Adásvételi szerződés

Amely létrejött egyrészről a ……………………………... (székhely: ……………………….., adószám:
…………………………….; cégjegyzékszám:………………………… ) képviseletében: …………………………..
ügyvezető, mint eladó (továbbiakban: Eladó),
másrészről
a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u.
17/a., , adószám: 14823495-2-07) képviseletében Bozai István ügyvezető, mint vevő
(továbbiakban: Vevő)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés tárgya:
Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a ……………………………………………………………………………..t.
2. Vételár:
A ……………………. vételára …………………………. Ft+áfa, összesen: …………………… Ft (azaz:
…………………………….. forint).
Felek megállapodnak, hogy Vevő a vételárat Eladó számlája alapján legkésőbb
…………………………………………. napjáig köteles megfizetni az Eladó ……………………………..-nél
vezetett ………………………………………….. számú számlájára.
3. Teljesítési határidő, teljesítés helye:
Eladó a ………………………..-t ……………………………… napján adja Vevő birtokába az Eladó
………………………….. telephelyén.
Eladó előteljesítésre jogosult.
Határidőben teljesít Eladó, ha a teljesítési határidő időpontjáig a megrendelt ……………………….
a teljesítés helyén átadásra kerül.
Felek kikötik, hogy a Vevő csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás
során sem minőségi hiba, sem hiányosság nincs. Az átadás-átvételkor felmerült kifogások
rendezésének alapja a helyszínen készült és mindkét fél részéről aláírt jegyzőkönyv, amely
rögzíti a minőségi eltérés vélhető okát.
Szerződő felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetén Eladó köteles a hibás terméket 5
napon belül hibátlanra cserélni. A kicserélési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő hibás
teljesítési kötbért követelhet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vételár díj 30 %-a.

Késedelmes teljesítés esetén Vevő késedelmi kötbért számíthat fel. A felszámolható
késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vételár 2%-a, de legfeljebb a nettó vételár 20%-a. A
késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő lejártát követő naptól a teljesítésigazolás
kiadásának napjáig számítja fel.
4. Eladó egyéb kötelezettségei:
Eladó köteles a megrendelt ………………. t első osztályú minőségben, az árajánlata szerint, a
jelen szerződésben meghatározott határidőben átadni.
Eladó a ……………. ra ………………… hónap jótállást vállal. A jótállás az átadás-átvétel napján
kezdődik. A jótállási feltételek részletes szabályait a garancia- és szervizfüzet tartalmazza.
5. Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges minden személyi, tárgyi és
pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.
6. A felek kapcsolattartása:
Eladó részéről felelős kapcsolattartó személy:
név: ……………………………..
telefonszám: ……………………………………..
e-mail: ……………………………..
Vevő képviseletében eljárni jogosult és a kapcsolattartásért felelős személy:
név: ………………………………..
telefonszám: …………………………….
e-mail: ……………………………………..
Vevő képviseletében a teljesítésigazolás aláírására jogosult személy:
név: ………………………………..
telefonszám: …………………………….
e-mail: ……………………………………..
Pénzügyi kapcsolattartási cím: penzugy@varosgondnoksag.hu
A felek jelen szerződés aláírásával szavatolják, hogy a kapcsolattartók személyes adatai
kapcsán betartják a mindenkor hatályos magyar, valamint a közvetlenül alkalmazandó
európai uniós szabályokat, így különösen a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Unió
2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartók személyes adatait a felek kizárólag a
köztük létrejött szerződés teljesítése céljából, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezelik.
Felek szavatolják, hogy a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartók személyes adatai
továbbítására az érintettől származó megfelelő felhatalmazással rendelkeznek. Felek rögzítik,
hogy amennyiben az adatkezeléssel érintett személy kapcsolattartói státusza megszűnik,
vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatja a másik
felet.
7. Szerződő felek a szerződés megkötése és a teljesítése során keletkezett esetleges jogviták
rendezését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén
alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor
hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Székesfehérvár, 20……………………………….

……………………………………………………
Eladó

……………………………………………………
Vevő

