
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS



Amely létrejött egyrészről a …………. (Székhely: …………………. adószám: ……………., képviseli: ……………… ügyvezető) mint Megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő), másrészről: NRG CAR Kft. (Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17., Telephely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 24190167-2-42., képv.: Hajdu Dániel, ügyvezető) mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 

1., A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező - a Szállító leszállítja, Megrendelő pedig átveszi a 2016. Március 10-én keltezett ajánlatát tartalmazó felszereltséggel az alább megjelölt elektromos autó(ka)t:

Elektromos autó neve: 
1 db NRG S1.. (LTS-1…) közúti elektromos busz (Felszerelések: E-mark világítóberendezések, kiesés elleni védelem-lánc, E-mark gumiabroncs, E-mark szélvédő)


2., Szerződés hatálya

A szerződés 2016. December 12-én, a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.
A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2016. Március 31.

3., A szerződés teljesítése:

3.1., A teljesítés ideje:

A teljesítés legkésőbbi határnapja: 2016. Március 31., azonban Szállító a Megrendelőt a teljesítés pontos időpontjáról köteles legalább a teljesítés tényleges időpontjától számított 3 munkanappal korábban értesíteni.
3.2.. Az előszállítás:
A Szállító előszállításra csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. 
3.3., A teljesítés helye és módja:
A teljesítés a Szállító részéről akként történik, hogy a 1., pontban megjelölt mennyiségű árut a 3.1., pontban megjelölt ütemezésnek megfelelően a szerződés mellékletét képező specifikáció szerinti minőségben saját vagy alvállalkozója eszközével, de a Megrendelő költségére leszállítja a Megrendelő által megjelölt telephelyre.


3.4., Szavatosság, jótállás:

Szállító garanciát vállal arra, hogy az 1., pontban megjelölt elektromos autó(k) mindenben megfelelnek a törvényes és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak illetve a specifikációban rögzített minőségi előírásoknak.
Minőségi kifogás esetén Megrendelő a reklamációt haladéktalanul köteles Szállítóval közölni. A minőségi kifogást felek szakemberei közösen - a kifogás Szállítóval történő közlését követő 3 munkanapon belül - jogosultak kivizsgálni. A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

4., Fizetési feltételek:

4.1., Felek megállapodása szerint a Szállítói számlázást Megrendelő felé az alábbi ütemezés szerint történik:

A szerződés 1. pontjában megjelölt elektromos autó(k) bruttó értékének 30%-át foglalóként a szerződés aláírásától számított 8 napon belül Megrendelő köteles átutalni a szállítói számlán feltüntetett számlaszámra a számlázás napján aktuális MNB EUR-HUF középárfolyamon.

Szállító a teljesítésnek a Megrendelő által történő leigazolását követően jogosult a számlát kiállítani és azt Megrendelő részére megküldeni, Megrendelő pedig a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles az áru fennmaradó bruttó értékének 70%-át szállítói számlán feltüntetett számlaszámra a számlázás napján aktuális MNB EUR-HUF középárfolyamon átutalni.

	A számla mellékletei:

-	A leszállított elektromos autó(k) garancia papírjai
-	Teljesítés igazolás a Megrendelő részéről aláírva

4.1.2. A szerződés pénzügyi teljesítése
Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés ellenértéke a ………. Banknál vezetett, …………………… számú egyszámláján rendelkezésre áll. A Szállító a számviteli és ÁFA törvény előírásainak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát nyújthat be, ahol vevőként Megrendelőt kell szerepeltetnie.
Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlát a szerződés 4. pontjában részletezett feltételek teljesülése esetén a teljesítéstől számított 8 napon belül átutalással köteles a Szállító OTP Bank Zrt-nél vezetett 11706023-20012340-00000000 számú számlájára a számlázás napján aktuális MNB EUR-HUF középárfolyam alapján átutalni.

4.2., Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a teljesítésre - ésszerű határidő tűzésével - írásban felszólítani és ennek eredménytelen elteltét követően a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, továbbá a késedelmi kamatok felszámítása mellett a Megrendelő felróható cselekménye (mulasztása) miatt esetleges kárait érvényesíteni.

Felek Megrendelő pénzügyi késedelme esetére a késedelmi kamat mértékét a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékben, de minimum 12%-ban állapítják meg egyező akarattal.

Megrendelő tudomásul veszi Szállító azon kifejezett közlését, mely szerint a vételi ár teljes összegben történő kifizetésének időpontjáig Szállító a kiszállított elektromos autókra vonatkozóan tulajdonjogát fenntartja, továbbá 30 napon túli késedelmes fizetés esetén az 1. pontban megjelölt jármű 30%-kal csökkentett áron történő visszavásárlására is.

4.3., Szállító szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi díjazásra jogosult:

Elektromos autó neve:

1 db NRG S1…. (LT-S1…) elektromos busz
Alvázszámok: ……………..
€ ……..  + Áfa


4.4., Felek jelen megállapodása szerint Szállító a megrendelt elektromos autó(k) forgalomba helyezését elvégzi az ajánlatban szereplő forgalomba helyezési költségen.

4.5., Felek jelen megállapodása szerint a megrendelt termékeket Megrendelő a telephelyére saját költségén szállítja el.

5., Felek egyéb jogai és kötelezettségei:

5.1., Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.

Bármelyik fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban vagy más igazolható módon értesíteni, ha saját érdekkörében olyan kedvezőtlen változás következne be, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja, vagy azt veszélyezteti.

A másik fél tájékoztatásának elmulasztásából eredő és az ennek következtében bekövetkező mindennemű kárért és vagyoni hátrányért a felelősség a mulasztó felet terheli.

6., Záró rendelkezések:

Szerződő felek képviselői egyezően jelentik ki, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek, a másik fél erre irányuló igénye esetén az ezt igazoló okiratokat haladéktalanul a másik fél rendelkezésére bocsátják.

Felek a felmerült vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés bármely fél részére megnyugtató eredményt nem hozna, úgy felek a jogvita eldöntésére vagylagosan a Fővárosi Bíróság hatáskörét és illetékességét ismerik el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében felek a Ptk.-nak a szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt - a jelenlévő két ügyleti tanú előtt - cégszerű aláírásukkal látták el.


Kelt: Budapest, 2016. December 12. 


………………………………….		                       ………………………….
Megrendelő                                                                               Szállító
		
………………..					                   NRG CAR Kft.

