
Adásvételi szerződés 

  

 

amely létrejött egyrészről a 

Kenderes Városi Önkormányzat 

képviseletében: Bogdán Péter Szabolcs polgármester 

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56 

adószáma:15732987-2-16  

Bankját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. – 10404522-00032898-00000008  

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 

 

másrészről a 

Sándor Service Kft. 
képviseletében: Dér János Márk 

székhelye: 1112 Budapest, Kond Vezér utca 15. 

fióktelep: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 69-75. 

cégjegyzékszám: 01-09-322919 

adószám: 11268031-2-43  

Bankját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt. – 11616001-01651300-

16000009 

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között a mai napon az alábbi feltételekkel és tartalommal: 

 

Előzmények 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy a Vevő az MFP-KOEB/2021 számú, a Magyar Falu Program 

keretében „Kisteherautó és fűnyíró traktor beszerzése” című projekthez beadott pályázata 

támogatásban részesült, amelynek teljesítésére Eladót bízza meg. 

 

I.  A szerződés tárgya, kötelezettségek 

 

A Vevő köteles az Eladó által a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő 

árajánlatban részletezett és szabályszerűen átadott terméket (a továbbiakban: Termék) átvenni, a 

teljesítést leigazolni és a vételárat megfizetni. Eladó jelen szerződés tárgyát képező Terméket hiány- és 

hibamentesen köteles átadni Vevő részére. 

 

II. Szerződés ellenértéke 

 

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek teljes vételára:  

nettó  5 878 000 Ft +  1 587 060 Ft ÁFA, mindösszesen: bruttó  7 465 060 Ft. 

A Termék felszereltségét és azok vételárát jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletében 

szereplő Árajánlat tartalmazza. 

  

III. Fizetési feltétel 

 

1. Az Eladó a Termék átadását követően jogosult számlát kiállítani, a teljesítéstől számított 8 

napon belül.  

2. Eladó a Termék ellenértékét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

előírásoknak megfelelően leszámlázza Vevő részére, az átadást-átvételt igazoló jegyzőkönyv 

aláírását követően. 

3. A Vevő a számla ellenértékét az Erste Bank Hungary Zrt. – 11616001-01651300-16000009 

  bankszámlájára történő átutalással 15 napon belül, forintban egyenlíti ki. 

4. Eladó megállapodás szerint 700 000 Ft előleg megfizetését kezdeményezheti a teljesítési 

határidő lejárta előtt.  

5. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni.  

 



 

IV. A teljesítés helye, ideje és módja: 

 

1. Teljesítés helye: 5310 Kisújszállás, Deák F u. 69-75. 

2. Teljesítési határidő: 2022. augusztus 31. 

3. A Vevő előteljesítést elfogad. 

4. Termék átvétele: munkanapokon előre egyeztett időpontban a teljesítés helyén. 

 

 

Eladó kijelenti, hogy az áru megfelel a forgalomba hozatalra vonatkozó hazai jogszabályoknak és 

előírásoknak, a Termék rendelkezik a megfelelő minőségi tanúsítványokkal. 

 

Eladó az ügylet lebonyolításának végén az alábbi dokumentumokat adja át Vevő részére: garancia 

levél (jótállási jegy), használati utasítás, számla. 

  

A szerződésszerű átvétellel a kárveszély a Eladóról a Vevőre száll át. 

  

V. Jótállás, jótálláson túli szervizelés, felelősség 

 

1. Eladó szavatolja, hogy teljesítése a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos jogszabályoknak és 

szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint az általános szakmai szokásoknak megfelel. 

2. Eladó szavatolja, hogy általa átadott termék új, korábban nem került használatra, kifogástalan 

minőségű és gyári hibáktól mentes. 

3. Eladó a jelen szerződés alapján  5 év vagy 250 000 km-es jótállást (garanciát) vállal a sikeres 

átadás-átvételi eljárás lezárásától. 

4. A Vevő a jótállás körébe tartozó hibák észlelése esetén haladéktalanul köteles az Eladót 

írásban értesíteni a kívánt jótállási igényekről (hibajelentés). 

5. Eladó jótállási ill. szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a nem rendeltetésszerű vagy 

hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, elemi kárból vagy bármely olyan egyéb 

behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály 

alapján az Eladót felelősség nem terhelheti. Mentesül az Eladó jótállási kötelezettségei alól, ha 

a meghibásodás a Vevőnek, vagy az általa megbízott harmadik személynek a Terméken 

végzett bármilyen javítási, átalakítási, módosítási vagy egyéb, a használati utasításba ütköző 

tevékenységéből ered. 

 

VI. Értesítés, kapcsolattartás 

 

1. A Vevő a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, 

egyúttal a teljesítést igazoló személy: 

Név: Bogdán Péter Szabolcs 

Telefonszám: 56/328-251 

E-mail cím: polgarmester@kenderes.hu 

 

2. Eladó a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője: 

Név: Dér János Márk 

Telefonszám: 30/584-6579 

E-mail: ertekesites@sandorservice.hu 

 

3. Minden értesítés és üzenet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy e-

mail útján kell továbbítani.  

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

Eladó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerint átlátható szervezetnek 

minősül. 

 



Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem 

teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az elháríthatatlan ok (vis maior) következménye. A vis 

maior helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul 

értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében. 

 

Jelen szerződés az aláírással lép hatályba. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös 

megegyezésével, a teljesítést megelőzően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően módosítható 

kizárólag a felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni. A szerződés módosításának írásbeli 

formában kell történnie.  

 

A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 

nem vezet eredményre, szerződő felek a jogvitájuk elbírálása céljából a Vevő székhelye szerint 

illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen szerződés 2 eredeti példányban született, melyből Eladót és Vevőt egy-egy eredeti példány illet. 

 

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. 

 

Mellékletek 

1 számú: Ajánlat 

 

 

Kelt: Kenderes, 2021. december 22. 

 

 

 

  

…..………………………………    ……..…..………………….. 

Kenderes Városi Önkormányzat               Sándor Service Kft. 

Bogdán Péter Szabolcs polgármester   Dér János Márk (képviselő) 

Vevő       Eladó 

 

   PH.        PH. 


