
Szállítási szerződés 

mely létrejött egyrészről a Familimpex Kereskedelmi Kft. 

a továbbiakban: Szállító 
másrészről 

a továbbiakban Megrendelő 

Székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Sziklai u. 8. 
Adószám: 10700220-2-20 
Képviseli: Bagyó Sándor, ügyvezető 
Kapcsolattartó személy neve: Bagyó Sándor 
Kapcsolattartó személy telefonszáma:+ 36 30 538 2075 
Kapcsolattartó személy e-mail címe: familimpex@gmail.com 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Székhelye: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 
Adószám: 15734257-2-19 
Képviseletre jogosult személy neve, beosztása: Biró Imre 
polgármester 
Számlafogadási e-mail cím: hivatal@balatonszepezd.hu 
Kapcsolattartó személy neve: Szántó Szilvia 
Kapcsolattartó személy telefonszáma: 06 30/514-8818 
Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
szanto. szil via@balatonszepezd.hu 

között az alábbi tartalommal és feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya

Eladó vállalja a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő paraméterű és külső megjelenésű 
Ingóságok eladását, szállítását, üzem behelyezését és oktatását Vevő pedig vállalja azok 
megvásárlását és átvételét. 

Eladó tudomásul veszi, hogy legkésőbb a jelen Szerződés 2.1 pontjában meghatározott 
határidőn belül köteles Vevő részére leszállítani a szerződés tárgyát képező valamennyi 
Ingóságot. 

1.1 1 db Vízimentő katamarán 
Két zárt testből álló, platformmal összekötött, egypár evezős, az evezéshez szükséges 
üléssel és a testek külső oldalára szerelt kapaszkodó kötéllel ellátott, eláraszthatatlan 
vízi jármű, melynek anyagminősége olyan színvonalú, amely alapján a vízi jármű 
átereszti a vizet, így az nagyhullámok esetében sem telítődik meg és süllyed el. A parti 
mozgatást könnyítendő két kerékkel legyen felszerelve. 
1 db süllyesztett ülés evezősnek. Elejében vagy végében van alkalmas hely a 
mentésre. 

Anyaga: üvegszál erősítésű poliészter, belső fa megerősítésekkel, műanyag és fém 
szerelvényekkel, és a testekben zártcellás műanyag habbal. 

Mérete: hosszúság: 395-430 cm, szélesség: 160 -210 cm, magasság: 80-130 cm, 
Súlya: maximum 120 kg, 



Terhelhetősége: minimum 220 kg, 
Felszereltsége, tartozékai: katamaránonként egy pár evező lapát, 1 db csáklya, 1 db 
mentőgyűrű 
Színe: sárga 

1.2. Eladó köteles Megrendelőnek a szerződésben rögzített eszközök átadására, továbbá 
jótállási és szavatossági kötelezettségeinek teljesítésére. 

1.3. Eladó kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő fent megjelölt szerződéses céljának 
megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. 

2. Szerződés hatálya, szállítási határidők

2.1. A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba, és hatálya - a 
szerződésben foglalt megszűnési, illetve megszüntetési események bekövetkezését 
kivéve - az abban meghatározott kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig áll fenn. 
Eladó köteles az eszközöket legkésőbb a jelen szerződés hatálybelépését követően 
2022. május 31. napjáig a Vevő részére hiánytalanul és hibátlanul átadni. 

Eladó az eszközöket a szerződésben egyeztetett helyszíneken és időpontban köteles 
átadni Vevő részére. 

2.2. Eladó az eszközöket a megrendelésben rögzített, előre egyeztetett helyszínen köteles 
átadni Megrendelő részére. 

2.3. Az eszközök átvétele során a Megrendelőnek nem kell vizsgálnia azokat a 
tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás 
vonatkozik. Megrendelő a minőségi vizsgálatot az átadástól számított legkésőbb 5 
napon belül köteles megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt 
folyamatosan elvégezni. Amennyiben a minőségi ellenőrzés hibát tár fel, úgy a 
Megrendelő Eladót értesíti a felmerült hibákról, hiányosságokról. 

3. A Szerződéses ellenérték, fizetési szabályok

3.1. Az ellenérték mértéke: 
Az Eladót megillető vételár díja (nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak 
megfelelően): 

Egységár: 1 244 780.- Ft + 27 % ÁFA 
Mennyiség: 1 db 

mindösszesen nettó 1 244 780.- Ft+ 27% ÁFA, azaz nettó Egymillió
kettőszáznegyvennégyezer hétszáznyolcvan forint+ ÁFA 
A szerződéses ár tartalmazza a termékekkel kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb). 
Eladó az áru teljesítési helyre való kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeinek 
megtérítését a Megrendelőtől nem követelheti. 



4. Az ellenérték fizetési ütemezése:

4.1. Megrendelő 30% előleget fizet a szerződéskötés időpontjától és az Eladó 

előlegbekérő nyomtatványának Megrendelőhöz való megérkezésétől számított 8 

napon belül. 

4.2. Megrendelő a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő Eladói 

teljesítésről teljesítési igazolás aláírásával nyilatkozik. 

S. Számlázás:

5.1. Eladó a számlát/részszámlát a kiállított teljesítési igazolás alapján, magyar forintban 

köteles kiállítani. Eladó köteles a számlát a teljesítési igazolás kiállítását követő 8 

napon belül kiállítani. A számlát annak kiállításától számított S munkanapon belül 

Eladónak el kell juttatnia Megrendelő részére a Megrendelő által aláírt teljesítési 

igazolás egy példánya kíséretében. Amennyiben Eladó a számlát nem postai úton 

kívánja eljuttatni Megrendelőhöz, úgy azt a szerződésben rögzített számlafogadási e

mail címére megküldve teheti meg. 

5.2. A számlának meg kell felelnie a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló 

törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

5.3. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek 

tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 

5.4. Megrendelő az ellenértéket Eladó 10404955-49512485-00000000 számlájára történő 

átutalással fizeti meg. 

5.5. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti 

késedelmi kamat és a (2) bekezdése szerinti költségátalány megfizetésére köteles. 

6. Jótállás:

6.1. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék 

vonatkozásában 12 hónap általános jótállást, vállal a teljesítéstől (sikeres átadás

átvétel) 

6.2. Eladó jótállási kötelezettsége - az érintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a 

hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen: 

a) rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben a Vevő erről az

átadásátvételkor teljeskörűen, írásban is tájékoztatta)

b) szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

c) elemi csapás,

d) nem az Eladó által végzett szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

e) a szükséges karbantartás hiánya - amennyiben erről a Vevőt az átadás átvételkor

az Eladó írásban, teljeskörűen tájékoztatta) miatt következett be.

Felek rögzítik, hogyha a gyártó vagy a forgalmazó a fenti jótállási mértéknél hosszabb

jótállást biztosít, akkor jelen szerződésre az az irányadó.

Az egyes Termékre vonatkozó jótállási idő az adott Termék átadásának időpontjától

kezdődik.

Eladó vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt a kellékszavatossági igény írásbeli



kézhezvételétől számított 6 napon belül kijavítja vagy kicseréli az árut. 

Eladó szavatolja, hogy az általa, jelen szerződés keretén belül eladott áru gyári új 

állapotú, használatban nem volt. 

Vevő köteles írásban értesíteni Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján 

érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről. 

Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a meghibásodásra, ha bizonyítja, hogy a 

hiba a Megrendelőnek felróható szakszerűtlen, rendeltetésellenes használatra 

vezethető vissza. A rendeltetésszerű használat tekintetében az eszközökhöz 

kapcsolódó használati útmutató az irányadó. 

7. A szerződés módosítása, megszüntetése

7.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés az alábbi módokon szüntethető meg: 

a. a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással.

A jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali

hatállyal írásban - indokolás mellett -felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek

minősül különösen, de nem kizárólagosan:

Vevő részéről: 

- ha önhibájából a jelen szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott

feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat

Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal

szolgáltatja;

- az eladó az ellenérték fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik;

Eladó részéről: 

- ha az általa fizetendő kötbér eléri a maximális összeget;

- ha a jelen szerződés szerinti megrendelői elvárásokat nem, vagy csak részben

teljesíti;

- ha az elvégzendő feladatokat, nyújtandó szolgáltatásokat nem az általában

elvárható legmagasabb színvonalon és jó minőségben végzi el;

- ha feladatait nem szerződésszerűen, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően

teljesíti;

- ha Eladóval szemben végelszámolás vagy felszámolási eljárás indul;

- ha a Vevő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti;

- Eladó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy megakadályozza és

ezt Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg

- bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat;

- jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási ok fennáll

8. Kapcsolattartás és kommunikáció

8.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb

értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben kell megküldeni, 

amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére 

kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan 

átvette. 

Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik 



joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy 

kifejezett visszaigazolás érkezett. 

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés 

azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem 

kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell 

kézbesítettnek tekinteni. 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a tárgyhoz

kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Szerződést a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. 

A szerződés 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány 

Eladót illet meg. 


