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SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről az Inter Cars Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 44/B., cégjegyzékszám: 01-09-

715340, adószám: 13030083-2-41., bankszámlaszám: 10918001-00000016-43200015) - a továbbiakban: Szállító 

 

másrészről  

Vevőkód:  Kiszolgáló telephely:  

Partner neve (cégnév):  

Nyilvántartási szám (cg.):  

Törvényes képviselő neve:  

Partner anyja neve (csak 

e.v. esetén): 

 

Partner születési helye és 

ideje (csak e.v. esetén): 

 

Számlázási cím:  

Kapcsolattartó  

Adószám:   

Fizetési határidő:  

 

- a továbbiakban: Partner - (Szállító és Partner a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben, a Szállító mindenkori 

Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 9. fejezete alapján az alábbiakban foglalt feltételek szerint: 

1. Szállítási feltételek:  

A Szállító vállalja a megrendelt Terméknek a Partner által a Partner vevőtörzsében, vagy – ha attól eltérő – a megrendelésben 

megjelölt helyre történő szállítását. A szállítási feltétekre egyebekben a Szállító www.intercars.hu oldalon közzétett ÁSZF, 

különösen annak 2. fejezetében foglaltak irányadók. 

2. Fizetési feltételek, hitelkeret 

A Partner köteles a Termékek vételárát azok átvételét követően a Szállító által kiállított és átadott számla ellenében a számlán 

megjelölt – legalább a fentiekben rögzített fizetési határidőben – a Szállító bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

A Szállító a Partner számára 250.000,- azaz kettőszázötvenezer Forint induló hitelkeretet biztosít, amely hitelkeret erejéig a 

Partner a fent megjelölt fizetési feltételek mellett Termékeket vásárolhat a Szállítótól. 

A fizetési feltétekre egyebekben az ÁSZF, annak különösen annak 6. fejezetében foglaltak irányadók. 

3. Általános Szerződési Feltételek 

A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szállító ÁSZF-jének, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 

A Partner kijelenti, hogy a www.intercars.hu oldal hozzáférése biztosított, ekként az ÁSZF teljes terjedelemben azon 

elérhetővé, és megismerhetővé vált számára, mely tényt a Partner jelen keretszerződés aláírásával nyugtáz. 

A Partner kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat jelen keretszerződés aláírását megelőzően megismerte, értelmezte, 

az azzal kapcsolatban felmerülő kérdéseit a Szállító képviselőjével egyedileg megtárgyalta, ekként az ÁSZF 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

4. Jelen keretszerződést az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel a felek csak közös megegyezéssel jogosultak módosítani. E körben a 

Partner kifejezetten tudomásul veszi a Szállító kedvezmények megvonására, illetve 2. pontban foglalt fizetési mód, a hitelkeret 

összege, valamint az ÁSZF-ben meghatározott egyéb, így különösen a 7.6. pontban foglalt esetekben fennálló egyoldalú 

szerződés módosítási jogát. 

5. A Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és azt meg nem haladó mértékben megadott 

a Partner kapcsolattartójára vonatkozó személyes adatokat a Szállító az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában megadott jogos érdek, a Partner képviselőinek, meghatalmazottjainak 

illetve az egyéni vállalkozó Partner esetén a Partner személyes adatait pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli.  

Felek a jelen keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: Budapest, …………      

 

_______________________________ ________________________________ 

Inter Cars Hungária Kft. 

Szállító 

p.h. 

………………………………………….. 

Partner 

p.h. 
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