VISZONTELADÓI / NAGYFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Pannon-Protect Kft.
cím: 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.
adószám: 12335024-2-13;
Cg.: 13-09-078733;
bankszámla szám: 10103874-57841700-000000
kapcsolattartó neve, tel.száma:
mint Megbízó és
név: ……………………………………….
cím: ……………………………………………………..
adószám: …………………………………
Cg.: ……………………………
bankszámla szám: ……………………………………………………….
kapcsolattartó neve, tel.száma: ………………………………………………………….
mint Viszinteladó között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1.

Eladó Viszonteladó rendelkezésére bocsátja mindazokat a faanyagvédő szereket, amelyek
forgalmazásában megállapodnak. Az átadást szállítólevélen dokumentálják.

2.

Viszonteladó a listaárából az alábbi viszonteladói engedményekre jogosult:
- megrendelések ÁFA nélküli összegéből

tól
500.001,1.000.001,2.000.001,3.000.001,- Ft

ig
1.000.000,2.000.000,3.000.000,-

számlában érvényesített
engedmény %-a
10 %
12 %
14 %
16 %

- amikor eléri a megrendelésre szállított termékek ÁFA nélküli értéke az 500.000,- Ft-ot, a
kapcsolatos számlákat a Viszonteladó határidőben kiegyenlítette, 8 napon belül a
megadott bankszámlájára 50.000,- Ft utólag adott engedmény címén átutalásra kerül.
3.

Eladó a faanyagvédő szerekkel együtt ellátja Viszonteladót a szükséges műszaki
dokumentációval, reklámanyaggal.

4.

Viszonteladó vállalja, hogy az ÁNTSZ területileg illetékes szervétől megkéri a veszélyes
anyag forgalmazási engedélyt. Az ehhez szükséges komplett dokumentációt Megbízó
Viszonteladó rendelkezésére bocsátja.

5.

Viszonteladó vállalja, hogy mindent megtesz a forgalom növeléséért. Eladó ehhez
segítséget nyújt olyan módon is, hogy ingyenes szaktanáccsal áll rendelkezésre a
06-40-200-301-es ún. KÉK SZÁMON.

6.

Fizetési feltételek: a fizetési határidő 15 nap. Késedelem esetén fizetendő kamat a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

7.

Ez a szerződés a megkötés évének végéig érvényes. Írásos felmondási idő 30 nap.

8.

A Viszonteladói szerződés minden év októberében felülvizsgálatra kerül.

9.

Ezen szerződéssel kapcsolatos valamennyi esetleg felmerülő vitás kérdést szerződő felek
kölcsönös jóakarattal igyekeznek peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén
alávetik magukat a Szentendrei Városi Bíróság – mint kizárólagosan illetékes bíróság –
ítéletének.

10. Fentieket szerződő felek elolvasták, értelmezték és mint szándékukkal mindenben
megegyezőt a mai napon aláírták.
11. Ezzel minden e tárgyban esetleg korábban kötött megállapodás érvényét vesztette.

Pomáz, 2009. ……………………

………………………………….
Eladó

………………………………….
Viszonteladó / Nagyfelhasználó

