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Szerződés 
Mely létrejött egyrészről a Matusz-Vad Zrt. 1103 Budapest Kőér u 3/a, adószám: 14651245-2-44, Cg: 01-10-048495, Bank: 
MKB Bank ZRt: 10103379-74200500-00000008, mint eladó, képviselője Domján Hajnalka gazdasági igazgató, Matusz Balázs 
Károly elnök-vezérigazgató állandó meghatalmazása alapján (továbbiakban, mint Eladó) Másrészről: 

Név: 

Székhely: Saját tulajdon? 

Telephely: Saját tulajdon? 

Adószám: Bankszámlaszám: 

Aláíró személy: Beosztása:  

Aláíró személy címe: 

Pénzügyi vezető neve:  Pénzügyi v. mobilszáma:  

Utalásért felelős személy:  Utalásért fel. szem. mobilszáma:  

 Utalásért felelős személy e-mail címe:  

mint vevő, (továbbiakban Vevő) - együttesen Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal: 

1./ Eladó vállalja, hogy árajánlatát minden hónap elején, postán megküldi a vevő részére és folyamatosan tájékoztatja őt 
akcióiról. Eladó szavatosságot vállal, hogy az általa szállított áruk megfelelnek az élelmiszer törvényben foglalt kritériumoknak 
és a HACCP szerint lettek gyártva, raktározva és szállítva. Eladó köteles a túrajárati nap előtt 2 nappal megrendelt árut 
árukészlete függvényében díjmentesen kiszállítania Vevő részére. Eladó megtagadhatja az áru leszállítását, ha a Vevő fizetési 
késedelemben van, vagy a rendelés összege nem éri el a nettó 30.000.-Ft-ot. 
2./ Átutalásos fizetés esetén a kiszámlázott áru ellenértékét a számla kiállításától számított 8 naptári napon belül kell a 
Vevőnek átutalással megfizetni.  A vevő fizetési késedelme esetén az Eladót késedelmi kamat illeti meg, melyre a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. Megállapodnak továbbá a felek abban, hogy amennyiben a vevő tartozása meghaladja a 60 napot, 
köteles a számlaérték alapulvételével + 25% behajtási költségátalányt fizetni az Eladó részére. 
3./ Ha a Vevő az átvételt követően a gyűjtőcsomagoláson belül elváltozást észlel, akkor köteles ezt a tényt azonnal írásban 
jelezni Eladó felé. Eladó a jogosan kifogásolt árut köteles kicserélni, vagy ellenértékét visszafizetni. Ez alól csak akkor 
mentesül, ha az árut felhasználták, kiolvasztották, vagy bármely más okból nem tudják visszaadni. Amennyiben Eladó más 
okból vitatja a reklamáció jogosságát, a Felek elfogadják Eladó hatósági állatorvosának szakvéleményét és ez alapján 
rendezik vitás ügyüket. 
4./ Az áru minőségi és mennyiségi átadása-átvétele a számla vagy szállítólevél aláírásával egyidejűleg történik meg, 
akképpen, hogy a Vevő képviseletében, a Vevő szállítási címén tartózkodó egyik munkatársa (vita esetén minden olyan személy 
ilyennek tekintendő, aki az átvétel helyén magát ilyennek adja ki), a Vevő nevében aláírásával ellenjegyzi a bizonylatot, melyet 
ezután Felek az áru és a számla tekintetében, átadottnak és átvettnek tekintenek. Az áru átvételét követően az áru vétlen 
megsemmisülési kockázata is a Vevőt terheli. Eladó a leszállított áru tulajdonjogát, ellenértékének teljes kiegyenlítéséig 
fenntartja. Amennyiben a Vevő az áru ellenértékét a második fizetési felszólításra sem teljesíti, Eladó jogosult a 
tulajdonában lévő árut, általa választott időpontban visszavenni. elszállítani és azzal sajátjaként rendelkezni. Eladó vállalja, 
hogy ha EKAER bejelentés köteles szállítást végez, akkor az áru átvételének rögzítését is megteszi. 
5./ A Felek megállapodnak abban, hogy Eladó minőségi hibás teljesítése esetén az Eladó mentesül a következményes károk 
viselése alól, amennyiben a Vevő érzékszervi úton érzékelhető elváltozás ellenére is felhasználja az árut. 
6./'A Vevő képviseletében eljáró személy felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen szerződést jogosult aláírni, egyebekben 
pedig az általa képviselt Vevő cég kötelezettségeinek teljesítéséért készfizető kezességet vállal. Kötelezettséget vállal továbbá 
arra, hogy amennyiben aláírási és képviseleti jogosultsága megszűnik a Vevőnél, arról azonnali hatállyal írásban értesíti az 
Eladót. Az ennek elmulasztásából származó kár megtérítéséért teljes körű felelősséget vállal.   
7./ A Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik meg, amelyet bármely fél írásban azonnali hatállyal felmondhat. 
8./ Annak a három olyan cégnek a felsorolása, amelyekkel Vevő referenciaként megjelöl: 
  
9./ A Felek jogvita esetére kikötik a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek 
képviselői a szerződésben foglaltakat cégeik akaratával és üzleti érdekeivel mindenben megegyezőnek találták, amelynek jeléül 
azt cégszerűen aláírták. A Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződést aláírást megelőzően megfelelő időtartamot kapva 
megvizsgálhatta.  
10./ A természetes személynek minősülő szerződő Fél, jogi személynek minősülő Fél képviselői, kapcsolattartói, illetve a 
szerződő Fél részéről jelen szerződéssel összefüggésben eljáró egyéb személyek azonosításához szükséges személyes adatokat a 
jelen szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a díjak kifizetése, 
valamint a teljesítéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, és ehhez szükséges további intézkedések megtétele céljából a Felek 
kezelhetik. A Felek a jelen szerződés létrehozatala és teljesítése során tudomására jutott, valamint a jelen szerződésben és a Felek 
között létrejött egyéb kapcsolódó megállapodásban, okiratban, formanyomtatványban rögzített személyes adatokat a szerződéses 
jogviszony megszűnését követően 5 évig, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben maghatározott adatokat a számviteli 
törvény 169. §-a alapján 8 évig kezelik. A személyes adatokat a Felek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, így különösen az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
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az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 2016/679 Rendeletében (GDPR) 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, kivéve, ha a Felek egyikének a 
megbízásából a szerződés teljesítésével kapcsolatosan eljáró megbízott, jogi képviselő, jogviták rendezésére vagy hatósági 
ellenőrzésre jogosult szervek, hatóságok, bíróságok, végrehajtó részére adják át. Jogviták és hatósági ellenőrzések esetén e 
személyek (amennyiben az általuk történő adatkezelésre jogszabály egyebet elő nem ír) az adatokat a követelés elévülésének 
napjáig a tartozás behajtása, illetőleg a jogvita megfelelő lezárása érdekében jogosultak kezelni. A jelen pont szerinti adatokat az 
adatkezelésre jogosult személyek tagjai, vezetői, ügyintézői és egyéb alkalmazottai az adatkezelés céljával összefüggésben 
ismerhetik meg. A személyes adatkezelés érintettjeit megilletik a GDPR-ban meghatározott, adatkezeléssel kapcsolatos jogok és 
jogorvoslati lehetőségek. A jelen szerződés aláírói nyilatkoznak, hogy aláírásukkal tudomásul veszik a jelen szerződésben 
rögzített saját személyes adataiknak a másik Fél általi, jelen pont szerinti kezelését, és arról minden esetben tájékoztatják az 
érintett személyeket is. A Felek nem kötelesek a másik Fél részéről érintett személyeket külön tájékoztatni az általuk történő 
adatkezelésről, amennyiben az a jelen ponttal összhangban történik. 
11./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. A Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés szerinti szokást és gyakorlatot nem tekintik jelen szerződés részének, azok 
alkalmazását kizárják, ezzel összefüggésben kijelentik, hogy jelen szerződés a Felek tárgyban született teljes megállapodását 
tartalmazza, amely hatályon kívül helyez minden olyan korábbi nyilatkozatot, megállapodást, ajánlatot, amelyet bármelyik Fél 
ugyanebben a tárgyban a szerződés megkötését megelőzően tett. 
 
Az Eladó a szerződéses pontok megtárgyalásának a lehetőségét a Vevő számára biztosította?    
                                                                                                                                                        (Vevő nyilatkozata igen vagy nem) 
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