ÉVES SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS
Amely a mai napon jött létre
Megrendelő:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselő:
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
és
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselő:

SALIX-LIGNUM Kft
2030 Érd, Külterület 098/10 hrsz
13-09-090740
12817432-2-13
10800007-10000000-10759005
Pados István ügyvezető

mint szállító (a továbbiakban: Szállító)
1. Szállító vállalja, hogy Megrendelő részére leszállítja a vásárlási esetenként
mellékelt Megrendelőlapon, Megrendelő levélben, illetve Felvételi lapon
részletezett, árakkal, szállítási határidővel visszaigazolt termékeket. Az árak a
Megrendelő által megrendelt termékek ellenértékét Szállító telephelyén való
átvétellel tartalmazzák. Salix-Lignum Kft. külön megállapodás keretében a
szerződött terméket kiszállítja Megrendelő által megadott címre.
2. Szállító köteles a megrendelt termék(ek)et Megrendelő részére a Megrendelő által
kiállított és Szállító által visszaigazolt Megrendelőlapon, Megrendelő levélen,
illetve Felvételi lapon részletezett ütemezés szerint kiadni. A szállítási szerződés
késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett
naptári naponként a megrendelővel a szerződésben előre megállapodott összeget
késedelmi kötbér jogcímen Salix-Lignum Kft. számlakövetelésével szembe állítani.
3. Megrendelő az ellenszolgáltatást, a Szállító teljesítése után, a szabályszerűen
kiállított és Megrendelő jogosult képviselője által átvételi igazolással ellátott
számla kézhezvételét követően ...... naptári napon belül készpénzben, vagy
átutalással fizeti meg a Szállítónak a Citibanknál vezetett 10800007-1000000010759005 számú bankszámlájára. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén az
Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek 11. Díjfizetés pontjában
leírtak érvényesek.
4. Megrendelő e szerződés aláírásával elismeri, hogy a Salix-Lignum Kft által
közzétett Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek-et
megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
5. A szerződés naptári évre szól, érvényessége a soron következő naptári év első
napján a Felek eltérő rendelkezése hiányában automatikusan újabb egy évre
meghosszabbodik.
6. Felek
jelen
szerződéssel
kapcsolatos
jogviták
eldöntésére
.............................. Bíróság kizárólagos illetékességét.

kikötik

a

7. Jelen szerződés magyar
példányban készült.

nyelven, két,

egymással

szó szerint

megegyező

Jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá a mai napon.

Érd, 2014. ......................
Melléklet:

Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek. Salix-Lignum Kft.

Megrendelő

Szállító

