
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a …………………………………. székhely: …………………………….. Cg.: ………….., 
Adószám: ………………………, képviseli: …………………….), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
másrészről a WEST Hőszivattyú Kft. székhely: 9027 Győr, Budai út 18. Cg.: 08-09-021554, Adószám: 
23279973-2-08, képviseli: Sulyok Tibor ügyvezető) mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a 
továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  
 
1.  A szerződés létrejöttének előzménye: 
Elöljáróban Felek rögzítik, hogy a WEST Hőszivattyú Kft. által forgalmazott hőszivattyúk tulajdonságait 
Megrendelő az internetes honlapról (www.rifeng-hoszivattyu.hu) megismerte. 
 
2.  A szerződés tárgya: 
A jelen szerződés a ……………..hőszivattyú szállítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő 
megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (megrendelőlap) nevesített termékek 
szállítását.  
 
3.  A szerződés teljesítési határideje: .......................................  
 
4.  A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:............................ 
 
5.  A fizetendő ellenérték: 
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott 
szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a 
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), és 
tartalmazza az általános forgalmi adót.  
 
6.          Fizetési feltételek: 
Az ellenértéket a Megrendelő két részletben teljesíti. Az első részlet a bruttó ár 50%-a, amely a 
megrendeléssel egy időben fizetendő. A fennmaradt 50% a gép leszállításával egy időben fizetendő. Ha a 
szerződés tárgyát a munkadíj is képezi, úgy az összeg a hőszivattyú beüzemelésekor, sikeres átadáskor 
készpénzben fizetendő.  A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatot felszámítani. 
 
7.  Szerződésszegés*: 
A Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető 
késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel 
érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén 
minden eltelt nap után - amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja –a késedelembe esés napjától 
számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25 %, a késedelem további 11- naptól napi 0,3%, maximum 
10% , a teljesítés meghiúsulása esetén 15 %.  
 
8.  A szerződés tartalmának értelmezése: 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.   
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott 
alábbi melléklet*:  1. számú melléklet: Megrendelőlap 
 
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt „…” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Dátum: Győr, 201……………. 
 
 

Megrendelő:       Szállító: 

http://www.rifeng-hoszivattyu.hu/

