
 

1 
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a REKORD OLAJ KFT. (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Kővágó u. 

18.; cégjegyzékszám: 03-09-120750; adószám: 22913546-2-03; bankszámlaszám: 

11732143-20062297) mint szállító – a továbbiakban: Szállító 

és másrészről  

Cégnév: 
 

 

Adószám 
 

 

Cégjegyzékszám: 
 

 

Számlázási cím: 
 

 

Szállítási cím: 
 

 

Telefon: 
 

 

Kapcsolattartó: 
 

 

E-mail: 
 

- a továbbiakban: Partner – (Szállító és Partner a továbbiakban: Felek) között 

 az alulírott helyen és időben az alábbi kikötésekben: 

1. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a …………………………….. témakörben a 

Megrendelő által (telefon, e-mail alapján) megrendelt terméket a Megrendelő részére 

leszállítja, a Megrendelő pedig köteles azokat átvenni. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján leadott 

egyes megrendelések esetén a megrendelt áru fajtáját, illetve mennyiségi és 

minőségi jellemzőit, továbbá a szállítási határidőt és a Megrendelő által fizetendő 

vételárat illetően a Felek minden esetben külön egyeztetnek. Az egyeztetés a 

következők szerint történhet (telefon, e-mail). 

3. Szállító a Megrendelő által megrendelt árut köteles a Megrendelő által megadott 

címre szállítani.  

4. A teljesítés ideje az a nap, amikor a Szállító a megrendelt terméket a teljesítés helyén 

a Megrendelő részére átadja. 
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5. Megrendelő a Szállító jelenlétében köteles az áru átvételekor elvégezni a szállítmány 

mennyiségi ellenőrzését. A Szállítónak hiánytalanul kell az árut átadni, illetve szükség 

esetén mihamarabb pótolni azt. 

6. A Megrendelő köteles a Szállító által átadott árut követően, a kiállított és igazoltan 

átadott számla ellenértékét ……….. naptári napon belül a Szállító által megjelölt 

bankszámlaszámra átutalni. 

7. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító jogosult az általa, a megrendelés 

teljesítéseként átadott terméken fennálló tulajdonjogát mindaddig fenntartani, amíg 

annak ellenértékét a Megrendelő teljes mértékben ki nem egyenlíti. A Megrendelő 

tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogából fakadó jogosultságok csak a vételár 

teljes megfizetése után illetik meg. 

8. Jelen szerződés az aláírása napjától …………………………… időre hatályos. 

Bármely fél kezdeményezheti azonban a szerződés azonnali, rendkívüli felmondását 

annak nem teljesülése esetén. 

9. A jelen szerződés adatai a nyilvánosság részére nem kerülhetnek ki. 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szállítási szerződésre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

11. Szerződő felek kijelentik, hogy esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton kívánják 

rendezni, de amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, arra az 

esetre a Pp. Általános illetékességi szabályainak megfelelően járnak el. 

Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt.: ………………………………… 

 

 

 

 

Szállító                      PH. Megrendelő                   PH. 

  


