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Partner között  
kötöttek alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal 

1. A szerződés tárgya: 
Jelen keretszerződés tárgya a Vitálvár Kft által forgalmazott termékek (a 
továbbiakban: a Termékek) forgalmazása Magyarországon belül, annak érdekében, 
hogy azok minél nagyobb mennyiségben jussanak el a felhasználókhoz. A 
Forgalmazó csak eredeti dokumentumokkal ellátott termékeket bocsáthat a Partner 
rendelkezésére. A termékváltás és – változtatás jogát a Forgalmazó fenntartja. 
Forgalmazó jogosult egyazon értékesítési területre több Partnerrel viszonteladói 
keretszerződést kötni. 
 

2. A szerződés hatálya: 
Jelen keretszerződésben foglalt feltételek irányadóadóak a Felek között a fenti 1. 
pontban meghatározott Termékekkel kapcsolatban a Felek között létrejövő 
valamennyi egyedi ügyletre, hacsak a Felek akár a jelen szerződés módosításával 
általános jelleggel, akár egyes egyedi ügylet során az adott ügyletre vonatkozóan 
írásban nem állapodnak meg eltérő feltételekben. A jelen keretszerződést a szerződő 
felek a jövőben megkötésre kerülő egyedi és eseti ügyleteik, szerződéseik 
elengedhetetlen részének nyilvánítják. Jelen keretszerződés a Felek között 
határozatlan időre jön létre. Bármelyik Fél jogosult azt 30 napos határidővel a másik 
Félhez ajánlott levélben intézett nyilatkozatával rendes felmondással megszüntetni.  
 

3. Eseti szerződésekre, ügyletekre vonatkozó rendelkezések: 
A Felek között az eseti szerződés a Partner megrendelés írásbeli visszaigazolásával 
jön létre. Ebből a szempontból a rendelésigazolással azonos elbírálás alá esik a 
Forgalmazó által kiállított számla és a szállítólevél átvétele is.  
 

4. Ár és fizetési feltételek: 
A Forgalmazó a Termékek vételárát készpénzben veszi át a Termékek átadásával 
egy időben, számla átadása ellenében, vagy banki átutalás útján –8 napos 
határidővel – teljesítendő a fizetés. Amennyiben a Partner gazdasági helyzete 
és/vagy hitelképessége jelentősen romlana, vagy átutalási kötelezettségét 
késedelmesen teljesíti, a Forgalmazó jogosult a következő ügylettől kezdve 
áttérni/visszatérni a készpénzes fizetésre. 
A Forgalmazó az általa forgalmazott termékek árából a Partner részére árrést 
biztosít, mely azonban az egyes termékek esetében különböző lehet. A listaárakat a 
Forgalmazó által kiadott és rendszeresen frissített árlista tartalmazza. A Forgalmazó 
az árváltozás jogát fenntartja, amennyiben erről a Partnert előzetesen írásban 
értesíti.  



A számla kiállítása a Termékek átadás-átvételével egyidejűleg történik. 
Banki átutalás esetén a számla összegét az feltüntetett határidőben kell teljesíteni. 
Egyoldalú visszatartási vagy beszámítási jog a Partnert nem illeti meg. 
Késedelmes fizetés esetén a Partner a Számla esedékességének napján érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeres összegét köteles késedelmi kamatként megfizetni.  
 

5. Tulajdonjog fenntartás: 
A jelen keretszerződés tárgyát képező Termékek tulajdonjogát a Forgalmazó 
fenntartja a Partner fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig. A vételár 
megfizetéséig a Partner nem jogosult a Termékeket továbbértékesíteni, megterhelni 
vagy elzálogosítani. 
Amennyiben ilyen Terméket más árukkal összeépítenek, feldolgoznak vagy 
összekevernek, a Forgalmazó tulajdonjoga az ily módon létrejött termékre a 
számlaértékkel arányosan fennáll. 
Amennyiben a Partner esedékes fizetési kötelezettségét a kikötött fizetési határidőt 8 
nappal meghaladóan sem teljesíti, a Forgalmazó tulajdonjoga alapján jogosult az ily 
módon ki nem fizetett egyedi szerződéstől való elállás mellett az áru 
visszaszolgáltatását követelni vagy azt a Partnertől visszavenni.  
 

6. A Felek felelőssége: 
A Termékek átvételével a kockázat és kárveszély a Partnerre átszáll. 
Átvételkor a Partner köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett Termékeket 
hiánytalanul és a számlában feltüntetettekkel megegyezően vette át. Amennyiben 
semmilyen észrevétellel nem élt, a Termékeket átvettnek kell tekinteni. 
Az egyes termékekre vállalt jótállási kötelezettség teljesítésén túl a Forgalmazó nem 
felel a Partnernél jelentkező egyéb kárért, elmaradt haszonért.  
A Partner haladéktalanul köteles adataiban bekövetkezett változásáról a Forgalmazót 
értesíteni. 
A Partner a Forgalmazó nevében szerződés megkötésére, valamint a Forgalmazót 
kötelező nyilatkozat megtételére nem jogosult.  
 

7. A Forgalmazó vállalásai: 
A Forgalmazó a Partnert a tevékenységéhez szükséges kereskedelmi 
segédanyagokkal (üzleti feltételek, árjegyzékek, reklám- és propagandaanyagok) 
belátása szerint ellátja, és részére a szükséges tájékoztatást és képzést megadja. 
A Forgalmazó saját belátása és lehetősége szerinti hirdetési és reklámtevékenységet 
folytat a Termékek népszerűsítésére.  
 

8. A Partner vállalásai:  
A szerződés aláírásával egy időben indulókészletet vásárol, melynek mindenkori 
értékének megfelelően, minimum rendelés mennyiséget is jelent egyben.  
A Partner a Forgalmazó által előírt szakmai és minőségi feltételeket mindenkor 
betartja. 
A Partner a Termékek forgalmazásához, illetve azokkal kapcsolatos értékesítői 
szaktanácsadáshoz szükséges szakmai ismeretanyagot mihamarabb és 
maradéktalanul elsajátítja, a Termékekkel kapcsolatos ismereteit folyamatosan és 
rendszeresen fejleszti. 
A Partner a tevékenységi területén szokásos és a gondos kereskedőtől elvárható 
minden intézkedést megtesz azért, hogy a Termékek forgalmazását elősegítse. 
A Partner kötelezettséget vállal, hogy a Forgalmazót rendszeresen és haladéktalanul 
tájékoztatja jogi viszonyainak olyan változásairól, melyek jelentőséggel bírnak a jelen 
szerződéses viszony szempontjából. A cégjegyzékben vagy vállalkozói 
igazolványban történt bármilyen változást a cégjegyzéki kivonattal (eredeti vagy 
hitelesített másolat) vagy a vállalkozói igazolvány hitelesített kiegészítésével köteles 
igazolni.  



A Partner harmadik személyeknek történő eladáskor saját nevében jár el (vezeték- és 
keresztnév természetes személyek esetében, vagy saját cégnév cégek esetében) és 
a Forgalmazót nem hozhatja kapcsolatba olyan áruval, mely nem volt a Forgalmazó 
teljesítésének tárgya.  
 

9. Vegyes rendelkezések: 
Mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal a szerzői jogról szóló törvényben rögzített 
szerzői jogok, a szabadalmi jogok, valamint az üzleti titokkal és a védjegyekkel 
kapcsolatos jogok betartására. A Felek jogviszonyának itt nem szabályozott 
feltételeire a magyar jogszabályok az irányadók. 
Felek esetleges jogvitájuk rendezésére – ha a békés megegyezés nem jön létre – a 
Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességében egyeznek meg.  

A jelen szerződést, amely 2 (kettő) eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, 
megértették és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen szerződés 
módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.  

Budapest, 2014. ...................................... 

  Forgalmazó                                                                                                   Partner 

Cégek esetén cégszerű aláírás, magánszemély Partner esetén tanúk neve, címe, aláírása 
szükséges 

 

 

 


