Szerződés száma:………….

GÁZOLAJ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Cég neve:
Cégjegyzékszáma:
Címe:
Banki számlaszáma:
Adószáma:
Képviselője:
Kapcsolattartója:

ÉNYKK Zrt.
18-10-100701
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
10200641-47008924-00000000
24200493-2-18
Pákai Péter műszaki igazgató és Heizer János járműfenntartási
igazgatóhelyettes együttesen
Ferenczi Krisztián üza. forg.- és ker. csop. vez. 30/439-1996

(a továbbiakban, mint Eladó)
Másrészről a
Név / Cégnév:
Személyi adatai (anyja neve, születési hely, idő) / Cégjegyzékszáma:
Címe / Székhelye:
Levelezési címe:
Banki számlaszáma:
Adószám:
Képviselője:
Kapcsolattartója:
(a továbbiakban, mint Vevő)
között üzemanyag értékesítés tárgyában, alulírott napon és helyen, a következők szerint:
1. A várható havi előrefizetés mértéke: …………,- Ft.
2. Eladási ár: a mindenkori ÉNYKK Zrt. bruttó listaára kedvezménnyel csökkentve. (A
mindenkori érvényes listaár megtalálható a www.enykk.hu weboldalon.)
3. Kedvezményi jogosultság: bruttó …..,- Ft/l.
4. Eladó a Vevőt működési engedéllyel rendelkező üzemanyag kútjain szolgálja ki.
5. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy részéről továbbértékesítés esetén a termék
származásának igazolására az általa kiállított számla nem alkalmas.
6. Eladó a vevő által átutalt összegről előleg számlát állít ki.
7. Eladó minden hónap végén a havi tankolásokról a 2. pontban szereplő árak alapján - az
előlegszámlákat is figyelembe véve – 12 naptári napos fizetési határidővel végszámlát állít
ki.
8. Eladó a számlához a Kútkönyvet helyettesítő, az üzemanyag vételezést igazoló (dátum,
időpont, jármű, mennyiség, km állás) kinyomtatott bizonylatot mellékel.
9. A felek megállapodnak, hogy az Áfa törvénynek megfelelően időszakonkénti elszámolási
módszert alkalmaznak a szerződés tárgyát képező gázolaj értékesítésre.
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10. Vevő jelen szerződés feltételeinek megfelelő kiszolgálása az előre átutalt összeg erejéig
tart, ezt követően a kiszolgálás kizárólag készpénz ellenében történik.
11. Minőségi garanciák
Eladó garantálja az eladott üzemanyag szabvány szerinti minőségét a kútoszlop kiadási
pisztolyának csövéig. Eladó minőségi garanciavállalása az üzemanyagnak a Vevő
gépjárműveinek tankjaiba kerülésekor megszűnik.
Vevő bármikor jogosult mintavételre, az Eladóval kölcsönösen egyeztetett formában.
Tartálykocsis kiszállítás esetén a minőségi garancia a Vevő tartályának töltőnyílásáig
érvényes. Minőségi reklamáció esetén közös mintát kell venni a kifogásolt tételből.
12. Eladó vállalja, hogy Vevőnek a szerződés aláírását követően, átad a Vevő igényeinek
megfelelő darabszámú, chip-el ellátott (egyedi azonosító), rendszámra szóló üzemanyag
kártyát, illetve szükség szerint személyazonosító kártyát. Eladó az átadott, illetve átvett
azonosítókat jegyzékben, sorszám szerint nyilvántartja. Vevő az Eladó által biztosított
üzemanyag kártya használatával, önkiszolgáló módon jogosult az üzemanyag
vételezésére.
A Vevő az elveszett, megrongálódott azonosító letiltását, érvénytelenítését – saját
érdekében – Eladóval elvégezteti.
Eladó a megrongált, vagy elveszett azonosító helyett, készlete erejéig bruttó 2.000 Ft/db.
áron biztosít újat. A külső ráhatás nélkül meghibásodott azonosítót térítés nélkül, azonnal
újra cseréli.
A szerződés megszűnése, valamint a Vevőnél személy, vagy járműcsökkenés miatt
feleslegessé vált azonosítókat Vevő köteles az Eladónak visszaadni, a hiányzókat az
aktuális időszaknak megfelelő beszerzési áron megtéríteni.
13. Jelen szerződés ………………… napjától határozatlan időre jött létre. A szerződés
megszűntethető rendes felmondással, írásban, egy hónapos felmondás mellett, illetve
rendkívüli felmondással azonnali hatállyal a következő esetekben: Vevő részéről, ha az
üzemanyag minősége nem megfelelő, vagy a kiszolgálás ismétlődően meghiúsul. Eladó
esetében, ha a Vevő a számla ellenértékét a fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen
a Ptk. kötelmi jogi és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló rendelkezései az irányadók.
15. A jelen szerződésből eredő, a felek között békés úton nem rendezett vagyonjogi ügyekben
a felek – értékhatártól függően – kikötik a Szombathelyi Törvényszék, vagy a
Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
16. A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették, egyetértően elfogadták és –
mint akaratukkal mindenben egyezőt – a mai napon aláírták, valamint a jelen szerződés
kapcsán tudomásukra jutott, illetve egyébként a másik felet érintő információkra
vonatkozó kölcsönös titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Kelt: Szombathely,

..................................................
Eladó

..................................................
Vevő
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