
Vásárlási szerződés,  

megkötve a Kereskedelmi Törvénykönyv 409 és köv. §§–ai szerint  

 

a következő szerződő felek közt: 

 

az Eladó: 

kereskedelmi neve: MK – Proo s.r.o. (kft.) 

székhelye: Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda 

adószáma: 35 817 496 

közösségi adószáma:  

bejegyezve a Trnava-i JB Cégregiszterének Sro. (Kft.) 

részlegében az 13636/T betétszám alatt, 

bankösszeköttetés:  

a bank SWIFT/BIC kódja: 

a számla IBAN száma: 

a társaság nevében Ing. Farkas László ügyvezető 

                   és Farkas Gergely ügyvezető járnak el 

(a továbbiakban csak „Eladó”) 

 

és  

 

a Vevő:  

kereskedelmi neve: 

székhelye: 

adószáma: 

bejegyezve: 

képviseli 

(a továbbiakban csak „Megszerző”) 

 

 

I. 

A szerződés tárgya 

 

1. Az Eladó kizárólagos tulajdonosa a következő ingóságnak: 
… darab „Thailand Rolled Fried Ice Cream Machine” üzleti 

márkájú gépsornak (a továbbiakban csak a „vásárlás 

tárgya”), ahogy az részletesen ismertetve van a vásárlás 

tárgyának szállítólevelén. 

2. E- szerződés tárgya az e- szerződés I. cikkelyének I. 
bekezdésében közelebb specifikált ingóság átruházása az 

Eladóról a Vevőre fizetség ellenében.  

3. Az Eladó ezzel eladja az e- szerződés I. cikkelyének I. 
pontjában specifikált ingóságot és átadja a bérlő 

használatába az e- cikkely előző bekezdésében specifikált 

ingóságot a vevőnek, a vevő pedig átveszi kizárólagos 

tulajdonába, az ebben a szerződésben feltüntetett 

feltételek mellett. Az Eladó kötelezi magát, hogy az 

átruházás tárgyát átadja a Vevőnek, a Vevő pedig kötelezi 

magát, hogy átveszi az átruházás tárgyát és kifizeti az  

1 

   Eladónak a leegyezett vásárlási árat. 



 

II. 

A vásárlási ár 

 

1. A szerződő felek a vásárlási árat …. euró összegben 
   egyezték le. A vásárlási árhoz számlázva lesz az ÁFA 

   hatályban levő díjszabása. 

2. A szerződő felek úgy egyeztek meg, hogy a Vevő a 
vásárlási árat teljes egészében fizeti ki a következő 

módon: 

- a vásárlási ár első felét … euró összegben (szóban: …. 

euró) a Vevő az Eladó számlájára való átutalással fizeti 

ki 7 napon belül a vásárlásra irányuló megrendelés 

igazolásától számítódóan az Eladó által, 

- a vásárlási ár másik felét … euró összegben (szóban: …. 

euró) a Vevő az Eladó számlájára való átutalással fizeti 

ki 7 napon belül a vásárlás tárgyának átvételétől 

számítódóan. 

3. A vásárlási ár esedékessége 7 nap az Eladó által 
kiállított számlán feltüntetett dátummal kezdődően. 

4. A vásárlási ár, vagy annak egy részének kifizetésével 
kapcsolatos késedelem esetében, a Vevő kötelezi magát, 

hogy késedelmi kamatot fog fizetni az Eladónak, mégpedig 

0,03 %-ot az adós összegből minden egyes késedelmi napért 

egészen a vásárlási ár teljes összegének kifizetéséig. 

 

III. 

A tulajdonjog megszerzése és a vásárlás tárgyának átadása 

 

1. A szerződő felek úgy egyeztek meg, hogy a Vevő a vásárlás 
tárgyának tulajdonjogát csak a teljes vásárlási ár 

kifizetésének pillanatával szerzi meg. 

2. A vásárlási tárgyon keletkező kárveszély a Vevőre a 
vásárlási tárgy átadásának pillanatával száll át. 

3. A szerződő felek úgy egyeztek meg, hogy a vásárlás 
tárgyának átadására a Vevő számára a Vevő címén: ………………  

kerül sor, vagy a szerződő felek által leegyezett más 

helyen, melynek költségei és kárveszélye a Vevőt 

terhelik.  

4. Az Eladó köteles bebiztosítani a vásárlás tárgyának 
leszállítását, melynek költségei és kárveszélye a Vevőt 

terhelik. 

5. A vásárlás tárgyával átadásra kerül a szállítólevél és a 
szükséges, vásárlás tárgyával kapcsolatos okiratok. 

 

IV. 

Felelősség a hibákért és a garancia 
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1. A véletlen meghibásodás veszélye, vagy a gépsor 
állapotának véletlen elromlása a Vevőre a tárgy 

átadásával száll át.  

2. Az Eladó azokért a hibákért felel, amelyekkel a tárgy 
rendelkezik a kárveszély átszállásakor a Vevőre. 

3. A vásárlás tárgyára az Eladó 24 hónapos garanciát 
biztosít. A garancia a tárgy átvételének napjával 

kezdődik a Vevő által. Az Eladó által nyújtott garancia 

az elromlott  alkatrészek ingyenes javítására, vagy 

cseréjére korlátozódik, miközben az elromlott alkatrészek 

cseréjével kapcsolatos költségeket a Vevő téríti, 

beleértve a szerelő utazási költségeit is. 

4. Az Eladó kezeskedik a Vevővel szemben az okozott károkért 
olyan mértékben, amelyekre az Eladó felelős dolgozója 

kötelességéinek súlyos, vagy szándékos megszegése miatt 

kerül sor. A Vevő valamennyi további jogosultsága a 

kártérítésre kizárt, beleértve azokkal a hiányosságokkal 

kapcsolatos igényeket is, amelyek az okozott kár 

következtében keletkeznek. Ezzel nincsenek érintve a 

felelősséggel kapcsolatos törvényes igények a hibás 

termékekért. 

5. Az Eladó nem felel azért, ha a vásárlási tárgy nem 
alkalmas a Vevő általi használatra. Összefüggésben a 

használati céllal, a vásárlás tárgyának 

összeszereléséhez, vagy használatához egyes esetekben 

bizonyos hivatalos engedélyekre lehet szükség, amelyek 

beszerzéséért a Vevő felel. 

 

V. 

A szerződéstől való visszalépés 

 

1. Az Eladó jogosult azonnali hatállyal visszalépni ettől a 
szerződéstől abban az esetben, ha a Vevő késik a 

vásárlási ár kifizetésével, vagy az egyes törlesztésekkel 

az e- szerződés II. cikkelye szerint azzal, hogy a Vevő 

nem teljesíti kötelezettségét a 7 napos utólagos 

határidőben sem, miközben az Eladó további igényeit ez a 

kitétel nem érinti. 

2. A szerződéstől való visszalépés esetében az Eladó 
jogosult elhozni a Vevőtől a vásárlás tárgyát, mégpedig 

bármikor és a Vevővel való előzetes megbeszélés nélkül is 

a Vevő költségére. 

3. A szerződéstől való visszalépés esetében a szerződő felek 
kötelesek kiadni egymásnak a szerződéstől való 

visszalépésig nyújtottakat. Amennyiben a szerződéstől a 

Vevő lép vissza, a szerződéses viszony megszűnéséig 

kifizetett vásárlási árra az Eladó mint szerződéses 

bírságra jogosult. 
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VI. 

Utóhatározatok 

 

1. Ez a szerződés mindkét szerződő fél által való 
aláírásával válik jogerőssé és lép hatályba. 

2. Ez Eladó kijelenti, hogy a vásárlási tárgy nincs 
leterhelve semmilyen zálogjoggal, ill. semmilyen más 

teherrel sem. 

3. E- szerződést módosítani és kiegészíteni csakis írásos 
formában elkészített kiegészítéssel lehet, a szerződő 

felek megegyezése alapján a kiegészítés teljes 

tartalmáról, amelyet a szerződő felek aláírásukkal 

igazolnak. 

4. Ez a szerződés helyettesíti a szerződő felek valamennyi 
eddig szóban és írásban kötött/készült megegyezését. 

5. Amennyiben e- szerződés valamelyik határozata hatályát 
veszti, a szerződés többi határozata érvényes marad. 

Amennyiben e- szerződés egyes határozatai érvényüket, 

vagy hatályukat vesztik, azok a határozatok érvényesek, 

amelyek jogerősek és legjobban megközelítik az 

érvényességüket és hatályukat vesztő határozatokat. 

Miközben minden egyes esetben tekintetbe kell venni a 

szerződő felek eredeti szándékát. 

6. Ez a szerződés 2 példányban készült magyar nyelven, 
amelyekből a szerződő felek egy-egy példányt kapnak 

kézhez. 

7. A szerződést a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. 
8. A szerződő felek a szerződést elolvasták, tartalmát 

megértették, amit sajátkezű aláírásukkal igazolnak. 

 

Dunaszerdahely,  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………                ………………………………………………… 

     

 

 

     az Eladó                             a Vevő 

   MK – Proo s.r.o.                     

     képviseli:                           

Ing. Farkas László, ügyvezető        

Farkas Gergely, ügyvezető  

 

 

 

 

4 


