
Viszonteladói szerződés 
 
 

Video 2000 Stúdió Kereskedelmi, Szolgáltató és Oktatási Kft. 
Székhelye:1114 Budapest, Bartók Béla út 21. 2. em. 2. 

Telephely:5100 Jászberény, Dózsa György út 25. 
Tel / Fax: 57/502-290, E-mail cím:video2000@invitel.hu 

Adószám:23435180-2-43; Bankszámlaszám:11745035-21004449 
Cégjegyzékszám:01-09-965539 

 
 
Amely létrejött egyrészről Video 2000 Stúdió Kereskedelmi, Szolgáltató és Oktatási 
Kft. 
(Telephely: 5100 Jászberény, Dózsa György út 25.), mint Nagykereskedő (a továbbiakban: 
Nagykereskedő), 
másrészről......................................................................................................... (székhely: 
………………………………………….........................) mint képviselő, Viszonteladó (a 
továbbiakban: Viszonteladó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Viszonteladó vállalja a Forgalmazó termékeinek kiskereskedelmi értékesítését. 
 

2. A szerződés célja, hogy a Nagykereskedő által forgalmazott termékek, tartozékaik és 
csatolt szolgáltatások, a Nagykereskedő által megfogalmazott minőségi szempontok 
alapján minél nagyobb mennyiségben jussanak el a végfelhasználókhoz. 

 
3. Nagykereskedő jogai és kötelezettségei: 

 
3.1. A Viszonteladó tevékenységéhez szükséges anyagok (üzleti feltételek, 

árjegyzékek, műszaki feltételek, reklám- és propagandaanyagok) átadásával 
támogatni, és részére a szükséges tájékoztatásokat megadni. 

 
3.2. A Viszonteladó által megrendelt áru visszaigazolására és annak a visszaigazolás 

dátuma szerinti teljesítésére. A Nagykereskedő nem terhelhető kötbérrel.  
 
3.3. Nagykereskedő megadja a raktárról rendelhető termékek körét, annak változásáról 

Viszonteladót folyamatosan tájékoztatja. 
 
3.4. Az értékesített árura minimum 12 hónap garanciát vállalni a vonatkozó törvényi 

előírások betartásával. 
 
3.5. A Nagykereskedő a terméket a jogszabály által előírt minőségben, szállítási 

költség felszámítása nélkül szállítja el a Viszonteladó telephelyére, amennyiben az 
általa rendelt mennyiség a 80.000 Ft (azaz: nyolcvanezer forint) nettó 
számlaértéket meghaladja. Ilyen esetben az erre vonatkozó minden felelősség 
Nagykereskedőt terheli. 
A megrendeléseket, amelyek nem érik el a fenti összeget a Nagykereskedő a 
Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálatának igénybevételével postázza. Ilyen 
esetben minden nemű szállítási és postai költséget a Viszonteladó téríti meg. 
 

3.6. A viszonteladó késedelmes, nem szerződésszerű teljesítése esetén a 
Nagykereskedő jogosult:  
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- a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot 

felszámítani 
- a fennálló követelést harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás tényéről 

harmadik félnek tájékoztatást adni. 
 

 
 

4. Viszonteladó jogai és kötelezettségei: 
 
 
4.1.  A nagykereskedő által előírt szakmai és minőségi feltételek betartására, a 

szakmai követelmények maradéktalan érvényesítésére. 
 

4.2.  Viszonteladó a Nagykereskedő által átadott árlistán szerepelő viszonteladói 
áron jogosult a termékek megvásárlására 
 

4.3.  A forgalmazáshoz, telepítéshez, karbantartáshoz illetve szaktanácsadáshoz 
szükséges szakmai ismeretanyagok mihamarabbi és maradéktalan elsajátítása. 
 

4.4.  A megrendelt áru ellenértékének kifizetésére. Az első három rendelés összegét 
köteles készpénzzel kiegyenlíteni, majd a 4. rendeléstől válik lehetősége 
átutalásos fizetési mód választására. Ebben az esetben a Viszonteladó vállalja, 
hogy a megvásárolni kívánt termék ellenértékét legkésőbb a számla kiállítását 
követő nap, aznapi értéknappal vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőre 
átutalja a Nagykereskedő által megjelölt bankszámlaszámra. 
 

4.5.  Az általa értékesített anyagokra illetve telepített rendszerekre minimum 12 
hónap garanciát vállalni. 
 
 

4.6.  A tevékenységi területén szokásos és a gondos kereskedőtől elvárható minden 
intézkedést megtenni az 1. pontban meghatározott árucikkek forgalmazásának 
elősegítése érdekében; ennek során köteles a piaci helyzet alakulását folyamatosan 
figyelemmel kísérni, lehetőség szerint megfelelő piackutató és 
marketingtevékenységet végezni. A Nagykereskedőt a piaci helyzet alakulásáról 
és minden olyan körülményről tájékoztatni, amelynek ismerete a Nagykereskedő, 
és így a Viszonteladó üzletpolitikájának kialakítása szempontjából jelentős. 
 

4.7.  Viszonteladó vállalja, hogy a Forgalmazó által forgalmazott termékeket más 
forrásból nem szerzi be, azokat kizárólag Forgalmazótól vásárolja meg a 
szerződés érvényessége alatt. 
 

 
5. A Viszonteladó nem köteles a Nagykereskedő teljes termékpalettájának forgalmazására, 

de a lehetőségek szerint törekszik arra. 
 
6. A Viszonteladó a Nagykereskedő nevében szerződés megkötésére, valamint a 

Nagykereskedőt kötelező nyilatkozat megtételére nem jogosult. 
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7. E szerződés az aláírása napján lép hatályba és az e naptól számított második év december 

31. napjáig terjedő határozott időre szól. Amennyiben a felek nem jelzik a szerződés 
lejártáig, hogy azt fel kívánják mondani, úgy folyamatosan egy újabb évre automatikusan 
meghosszabbodik. A szerződést – azonnali hatállyal – a másik fél súlyos 
szerződésszegésére hivatkozással lehet felmondani. 

 
8. Nagykereskedő jogosult a Viszonteladó késedelmes fizetése esetén a jelen szerződés 

felülvizsgálatára, illetve azonnali hatállyal rendkívüli felmondással történő 
megszüntetésére.  
 

9.  Felek megállapodnak abban, hogy a keretszerződést bármelyik fél rendes felmondással, 
30 napos felmondási idővel, a felmondási ok írásban történő megjelölésével felmondhatja.  
 

10. Viszonteladó kijelenti, hogy: 
- csődeljárási, felszámolási, illetve végelszámolás eljárás alatt nem áll 
- nem kezdődött ellene sem bíróság, sem cégbíróság, sem más fórum előtt olyan eljárás, 

amely gazdasági tevékenységét korlátozná, és amely a jelen megállapodás teljesítését 
akadályozná.  

- köztartozása nincs 
- az összes pénzintézeti számlaszámát bejelentette a nagykereskedőnek 
- új bankszámla nyitás esetén azt a nyitástól számított 8 napon belül a 

nagykereskedőnek bejelenti 
- tudomásul veszi, hogy a késedelme - nem szerződésszerű fizetés esetén - a Ptk. 293. §-

ában foglaltak kerülhetnek érvényesítésre  
 

11. Ezeket figyelembe véve a Viszonteladó vállalja, hogy amennyiben ezen körülmények 
valamelyike megváltozik azt haladéktalanul jelzi a Nagykereskedő felé, amennyiben ezen 
tájékoztatási kötelezettségét megszegi, súlyos szerződés szegést követ el és a rendkívüli 
felmondásra, valamint kártérítésre ad okot. 

 
11.  A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 
 
12. A jelen szerződést, amely 2 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő 

felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A 
jelen szerződés módosítása csak írásban érvényes. 

 
 
Budapest, 2014 ............................. 
 
  ………………………                                      ……………………. 

       Nagykereskedő                        Viszonteladó 
      (cégszerű aláírás)                    (cégszerű aláírás) 

 
 
Mellékletek: 
 
1: Forgalmazandó termékeke köre/ Kiskereskedői árlista  
 
 


