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Műtrágya értékesítési keretszerződés
Amely létrejött egyrészről
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a továbbiakban mint Vevő, valamint DUNA-AGROTRADE KFT.(H-6522 Gara Gatti-major

cégjegyzékszám: 02-09-061973, továbbiakban, mint Eladó között az alábbi feltételekkel:
A jelen értékesítési szerződés az Eladó értékesítéseit és áruszállításait szabályozzák, és a felek között
létrejövő valamennyi egyedi szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Vevő ellentétes,
eltérő és/vagy egyéb kikötései kizárólag az Eladó esetenkénti írásbeli elfogadó nyilatkozatával
érvényesek. .Jelen ÉRTÉKESÍTÉSI KERETSZERZŐDÉS alkalmazása során "Vevő", ill. "áru" alatt az egyes
szállítási szerződésekben szereplő Vevőt, mint másik szerződő felet (természetes vagy jogi személyt), ill.
az értékesített terméket kell érteni.
Az értékesítési szerződés a Vevő írásbeli (telefax, e-mail) vagy szóbeli , telefonos megrendelése és az
Eladó írásbeli visszaigazolása, vagy a Eladó írásbeli visszaigazolásának Vevő általi írásbeli elfogadása
útján jön létre. A szállítás határideje az Eladó által a megrendelés visszaigazolásában megjelölt határidő,
mint
nem
fix
határidő.
Az
Eladó
jogosult
rész
és
előszállításokra
is.
Amennyiben Eladó a visszaigazolást a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem
küldi meg a Vevő részére, úgy azt az Eladó részéről elfogadottnak tekintendő.
A teljesítés helye, ideje: Amennyiben a szerződés visszaigazolásban másképpen nem rendelkeznek, a
teljesítés ideje az a nap, amelyen az árut a Vevő a teljesítés helyén igazoltan átvette. Teljesítés helyét a
felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, azzal, hogy a felmerülő esetleges szállítási költségek
melyik felet terhelik. Amennyiben a szerződés visszaigazolásban másképpen nem rendelkeznek a
kárveszély átszállásának időpontja megegyezik az áru teljesítés helyén történő átvételének időpontjával,
azzal, hogy amennyiben a Vevő az áru átvételével az Eladónak fel nem róható okból késedelembe esik,
az Eladó által készre jelentett áru átvételére kitűzött időponttól a kárveszély a Vevőre száll át.
Vételár, fizetési feltételek: a megrendelt áru vételára az Eladó által az elfogadott megrendelésben
megjelölt, a z általános forgalmi adót nem tartalmazó ár. Az Eladó a Vevőtől a teljes vételár pénzügyi
fedezetének előzetes biztosítását követelheti, ha a vételár időbeni megfizetése veszélyeztetve van,
különösen, ha Vevőnek Eladóval szemben 15 napon túli kiegyenlítetlen tartozása van, ha egy éven belül
előfordult, hogy Vevő esedékes tartozását pénzügyi fedezet hiányában nem tudta kiegyenlíteni, a
Vevővel szemben csőd-, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban. Ilyen esetben a Vevő és az Eladó a
fizetési biztosítékokról külön megállapodásban rendelkeznek, mely megállapodás létrejötte a felek
közötti szállítási szerződés érvényességi feltétele.
Fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat +8 %-nak (EUR-os árat tartalmazó
szerződés esetén EURLIBOR + 6%) megfelelő késedelmi kamatot számítunk fel. A fizetések visszatartását
Vevő az Eladó által el nem ismert ellenigényekre hivatkozva nem teheti meg. A Vevő követelésének
harmadik felek számára történő engedményezése, kizárólag Eladó előzetes írásos beleegyezése esetén
lehetséges. Amennyiben az Eladó jogos igényének érvényesítése érdekében ügyvédet, közjegyzőt,
szakértőt, független minőségvizsgálót, egyéb közreműködőt, stb. vett igénybe, úgy a Vevő köteles az
Eladó ezzel kapcsolatban keletkező összes költsége megtérítésére.
Mennyiségi és minőségi átvétel: az áru minőségi és mennyiségi átvétele az egyedi megrendelésben
megállapodott teljesítési napon és helyen történik a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg.

Amennyiben az egyedi megrendelés alapján a teljesítés helye a Vevő telephelye, úgy az áru mennyiségi
és minőségi átvételének is a helye. Amennyiben a Vevő saját vagy bérelt fuvareszközével viszi el az árut
az Eladótól, úgy az áru mennyiségi és minőségi átvételének a helye az Eladó telephelye, vagy az általa
megjelölt felrakó(átadó) hely. Vevő vállalja, hogy az árut annak átvételekor megvizsgálja és annak
felismerhető esetleges mennyiségi és/vagy minőségi hibáit vagy a teljesítést igazoló okmányon, vagy az
átvételkor felvett jegyzőkönyvben rögzíti. Minőségi reklamációt az áru átvételétől számított 24 órán
belül a megfelelő dokumentumok megküldésével, kizárólag írásban fogadunk el. Amennyiben Vevő
saját hatáskörében minőség vizsgálatot végeztet a leszállított árura, annak eredményét Eladó csak
abban az esetben fogadja el, ha a vizsgálatot végző Társaság megfelelő akkreditációval rendelkezik, és a
mintavételezésben is közreműködik oly módon, hogy az áru származását, eredetét minden kétséget
kizáróan be tudja azonosítani. (fuvarlevél, szállító jármű rendszáma, mintavétel ideje stb.) A megrendelt
áru minőségi specifikációja (amennyiben ezt külön nem része a megállapodásnak) az Eladó honlapján,
(www.duna-agrotrade.hu) a termékeink menüpontok alatt látható, és vita esetén ezen adatok a
mérvadók.
Tulajdonjog fenntartása: Eladó az áruk vételárának és az esetlegesen felmerülő egyéb, a Vevőt terhelő
költségeknek, késedelmi kamatoknak a teljes kifizetéséig a Vevőhöz, vagy partneréhez kiszállított
és/vagy raktáron levő árukra a tulajdonjogot fenntartja.
Vis maior: Vis maior események, melyek az Eladót, vagy bármely beszállítóját érintenek, feljogosítják az
Eladót arra, hogy a szállítást az akadályoztatás idejére és egy méltányos intézkedési idő erejéig
elhalassza, vagy kihatásának megfelelően a megrendeléstől részben vagy egészben visszalépjen.
Amennyiben a vis maior eset kihatásai alapján a kiszállítás 3 hónapnál többet késik, a Vevő 2 héten belül
jogosult a szállítások ezáltal érintett részétől elállni. Vis maior esetnek számít, de nem kizárólag erre
korlátozódik: természeti katasztrófák, pl. földrengés, villámcsapás, fagy köd, vihar, áradások minden
kihatása, továbbá háború, törvény- ill. hatósági beavatkozások, lefoglalás, szállítmányozási zavarok, ki-,
be- és átszállítási tilalmak, nemzetközi fizetési korlátozások, alapanyag- és energia-kiesés, valamint
üzemzavarok, mint pl. géptörés, robbanás, tűz, sztrájk, szabotázs és munkáskizárások, ezen felül minden
esemény, amit csak aránytalan költségekkel és gazdaságilag nem felvállalható eszközökkel lehetne
megakadályozni.
Részbeni érvénytelenség: amennyiben a jelen eladási- és szállítási feltételek meghatározásai
érvénytelenné vagy kivitelezhetetlenné válnak, a többi feltétel érvényességét ez nem érinti. A
hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételeket inkább olyan hatályos és kivitelezhető meghatározásokkal
kell helyettesíteni, amelyek az eredeti, hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételekhez jogi vagy
gazdasági vonatkozásban a lehető legközelebb állnak.
Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség, törvényi előírások: Jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Az áruk felhasználásánál és/vagy
újraértékesítésénél a Vevő felel az összes vonatkozó törvényi és hatósági előírás betartásáért. A
szerződő felek a szerződés értelmezésével, vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogvitáik
rendezését kötelesek elsősorban egyeztetés útján megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés
eredménytelennek bizonyul, úgy felek a Pécsi illetékes Bíróság hatáskörét kötik ki.
Felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.
Gara…………………………………
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