
Szállítási szerződés 

 

  

  

mely létrejött egyrészről a  

cégnév:   Globomax Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely:   1155 Budapest, Wysocki utca 1. 

cégjegyzékszám:  01-10-047166 

adószám:   23504550-2-42 

bankszámlaszám:  CIB Bank: 10700581-12098453-51100005 

mint szállító (a továbbiakban: szállító) 

  

másrészről:  

név/cégnév:    …………………………………………………… 

lakcím/székhely:  ........................................................ 

cégjegyzékszám :  ............................................................ 

adószám/adóazonosító:  ............................................................ 

bankszámlaszám:   ..…………………………………  

mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 

között az alábbi feltételekkel: 

  

1. A szerződés tárgya 

  

Az szállító eladóként kötelezettséget vállal arra, hogy saját számlás exportügylet keretében átadja, a 

megrendelő pedig mint vevő átveszi az eladó tulajdonát képező, a 2. pontban specifikált árut.  

  

2. Az adásvétel tárgyát képező áru 

 

gyártmánya, típusszáma:   ………………………………………………. 

egyedi azonosító sorszáma:   ………………………………………………. 

fizikai adatok (méret, súly):   ………………………………………………. 

engedély vagy regisztrációs szám:  ………………………………………………. 

megrendelés alapján egyedi tulajdonság (szín, felszereltség, stb.):  

     ……………………………………………….. 

termék nettó ára/darab:  ……………………………………………….. 

ÁFA % és összeg/darab:   ……………………………………………….. 

bruttó vételár/darab:    ……………………………………………….. 

 

A megrendelt termékek darabszáma:  ……………………………………………….. 

 

3. Szállítás időpontja, további teljesítési feltételek 

 

3.1. A megrendelés időpontja: ………………………………………………. 

  

3.2. Szállítás időpontja: lásd az 5.1. – 5.3. pontokat.   

  



3.3. A megrendelő a megrendelt és kiszállított árut haladéktalanul köteles átvenni. A termék átvételének 

megtagadása a megrendelő részéről szerződésszegésnek minősül.  

Garancia 

 

 

4.1. Az szállító jótáll azért, hogy az általa forgalmazott termékek az MSZ …. szabvány szerinti minőségűek, 

és minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.  

  

4.2. A megrendelő a mennyiségi átvételt a szállítólevél, vagy a számla szállítónál maradó példányának 

aláírásával (gazdálkodó szervezet esetén lebélyegzésével) igazolja, és ettől kezdve viseli a kárveszélyt. A 

mennyiségi átvétel ténye nem érinti a vevő (megrendelő) minőségi kifogáshoz való jogát, amely az 

általános szabályok szerint később is megilleti. Amennyiben a megrendelő nem személyesen veszi át az 

árut, a bélyegzőjével rendelkező átvevő személyt az ő teljes jogkörrel eljáró megbízottjának kell 

tekinteni, utóbb tehát erre hivatkozással az átadás tényét nem teheti vitássá.  

  

4.3. Ha a megrendelő az átvételkor megállapítja, hogy a termék mennyisége bruttó súly és darabszáma, 

vagy minősége nem felel meg a jelen szállítási szerződésben, a szállítólevélen, illetőleg a számlán 

feltüntetett adatoknak, erről a felek haladéktalanul (az átvételkor) jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Mennyiségi kifogással az átvételt követően a megrendelő nem élhet.  A megrendelő jótállási igényt a 

szállítóval szemben nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája neki felróható okból keletkezett 

(különösen de nem kizárólagosan: szakszerűtlen kicsomagolás, tárolás, rendeltetésellenes használat, 

szétszerelés során), illetve amennyiben a kifogást határidőben nem teszi meg. A hibát a megrendelő az 

észleléstől számított 3 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a szállítónak, és a minőségi 

kifogással érintett terméket a szállító költségére egyidejűleg postai úton visszajuttatni a szállító 

székhelyére. A szállító jótállási felelőssége mindaddig fennáll, ameddig a fogyasztók a megrendelővel 

szemben jótállási igényt érvényesíthetnek.  

 

4.4. Fogyasztónak a megrendelő akkor minősül, ha a megrendelő nem számít gazdálkodó szervezetnek 

vagy egyéni vállalkozónak.   

  

4.5. A termék első ízben történő meghibásodása esetén a megrendelő a termék visszaérkezésétől 

számított 8 napon belül kijavítja azt, amennyiben pedig ez nem lehetséges, úgy a terméket további 21 

napon belül az eredetivel megegyező specifikációjú (hibátlan) termékre cseréli.  

 

4.6. Ha a termék nem első alkalommal hibásodik meg, és a termék 8 napon belül nem javítható meg, 

akkor a megrendelő választása alapján a szállító a terméket a 4.5. pont szerint kicseréli egy új termékre, 

illetőleg a termék vételárát visszatéríti.  

 

5. Fizetési mód 

  

5.1. A megrendelés alapján a szállító a termék bruttó árának 30%-ával megegyező díjbekérőt küld meg, 

amelyet a megrendelő az átvételtől számított 5 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. A megrendelő 

késedelme esetén a megrendelést hatálytalannak kell tekinteni, az előlegszámla stornózható, a 

díjbekérő pedig hatályát veszíti. A felek akként állapodnak meg, hogy a teljes vételár 15%-a erejéig a 

teljesített díjbekérő foglalónak minősül. A felek tisztában vannak a foglaló jogi tulajdonságaival, így 

különösen:  

 



- a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen 

köteles visszatéríteni, 

- ha a szerződés mindkét fél felróható magatartása, vagy kölcsönös szerződésszegés 

eredményeként hiúsul meg, úgy a foglaló egyszeresen jár vissza,  

- a foglaló kárátalánynak minősül, azonban a sérelmet elszenvedő fél jogosult érvényesíteni a 

foglalón felüli kárigényét,  

- a szerződés teljesülése esetén a foglaló a vételárba beszámít.  

 

5.2. A díjbekérő időben történő kiegyenlítése esetén a megrendelő előlegszámlát állít ki a teljesítés 

alapján, ezt megküldi a megrendelő részére, továbbá a terméket 60 napon belül legyártja. A termék 

elkészültéről értesíti a megrendelőt, és a termék árából még esedékes 70% erejéig díjbekérőt állít ki (5 

munkanapos teljesítési határidővel). A díjbekérő időben történő kiegyenlítése esetén a szállító kiállítja a 

végszámlát, amelyet a termékkel együtt kézbesít a megrendelő részére. A díjbekérő kiegyenlítésének 

késedelme esetén a szállító egy alkalommal fizetési emlékeztetőt küld a megrendelő részére, aki ezt 

követő 3 munkanapon belül még kiegyenlítheti a díjbekérőt. Ha ez a határidő is eredménytelenül telik 

el, úgy kell tekinteni, hogy a szállítási szerződés a megrendelő hibájából meghiúsult és hatályát veszíti. 

Ekkor a szállító kijavított előlegszámlát állít ki, annak összegét mérsékli a teljes vételár 15%-ára, és a 

különbözetet visszautalja a megrendelő részére. A többit jogosult megtartani foglaló jogcímén.  

 

5.3. Ha a 70%-os díjbekérőt a megrendelő időben (vagy a póthatáridőn belül) kiegyenlíti, úgy attól 

számított 3 munkanapon belül köteles szállítani a terméket a szállító. A szállító 5 munkanapot 

meghaladó késedelme esetén a megrendelő egy alkalommal felhívást köteles küldeni a szállító részére, 

ha ettől számított 3 munkanapon belül sem történik meg a szállítás, úgy a megrendelő jogosult elállni a 

szerződéstől, ezt írásban közli a szállítóval, aki pedig köteles visszautalni a megrendelt termék 

vételárának 100%-át, további 15%-ot pedig foglaló jogcímén.  

 

6. A szerződés tartama 

  

6.1. A jelen szerződés alapján a felek között nem jön létre tartós jogviszony. A felek között a szerződéses 

jogviszony a megrendelés teljesítéséig tart, azzal a kötelem megszűnik. Azt követően a garanciális időn 

belül a szállítót csak a garanciális (jótállási) kötelezettség terheli, további kötelezettség vagy jogosultság 

nem áll fenn.  

  

7. Egyéb rendelkezések 

  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben  

- a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Törvény),  

- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet előírásai irányadók. 

  

A jelen szerződés tekintetében a felek Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát kötik ki azzal, 

hogy esetleges peres eljárásokban a magyar Polgári Perrendtartásról szóló törvény 2016. évi CXXX. 

törvény szabályai szerint kell eljárni.  

  

Kelt ............................................................ 

  

  

  



……………………………………...                 …………………………….....….. 

Globomax Zrt. szállító                                                              Megrendelő                   


