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mint szállító és a számlán feltűntetett üzleti partner, mint vevő között. 
 

A szerződés célja 
A szállító a BNS (BERGAL, NICO, SOLITAIRE, BÚFALO, SHOEBOY’S) cipőápolók, talpbélések, cipőfűzők és egyéb 
kiegészítő termékek, illetve egyéb márkájú lábbelik magyarországi forgalmazója, amelyeket a vevő részére értékesít. 
 

A szerződés tárgya, helymeghatározás 
Az optimális árupótlás érdekében a vevő írásos előrendelést ad a szállító részére, amit a szállító írásban visszaigazol – az 
írásos kommunikáció E-mail levelezésen értendő. 
A postai és kartoncsomagolás, valamint a dobozok, illetve vászonborítások nem kerülnek külön számlázásra 
A szállító – a szerződés szerint meghatározott fizetési feltételek betartása esetén – egy esetleges szerződésbontás esetében 
elzárkózik attól, hogy a vevő készletén lévő korábban leszállított terméket visszaveszi beszerzési áron és a vevőnek jóváírja, 
azaz a vevő végelszámoláskor nem csökkentheti az utolsó nyitott számla értékét a készleten lévő és a szállítótól beszerzett 
termékek értékével.  
 

Kiszállítás, teljesítés, minőségi kifogások 
A vevő köteles az áru minőségét, mennyiségét az átvételt követően 48 órán belül megvizsgálni; és az észlelt esetleges 
minőségi, mennyiségi hibát annak felfedezése után a szállítóval írásban közölni. Ezen határidő után a szállítónak jogában áll 
a kár rendezését elutasítani. 
Az áru fuvarozásának megszervezése és költségének viselése a szállító kötelezettsége a vevő kockázatára. Nettó 20.000 Ft 
alatti rendelés esetén a szállítási költség a vevőt terheli. 
A szállító által visszaigazolt szállítási határidőt a szállító külön értesítés nélkül 22 naptári nappal jogosult meghosszabbítani, 
ezen határidőn belül teljesített kiszállítás esetén a vevő köteles a szállítmányt átvenni, a szerződéstől késedelmes szállításra 
való hivatkozással el nem állhat. 
A szállító vállalja, hogy az általa átadott áruk a megrendelésben foglalt minőségi követelményeknek és a hatályos 
szabványoknak megfelelnek, magyar nyelvű tájékoztatóval kerülnek kiszállításra. 
A hajtógázzal működő; és/vagy környezetre veszélyes termékeink BIZTONSÁGI ADATLAPJAI  pdf. formátumban az 
vevő első rendelésének kiszállításával CD-ROM lemezen átadásra kerülnek, illetve az alábbi oldalról letölthetők:   
bns.sepa.hu[biztonsági adatlapok menüpont] 
A leszállított árucikkek azok kifizetéséig az eladó tulajdonát képezik. A vevő ugyanakkor a szabályszerű üzletvitel keretében 
jogosult az árucikkek eladására vagy további feldolgozására. 
Ezen termékek harmadik fél részére történő bárminemű elzálogosítása vagy biztosítéki tulajdonjog-átruházása az eladó 
hozzájárulása nélkül tilos. A vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót bármilyen végrehajtásról, amely az eladó 
tulajdonát képező áruk köréből történik. A számlaegyenleg megvonása és elfogadása nem érintik a tulajdonjog fenntartását. 
Vis major, illetve hivatali intézkedések esetén mind az eladó, mind pedig a vevő jogosult kártérítési igény nélkül 
meghosszabbítani a szállítási és az átvételi határidőt az akadályoztatás idejére, de legfeljebb háromhetes időtartamra.  
E határidő lejártát követően mind a vevő, mind pedig az eladó jogosult visszalépni a szerződéstől. 
Rejtett hibák esetén a törvényi előírások az irányadók. 

     
Fizetési feltételek 
Fizetési feltételek és határidők: a számlán feltűntetve. 
A számlán feltűntetett teljesítés napjától számított10 napon belül teljesítet átutalás esetén – feltéve, hogy az utalás 10 napon 
belül megérkezik a szállító számlájára – 5 % Skonto érvényesíthető.  
 

Fizetési napnak az a nap tekintendő, amikor a vevő bizonyíthatóan elküldte a teljesítését. 
 

Amennyiben a vevő egy esedékes számla teljesítésével elmaradna, vagy jelentős romlás következne be vagyoni helyzetében, 
úgy a szállító jogosult visszalépni a szerződés még nem teljesített részétől vagy a további szállításokért készpénzfizetést, 
illetve az árucikk biztosítását követelni, anélkül, hogy előzetesen haladékot adna. 
 

Késedelmes fizetés esetén a Szállító késedelmi kamatot számít fel, melynek összege a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszerese, valamint a késedelmes fizetéssel kapcsolatos költségek is (Posta költség, helyszíni kiszállás, ügyvédi díj, bírósági 
illetékek, stb.) a vevőt terhelik, melyeket a vevőnek kötelessége megfizetni. 
 

A vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy tisztában van a szállító általi tulajdonjog fenntartással, azaz áru 
tulajdonjoga az áru ellenértékének kifizetésével száll át a vevőre, de jogában áll a Megrendelőnek a leszállított termékeket 
saját nevében értékesíteni. Amennyiben a vevő a megadott fizetési határidő lejártáig nem fizeti ki a számla ellenértékét és 
időközben már továbbértékesítette a szállító által leszállított termékeket, akkor a [Btk. 297. § (1)] gazdasági tevékenységből 
származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyon elvonása bűncselekményt valósítja meg. 
A vevő / ill. felelős képviselője jelen okirat átvételével kijelenti, hogy a vevőnek a szállítóval szemben fennálló, jelen 
jogviszonyból eredő tartozásaiért (ideértve minden tőke-, kamat-, vagy költségtartozást is) a magánvagyonára is kiterjedő 
készfizető kezességet vállal. 
 

Egyéb rendelkezések 
A szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések és egyéb ügyek tisztázásának helyszíne a szállító 
székhelye; peres ügyekben a felek a Budapesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetőségét kikötik. 
 

A jelen megállapodás kizárólag a szerződő felek együttes akaratából, írásban módosítható. 
 

A szerződő felek a jelen szerződést, elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elfogadják. 
 

A jelen ÁSZF-ben és a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
 
Visszavonásig, vagy módosításig a következő dátumtól érvényes:                                                         
Székesfehérvár, 2016. január 1. 


