pontban foglalt határidő betartása alól, amennyiben 
 

5.4.1. a Szállító által írásban jelzett és a Megrendelőnek vagy megbízottjának felróható 
akadályt Megrendelő vagy megbízottja a Szállító által jelzett határidőig nem hárítja 
el. 

 
5.4.2. más, a Szállítón kívül álló ok (vis major) bekövetkezte esetén. 

 
5.5. Az 5.1. pont határideje minden esetben annyi nappal tolódik, ahány nap a Szállító 

által írásban jelzett akadályok elhárítására Megrendelő vagy megbízottja számára 
szükséges. 
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VI. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL 
 
6.1. A mennyiségi átvételkor Megrendelő vagy megbízottja a szállítólevélen lévő tételeket 

csak darabszám szerint veszi át. 
 
6.1.1. Megrendelő a mennyiségi átvétel során köteles ellenőrizni az átvett tételek 

csomagolásának sértetlenségét. 
 
6.1.2 Amennyiben Megrendelőnek az átvételkor sérült csomagolású terméket kell 

átvennie, úgy a sérülés tényét és a sérülés pontos leírását a szállítólevélen (illetve az 
átadás-átvételi dokumentációban) írásban kell rögzíteni és azt a szállítóval 
elismertetni (aláíratni). 

 
6.2. Megrendelő a termékeket az installálást és a beüzemelést követően haladéktalanul 

köteles (minőségileg) átvenni. 
 
6.3. A termékek mennyiségi és minőségi átvételére Megrendelő részéről …………………..    

jogosult. 
 
VII. JAVÍTÁSOK ÉS GARANCIÁLIS SZERVIZ 
 
7.1. Szállító az 1. sz. mellékletben felsorolt termékekre egy év, LIEBHERR hűtőkre 4 év, 

DIAMOND vendéglátó-ipari készülékekre és PANASONIC mikrohullámú 
készülékekre 2 év teljes körű garanciát biztosít. 

 
7.1.1, Garanciális meghibásodás az, amely a rendeltetésszerű használat során: 

      a, anyaghibából adódik; 
      b, a gyártónak felróható hibából adódik; 
      c, az importőrnek felróható hibából adódik; 
      d, az üzembe helyezés hibájából adódik (amennyiben a készülékeket az ASSUR     
              Kft. vagy megbízottja helyezte üzembe.) 
 

7.1.2., Nem garanciális meghibásodás az, amely: 
a, a nem rendeltetésszerű használatból, hibás kezelésből adódik; 
b, nem megfelelő takarításból, szakszerűtlen karbantartásból adódik, 
c, épületgépészeti hiányosságokból adódik, 

      d, vízkövesedésből adódik, 
  d, az üzembe helyezés hibájából adódik (amennyiben a készülékeket nem az 

ASSUR Kft. vagy megbízottja helyezte üzembe.) 
e, továbbá az összes gyorsan kopó alkatrészek cseréje: lámpák, kontroll lámpák, 

fűtőszálak,  
f, a műanyag kezelő szervek és üveg felületek törése. 
g, természeti katasztrófa miatt történik (pl.: tűzkár, vízkár, villámcsapás, stb. 

következménye); 
 

 
7.2. A garanciális idő a 6.2. pont teljesülésének időpontjában kezdődik. 
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VIII. MÓDOSÍTÁSOK 
 
8.1. A későbbiek során mindennemű módosítást csak akkor fogadnak el a felek, ha azt a 

Megrendelő részéről ………………...…. vagy megbízottja; Szállító részéről 
………………..…….  ír alá. 

 
IX. EGYEBEK 
 
9.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a jelen szerződés végrehajtásához 

további alvállalkozókkal szerződést köthet. 
 
X. PERES ÜGYEK 
 
10.1. Felek megállapodnak, hogy vitáik rendezését közvetlen tárgyalások útján, közös 

megegyezéssel próbálják meg rendezni. Ha ez eredménytelen, vitáik eldöntését 
illetően kölcsönösen alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörének 
és illetékességének. 

 
Fenti szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: ………………………….. 
 
 
 

......................................                                       ......................................   
Szállító            Megrendelő 
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