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Együttműködési szerződés 

 

Amely létrejött a REKORD OLAJ Kft. (Cím: 6120 Kiskunmajsa, Kővágó u. 18.; adószám: 

22913546-2-03), a továbbiakban, mint – Megbízó valamint 

Cégnév: 
 

 

Adószám 
 

 

Cégjegyzékszám: 
 

 

Számlázási cím: 
 

 

Szállítási cím: 
 

 

Telefon: 
 

 

Kapcsolattartó: 
 

 

E-mail: 
 

 

a továbbiakban, mint – Megbízott,  

- között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek üzleti tevékenységük fejlesztéseként úgy állapodnak meg, hogy kereskedelmi 

partnerközvetítésben együttműködnek. 

Jelen szerződés keretében a Megbízó a Megbízott kapacitásának kihasználására 

alkalmas megrendelések, eseti megrendelések, szerződések megkötésére és a 

Megbízottat megillető díjazás megfizetésére, a Megbízott megrendelők felkutatására, 

a meglévő üzleti partnerek tájékoztatására, új termékek piacra jutásának 

elősegítésére, reklámozására az ezekhez kapcsolódó marketing munkára vállal 

kötelezettséget. 

A Megbízott tudomással bír arról, hogy jelen szerződés alapján Megbízó nevében 

nem jogosult a Megbízott vevőjével szerződést kötni. 

2. Jelen szerződés alapján a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó 

feladatai teljesítésének elősegítésére, a szükséges iratokat a Megbízott 

rendelkezésre bocsátja, továbbá köteles a Megbízottnak a jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megadni. 
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3. A Megbízott az egyértelműen tisztázott megrendelői igényeket a Megbízó részére 

átadja. A szerződéseket a Megbízó és megrendelő köti meg. 

4. A Megbízó köteles a Megbízottat kellő időben értesíteni arról, amennyiben az általa 

közvetített szerződés meghiúsult, valamint a Megbízott által közvetített szerződés 

teljesítésének elmaradásáról. 

5. A Megbízott az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Megbízó 

érdekeire figyelemmel és utasítás szerint köteles eljárni. 

6. A Megbízó hozzájárulása nélkül díjazást nem fogadhat el, illetve nem köthet ki a 

Megbízott. 

7. A Megbízó a Megbízott tevékenységéért köteles jutalékot fizetni. 

Amennyiben a Megbízó és a Megbízott által kiközvetített partner közötti szerződés 

utóbb bármilyen ok miatt meghiúsul, úgy a megbízási jutalék a Megbízottat illeti meg. 

8. Felek úgy állapodnak meg, hogy a megbízási jutalékra a Megbízott ügyletkötésként 

jogosult. 

A megbízott az általa közvetített tevékenységéről számlát állít ki, a felek ekkor 

számolnak el egymással. 

A számla mellékletét képezik a Megbízott által létrejött, a Megbízó által kiállított 

számlák és megrendelések nyilvántartásai. 

9. A szerződő felek a jelen szerződést ………………………………… időszakra kötik. 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezési 

az irányadóak. 

A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt.:………………………………… 

 

 

 

 

Megbízó                  PH.                   Megbízott                PH. 


