Viszonteladói keretszerződés
mely létrejött a NEON Multimedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Disztributor, valamint az alábbi
nagykereskedelmi Viszonteladó között, az alábbi feltételekkel:
Disztributor adatai:
Budapesti iroda, levelezési cím: 1042 Budapest, József Attila u. 102., III/6., telefon: 1/2310-256, fax: 1/2310-257
Székhely: NEON Multimedia Kft., 6754 Újszentiván, Petőfi u. 19.
Adószám: 11994617-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-006828
Bankszámlaszám: OTP BANK 11735005-20577461
Aláírásra jogosult képviselők: Vámos Szabolcs, Czibolya Dániel, Csipai Norbert, Opauszki Zsolt
Viszonteladó adatai:
A vállalkozás teljes neve: ....................................................................................................................................
Székhely címe: ...................................................................................................................................................
Levelezési cím: ...................................................................................................................................................
Telefon, fax, e-mail: .............................................................................................................................................
Képviselő neve, beosztása: ................................................................................................................................
Bankszámla száma: ............................................................................................................................................

1. A keretszerződés tárgya
1.1 Jelen keretszerződés tárgya a Disztributor által képviselt gyártók számítástechnikai termékeinek forgalmazása csak
és kizárólag Magyarország területén.
1.2 Viszonteladó csak végfelhasználók kiszolgálására jogosult, további viszonteladók részére nem értékesítheti
Disztributor termékeit.
1.3 Disztributor csak eredeti és eredeti dokumentumokkal ellátott terméket bocsáthat Viszonteladó rendelkezésére.
1.4 A termékváltás és -változtatás jogát Disztributor fenntartja, vállalja azonban a termékek folyamatos ún. upgradekövetését.
2. A keretszerződés hatálya
2.1 A jelen szerződésben foglalt feltételek irányadóak a felek között létrejövő valamennyi eseti üzletre, hacsak a felek
írásban nem állapodnak meg eltérő feltételekben. Jelen keretszerződés akkor lép életbe, amikor Disztributor és
Viszonteladó személyesen, egymás előtt aláírják egy-egy példányát.
2.2 Ezen szerződés határozatlan időre jön létre. Bármelyik fél jogosult azt azonnali hatállyal felmondani, a másik félhez
ajánlott levélben intézett írásbeli nyilatkozatával rendes felmondással megszüntetni. Felek a keretszerződés
megszűnésétől függetlenül kötelesek teljesíteni a már érvényesen létrejött eseti szerződéseket.
3. Eseti szerződések
3.1 Disztributor által időről-időre kiadott árlista kötöttség nélküli. Felek között az eseti szerződés Disztributor
nagykereskedelmi webshopjában leadott megrendelés írásbeli – email útján történő – visszaigazolásával jön létre. Ebből
a szempontból a rendelésigazolással azonos elbírálás alá esik a számla és a szállítólevél is. Indokolt esetben
Viszonteladó írásbeli ajánlatkérésére Disztributor kötött, írásos ajánlatot ad.
3.2 Disztributor a megrendelés visszaigazolását és ezáltal az eseti szerződés megkötését foglaló megfizetéséhez kötheti.
Felek rögzítik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik.
3.3 Disztributor jogosult a fizetési feltételeket egyoldalúan megváltoztatni pld. készpénzes fizetési módra, amennyiben
Viszonteladó gazdasági helyzete és hitelképessége jelentősen romlana, tartozásait csak késve rendezné.
3.4 A megrendelés teljesítése raktárról történik. A raktáron nem található termékek esetében megadott szállítási határidő
tájékoztató jellegű, teljesítése a gyártó beszállítási lehetőségeitől is függ.

4. Árak és fizetési feltételek
4.1 Disztributor az általa forgalmazott termékek javasolt végfelhasználói árából (=listaár) Viszonteladó részére árrést
biztosít, mely azonban az egyes gyártók esetében különböző lehet. A listaárakat Disztributor által kiadott (pld. online
elérhető) és rendszeresen frissített árlista és a webshop is tartalmazza.
4.2 Disztributor az alap viszonteladói árrésen túl további kedvezményeket biztosít Viszonteladó számára, attól az
időponttól kezdve, ahogy Viszonteladó megfelel az ezek eléréséhez szükséges feltételeknek. Viszonteladó Disztributor
weboldalán bármikor megtekintheti, hogy milyen kedvezményt eredményezne az említett feltételeknek való megfelelés,
és ezen feltételek részletes leírását is elolvashatja.
4.3 Disztributor jogosult a visszaigazolásban megadott árat egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a számlakiállítás
időpontjában a HUF/USD, HUF/EUR (terméktől függően) deviza eladási árfolyama számlavezető bankjánál eltér a
rendelésigazolás időpontjában figyelembe vett árfolyamtól, és/vagy abban az esetben is, ha az árban érvényesített
járulékos költségek hatósági döntés alapján módosulnak. Az áremelés indokát Viszonteladó kérésére igazolnia kell.
4.4 Az árak EXW paritás mellett érvényesek, nem tartalmazzák a biztosítás és kiszállítás költségét Disztributortól
Viszonteladóhoz.
4.5 A számla kiállítása a szállítási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg történik.
4.6 A számla összegét az ott feltüntetett határidőre kell teljesíteni. Egyoldalú visszatartási vagy beszámítási
jog Viszonteladót nem illeti meg.
4.7 Késedelmes fizetés esetén Disztributor a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult, valamint megvonhatja
Viszonteladó utólagos fizetési jogát, visszaállítva a készpénzes, vagy előre utalásos fizetési módot.
5. Fizetési jótállásvállalás szabályai
5.1 Viszonteladó az átutalási fizetési mód megadásának feltételeként a mellékletben található „Készfizető
kezességvállalási szerződés” kitöltését és a kezességvállalók személyes megjelenésével, Disztributor előtt történő
aláírását vállalja.
5.2 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy Disztributor a Polgári Törvénykönyv – többször módosított – 1959. évi I. törvény
368.§-a szerint, a Vevő által átvett, de még teljes egészében ki nem fizetett árukra a vételár teljes kifizetéséig a
tulajdonjogát fenntartja. Viszonteladó a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a még teljes egészében ki nem fizetett
árut csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi a Szállító számára, hogy a még ki nem fizetett áru
ellenértéke fejében, Viszonteladó tulajdonában lévő áruk tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezze és az így
tulajdonjogot szerzett ingóságokat birtokba vegye, vagyis Viszonteladó az opciós jog biztosításával Disztributornak
garanciát nyújt.
Az így tulajdonba kerülő áru értékét elsősorban Viszonteladó felé készült Disztributor által kiadott számlán (számlákon)
szereplő ár (árak), ennek hiányában a Disztributor árlistája szerinti ára határozza meg.
5.3 Viszonteladó késedelmes fizetése estén Disztributor jogosult:
– a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani,
– azonnali beszedési megbízást benyújtania Viszonteladó bankjához, ami ellen Viszonteladó kifogást nem emel,
– jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani,
– Viszonteladóval szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás tényéről harmadik félnek
felvilágosítást adni,
– Viszonteladó terhére a követelésbehajtás díját (a behajtandó összeg 30%-a), mint kinnlevőség-kezelési különdíjat
felszámítani,
– jótállásos ügyintézésre átvett termékek cseréjét felfüggeszteni, amíg Viszonteladó tartozását nem rendezi.
6. A felek felelőssége
6.1 Az áru átvételével a kockázat és kárveszély Viszonteladóra száll át.
6.2 Átvételkor Viszonteladó köteles ellenőrizni Disztributor szállítólevele, vagy számlája alapján az áru hiánytalanságát és
megegyezését Disztributor szállítólevelén/számlán feltüntetett tételekkel. Amennyiben semmilyen észrevétellel nem élt,
az árut rendben átvettnek kell tekinteni.
6.3 Az egyes termékekre vállalt jótállási és/vagy termékfelelősségi kötelezettség teljesítésén túl Disztributor
nem felel Viszonteladónál jelentkező egyéb kárért, elmaradt haszonért.
6.4 Disztributor a szállítási határidő késedelmes teljesítése miatti teljes anyagi felelősségét kizárja, megilleti
azonban Viszonteladót az elállás joga, amennyiben a késedelem a visszaigazolt szállítási időponthoz képest
a 2 hetet is meghaladja.
6.5 Viszonteladó adatai változásáról köteles Disztributort haladéktalanul értesíteni.

7. Terméktámogatás, hivatalos forgalmazók
7.1 Disztributor bizonyos gyártók termékei esetében magyar képviseleti termékoldalt üzemeltet az Interneten, és ezen
keresztül közvetlen terméktámogatást nyújt a végfelhasználók részére, mentesítve így Viszonteladót a termék használata
során jelentkező kérdések megválaszolása, garanciális problémák intézése alól. A termékoldallal támogatott eszközök
mellé Disztributor regisztrációs kártyát mellékel, amely segítségével a termékek aktuális tulajdonosai hozzáférhetnek a
weboldalak szolgáltatásaihoz.
7.2 Ezen termékoldalakon Disztributor valamennyi közvetlen viszonteladó partnerének (aki az adott márkával kereskedik)
elérhetősége ingyenesen és kötelező jelleggel feltüntetésre kerül a „hivatalos magyarországi forgalmazók” listájában.
(Rendszerkiépítő, -telepítő viszonteladók számára a megjelenés az említett oldalakon nem kötelező.) A listában minden
forgalmazó egyenrangúan jelenik meg, a lista legalább települések alapján bontott és ABC-szerint rendezett.
7.3 Viszonteladó vállalja, hogy mielőtt olyan eszközt rendel első alkalommal, amely Disztributor által üzemeltetett
termékoldallal rendelkezik, megküldi a szükséges adatokat (céglogó, elérhetőségek, esetleges weboldal linkje) a
hivatalos forgalmazók listájához.
8. A viszonteladói státusz minimális követelményei
8.1 Ha Viszonteladó rendelkezik webáruházzal, abban valamennyi, Disztributortól vásárolni tervezett márka összes
elérhető modelljének rendelhetőnek kell lennie, naprakész árakkal és elérhetőséggel – ezen szerződés megkötésének
pillanatától kezdve.
8.2 Viszonteladó nem üzemeltet webáruházat, de hagyományos üzlettel, vagy bolttal rendelkezik (napi rendszeres nyitva
tartással, telefonos elérhetőségekkel, számítástechnikai vagy szórakoztatóelektronikai kiskereskedelmi tevékenységgel).
Ilyen esetben a szerződés aláírásával egyidőben induló készletet vásárol, amely egy adott márkából legalább 3 készülék
megvételét jelenti. Bolti árlistájában a szerződés aláírásától kezdve rendszeresen szerepelteti a Disztributortól vásárolni
tervezett márka összes modelljét, aktuális árakkal. Ha Viszonteladó ezen szerződés megkötése után indít webáruházat,
annak indulásától kezdve meg kell felelnie a 8.1-es pontban megfogalmazott elvárásoknak.
8.3 Viszonteladó nem felel meg a 8.1 és 8.2 pontokban leírt feltételeknek, de rendszerkiépítéssel, komplett IT- illetve
biztonságtechnikai megoldások szállításával, telepítéssel foglalkozik, ezen tevékenysége látható weboldalán is.
8.4 Jelen szerződést Viszonteladó és Disztributor képviselője csak személyesen, egymás jelenlétében írhatják alá, postai
úton nem köthető szerződés. Viszonteladó köteles Disztributor számára másolatot átadni cégkivonatából, melyen látszik
a számítástechnikai vagy szórakoztatóelektronikai kiskereskedelmi tevékenység, mint vállalkozásának bejegyzett
tevékenysége.
9. Vegyes rendelkezések
9.1 Felek jogviszonyának itt nem szabályozott feltételeire a Magyar Köztársaság joga az irányadó.
9.2 A teljesítés és bírói ítélkezés helye: Magyarország, Szeged városa.

Kelt: _________________, dátum: _____________

__________________________
Viszonteladó
képviselő aláírása, bélyegző

Kérjük a szerződés többi oldalát is írja alá a lap alján!

__________________________
Disztributor
képviselő aláírása, bélyegző

Kezességvállalási szerződés
fizetési haladék kérése esetén (viszonteladói szerződés melléklete)

mely létrejött a NEON Multimedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 6754 Újszentiván, Petőfi u. 19., adószám: 11994617-2-06),
mint szállító (továbbiakban „jogosult”), valamint
Név: .........................................................................................................................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ...................................................................................................................................................
mint kezes (továbbiakban „Kezes”) között, az alábbi előzmények alapján és feltételek mellett:
Előzmények
A Jogosult és a(z) ……………………………………………………………………………………………………………
nevű, .................................................................. adószámú, .......................................................... cégjegyzékszámú Kötelezett, külön
viszonteladói szerződést kötöttek, melynek tárgya a Jogosult által átadott és kiszámlázott áru, illetve nyújtott szolgáltatás. Jogosult – az
alábbi készfizető kezességvállalás alapján – Kötelezettnek átutalásos fizetési módot és a számlán 4–14 nap fizetési haladékot biztosít.
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezes a Ptk. 272 § alapján készfizető kezességet vállal Kötelezett tartozásának
Jogosult részére történő hiánytalan megfizetése érdekében.
2. Kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben Kötelezett egyáltalán nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, Jogosult felhívására, a
teljesítésre történő felszólítást követő 3 banki napon belül maga fog Kötelezett helyett teljesíteni.
3. Jogosult kijelenti, hogy Kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt.
4. Felek megállapodnak, hogy Kezes nem követelheti, hogy Jogosult a követelést először a Kötelezettől hajtsa be.
5. Amennyiben Kezes Jogosultat kielégíti, úgy a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal,
valamint a végrehajtási joggal együtt átszáll rá.
6. Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve eljárni, melynek keretén belül tájékoztatják egymást
minden olyan lényeges körülményváltozásról, amely a szerződés teljesítését befolyásolja. Felek lényeges körülményváltozásnak
tekintik lakcímük, székhelyük, bankszámlaszámuk változását, továbbá ha Jogosulttal szemben csőd-, felszámolási-, vagy
végelszámolási eljárás indul.
7. A felek kijelentik, hogy Jogosult Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, Kezes, cselekvőképes nagykorú állampolgár,
szerződéskötési képességük semmilyen korlátozás alá nem esik.
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel összefüggésben köztük felmerülő véleményeltérések esetén
elsősorban peren kívüli megállapodásra fognak törekedni. Amennyiben a véleményeltérések rendezése békés egyeztetés útján nem
lehetséges, úgy szerződő felek jelen szerződéssel összefüggő kérdésekre vonatkozó jogvitájuk eldöntésére a Szegedi Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
9. Jelen szerződés az aláírt példányok kölcsönös kézhezvételével lép hatályba. A jelen szerződésre a hatályos Ptk. rendelkezései az
irányadóak.
10. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag írásban érvényes. E rendelkezéstől is csak előzetesen, írásban lehet eltérni.
Felek jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Kelt: ..........................................................................

.............................................
Jogosult

.............................................
Kezes

.............................................
Kötelezett

