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ADÁS – VÉTELI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről a 

 

Cégnév: Csercsics Faipari Kft 

Cím: 9791 Torony, Felsőőri u.- Ipartelep u. 3. 

Adószám: 11317960-2-18 

Bankszámla száma: 11996808-06263913 

 

mint eladó 

 

Másrészről a  

 

Cégnév:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Bankszámla száma: 

Telefonszám: 

 

mint vevő között, a mai napon a következő feltételekkel: 

 

1./ A szerződés tárgya: ……………… számú megrendelés. 

2./ A szerződésben szereplő termékek fizetendő, kedvezménnyel csökkentett összege: 

3./ Fizetés módja: 50 % a megrendeléskor, 50% az áru átadásakor, kp. vagy előre utalással 

4./ Gyártási idő 5 hét. 
5./ Szállítás: A kiszállítás költsége a vevőt terheli. 

6./ Csomagolás, szerelés: A gyártó a terméket biztonságosan becsomagolja, külön csomagolja az 

asztallapot, vendéglapot, lábakat. Az összeszerelés a fogyasztónál történik, a fogyasztó költségére. 

7./ Használati útmutató: A gyártó használati-, szerelési-, ápolási útmutatóval, ápolási 

segédanyaggal is ellátja a vevőt. 

8./ Minőségi megfelelőség: A gyártó un. Műszaki adatlapban tájékoztatja a vevőt, a termék 

minőségi paramétereiről. A megrendelő ezen szerződés aláírásával elfogadja a műszakai adatlapban 

leírt minőségi paramétereket. 

9./Reklamációkezelés: A reklamáció leadása a gyártó felé csak írásban történhet. A nem 

rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodásért, minőségi kifogásért a gyártó nem felelős. A 

gyártó azon hibákért felelős, amelyek a műszaki adatlapban leírt paramétereknek nem felelnek meg. 

A szemrevételezéssel fellelhető hibákat a vevő köteles, - az átvételt követő max. 5 munkanapon 

belül - írásban a gyártó felé jelezni. A hibás teljesítésből eredő hibákat a gyártó köteles az elvárható 

leggyorsabban kijavítani vagy a terméket kicserélni. 

10./ Megrendelés módosítása, megrendelés lemondása csak írásban történhet, legfeljebb a 

megrendelés leadását követő 5 munkanapon belül. 

 

 

 

 

 



          H 9791 TORONY 
Felsőőri utca-Ipartelep utca 3. 

Tel: +36 94 540-650 Fax: +36 94 540-651 
E-mail:csercsics@csercsics.hu 

honlap: www.csercsics.hu 
www.facebook.com/Csercsicsfaipar 

HU 11317960 

Torony 2014.03.13.                                                                  Csercsics Faipari Kft                                                                      2.oldal összesen: 2 

 

Az ezen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdések megoldásában a felek elsődlegesen 

egymás közötti megegyezésre törekszenek, ha ez nem vezet eredményre, úgy jogi helyként az eladó 

székhelye szerinti bíróságot jelelik meg illetékes bíróságként. 

 

 

Torony, 2014………. 

 

 

 

            Eladó                                                                     Vevő 

Csercsics Faipari Kft                                               

 


