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Viszonteladói és elektronikus kereskedelmi szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről a 

STOCKTECHNIK 

Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 1151 Budapest, Székely Elek u. 13-15. 

Adószám: 27044137-2-42 

Cégjegyzékszám: 01 09 346426 

Bankszámlaszám: 18400010-10000231-13120662 

 
Rendi Zsolt ügyvezető igazgató, 

mint nagykereskedő (a továbbiakban: márkaképviselet) 

másrészről 

......................................................................... 

 
Adószám:………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám:……………………………………………………………. 

Bankszámlaszám: ………………………………………………………….. 

Képviseletében eljár: …………………………………………………….. mint viszonteladó (a továbbiakban: Viszonteladó) 

 
(Nagykereskedő és Viszonteladó együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 
I. Megállapodás tárgya 

1. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján a Viszonteladó a Nagykereskedő által értékesített termékeket vásárol továbbértékesítési 

célzattal a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező Viszonteladói Általános Szerződési Feltételekben (VÁSZF) rögzítettek szerint, amely 

termékek és egyéb kapcsolódó szolgáltatások mindenkori ellenértékét a Viszonteladó köteles megfizetni. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás és a 

VÁSZF keretjelleggel szabályozza a Felek közötti szerződéses jogviszonyt, amelynek keretében Felek között eseti megrendelések jönnek létre. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre. A megállapodás 

megszűnésének feltételeit a VÁSZF tartalmazza. 

 
3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Viszonteladó a szükséges regisztráció adatokat külön íven adja meg, amely a jelen 

megállapodás 1. számú mellékletét képezi. 

 
II. Felek nyilatkozatai 

4. Viszonteladó kijelenti, hogy sem csődeljárás, sem felszámolás, illetőleg végelszámolás alatt nem áll és nem kezdődött ellene sem bírósági, sem 

cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná, és jelen szerződés teljesítését akadályozná. 

 
5. Viszonteladó kijelenti, hogy papír-írószer termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, aki nem minősül a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak. 

 
6. Felek rögzítik, hogy a nagykereskedő a jelen szerződés alapján tulajdonjogának fenntartásával értékesíti a termékeket a Viszonteladónak. Viszonteladó 

a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elismeri, hogy az általa vásárolt termékek a vételár teljes kifizetéséig a Disztribútor tulajdonát képezik és 

azokért az ellenérték megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint felel. A teljes egészében ki nem fizetett termék nem terhelhető meg, felszámolás 

illetve csődeljárás során harmadik személyek kielégítésére nem szolgálhat. 

 
III. Vegyes rendelkezések 

7. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben és további feltételekben a Nagykereskedő erre vonatkozó 

Viszonteladói Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF) az irányadóak, amely a jelen megállapodás keretében leadott valamennyi megrendelésre vonat- 

kozik. 

 
8. Viszonteladó kijelenti és a jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező VÁSZF a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77. § (1) bekezdése alapján olyan általános szerződési feltételek, amelyeket a Nagykereskedő több szerződés 

megkötése céljából egyoldalúan, a másik szerződő fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 

 
9. Viszonteladó kijelenti és a jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy a Nagykereskedő lehetővé tette számára a jelen megállapodás aláírását 

megelőzően, hogy az VÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul megismerje, amely alapján a Viszonteladó a VÁSZF rendelkezéseit teljes mértékben megis- 

merte és bármilyen fenntartás vagy feltétel kikötése nélkül azt teljes egészében elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
10. Felek megállapítják, hogy a VÁSZF nem tartalmaz olyan általános szerződési feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól és a szokásos 

szerződéses gyakorlattól vagy a Felek között korábban alkalmazott feltételektől, ekképpen a teljes VÁSZF a jelen megállapodás részét képezi és irányadó a 

Felek szerződéses jogviszonyára. 

 
11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a VÁSZF és a jelen megállapodás rendelkezései között ellentmondás mutatkozik, úgy a jelen megállapodás 

rendelkezései az irányadóak. 

 
12. Viszonteladó kijelenti, hogy a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik és tudomásul veszi, hogy amennyiben 

gazdasági tevékenységből származó, tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, 

azzal bűncselekményt követ el. 
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13. A szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett magyar devizabelföldi gazdasági társaságok, akik szerződési képességükben 

korlátozva, nincsenek és amelynek jelen megállapodást aláíró képviselői rendelkeznek mindazzal a felhatalmazással, amely alap ján jelen megállapodás- 

ban foglaltak az általuk képviselt társaságot jogosítja és kötelezi. 

 
14. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

- Oldal 1/1 

- Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek 

 
A jelen megállapodást a Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit 

értelmezték, megértették, magára nézve kifejezetten elfogadták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt minden oldalát, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. Cégnév: ……......……………………………………………………….. 

Rendi Zsolt 

Ügyvezető igazgató Képviseletében: …….......………………………………………………………. 

Stocktechnik Kft.  Viszonteladó 

 
 
 

 
Kelt: 


