
Áru adásvételi szerződés 

amely létrejött, 

egyrészről 

Eladó:  Név: Gamota JR s.r.o 

Cím: 82102 Rratislava-Ružinov Súmračná 3 

Levelezési cím: Medercská c. 81, 94501 Komárno (SK) 

Cégjegyzék szám: 46297898   

Bankszámlaszám: VÚB Banka, SK87 0200 0000 0029 6407 3553 

Adószám: SK2023354652 

Céget képviseli: Ing. Anton Zsigo 

valamint 

Vevő: Név: 

Cím:  

Levelezési cím:  

Bankszámlaszám: 

Cégjegyzék szám: 

Adószám:  

Céget képviseli:  

Együtt Felek között az alábbi témában és feltételekkel: 

1. Termék neve: Melegen préselt, szűrt, GMO mentes szójaolaj, antioxidáns nélkül

2. Mennyiség:      to

A termék mérlegelése Eladó telephelyén történik, a súlyt Felek véglegesnek fogadják el.

3. Minőség: Takarmány gyártásra alkalmas, FFA max 1,25 %, nedvesség max. 0,2 %,

szennyezettség max. 0,15 %, peroxid szám max. 15

4. Paritás:

5. Az áru átadásának időpontjai:

2020.     . hét  to 

2020.     . hét  to 

6. Csomagolás: ömlesztett

7. Ár:  EUR/to (Áfa nélkül) 

8. Fizetési határidő: Az áru átadásától számított 7 naptári nap

9. Egyéb rendelkezések:

Mintavétel rendje:

Eladó telephelyén történő átvétel esetén (FCA paritás) az áru kiadásakor közös mintavétel a 

gk. vezető (mint Vevő megbízottja) és Eladó képviselője jelenlétében,



A szerződés teljesítésében kapcsolattartók 

 Eladó részéről: Vido Dáriusz (tel. szám: +421 902 945 430, e-mail cím: vido@gamota.sk)                              

 Vevő részéről:                         (tel. szám:                                 , e-mail:                                       )  

- Felek az áru átadásának pontos időpontját dekádonként - minimum 7 nappal az átadás 

elött - pontosítják. 

- Amennyiben az 5. pontban megadott és Felek által pontosított átadási időpont Vevő hibája 

miatt meghiúsul, Eladó jogosult a késedelem idejére tárolási és finanszírozási költséget 

felszámítani. 

- Amennyiben Vevő a jelen szerződéstől indoklás nélkül eláll, úgy köteles a lemondott tétel 

értékének 20 %-át kötbérként Eladó számlájára átutalni az elállástól számított 15 naptári 

napon belül. A fizetési határidő az áru ellenértékének Eladó bankszámlájára történő 

érkezését jelenti. Amennyiben Vevő fizetési késedelembe esik, a késedelem idejére Eladó 

jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat a Szlovákiában érvényes 

jegybanki alapkamat kétszerese.  

- Az áru átvételekor Eladó átadja Vevő részére az áru címkéjét, amelynek átvételét Vevő 

elismeri. Vevő az árut átvételkor szemrevételezi, ez alapján annak minőségét elfogadja. 

- Az áru átadásakor Eladó az alábbi okmányokat adja át Vevő részére: 

Mérlegjegy, címke, GMO mentességi igazolás, áru kiadási jegy. A GMO mentességi 

igazolás az Eladó EXW paritására vonatkozik. Vevő kötelessége biztosítani az elszállítás és 

további tárolás során esetleg fellépő kontamináció elkerülését.  

- Vevő vagy annak képviselője aláírásával igazolja az áru átvételét. 

- Amennyiben Vevő nem Szlovákiában regisztrált vállalkozás, a „Teljesítési igazoláson” 

Vevő cégszerű aláírásával igazolja, hogy az árut Szlovákia területéről kiszállítja és ÁFA-t a 

végfelhasználó ország törvényei szerint befizeti.  

- Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést és azzal kapcsolatos közléseiket e-mail 

formájában is elfogadják. Az ilyen közléseket minden esetben a Felektől származónak kell 

tekinteni. 

- Vitás esetekben Felek megegyezésre törekszenek. Megegyezés hiányában Felek a 

Szlovákiában érvényes Polgári Törvénykönyv szerint a Komáromi Városi Bíróság 

kizárólagos hatáskörét fogadják el.  

 

A szerződésben leírtakat Felek elolvasták, megértették és mint akaratuknak megfelelőt jóváhagyólag 

aláírták. 

Dátum: 2020. 

 

 

 

  Eladó       Vevő 
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