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VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS 
1 . A szerződő felek : 

Ezen szerződés létrejött a Nowton Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 40, adószám: 27977752-2-41), a 
továbbiakban, mint Megbízó, valamint …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………, mint Megbízott között. 

2. A szerződés tárgya  

A Megbízott által a Megbízótól vásárolt Vadalarm márkájú termékek értékesítése a Megbízó által meghatározott, 
kedvezményes áron. 

3. Megbízott vál lal ja , hogy: 

a) az áruk árának a Megbízóval e szerződésben megállapított feltételek melletti kifizetését teljesíti 

b) hogy a termékek vételárát a megrendelés leadásakor kiállított számlán feltűntetett határidőig (8, 14, 
esetenként 30 napos) határidőig a Megbízó bankszámlájára átutalja. 

c) harmadik személyeknek történő eladáskor saját nevében jár el és a forgalmazót nem hozhatja kapcsolatba 
olyan áruval, mely nem volt a forgalmazó teljesítésének tárgya; 

d) a Megbízott a megrendelni kívánt termékek listáját e-mailen keresztül, telefonon, vagy a vadalarm.hu 
webáruházban leadott rendelés formájában eljuttatja a Megbízóhoz. A megbízó a megrendelés beérkezését 
válasz e-maillel igazolja vissza 

e) webáruházába felvezeti és/vagy üzlethelyiségébe kihelyezi az általa forgalmazott termékek közé a Vadalarm 
termékeket a márkanév egyértelmű feltüntetésével a vásárlók felé 

f) webáruházában és/vagy üzlethelyiségében megfelelő tájékoztatást ad a vásárlónak a termék technikai 
paramétereiről, áráról 

g) a viszonteladói árakon megvásárolt termékeket végfelhasználóknak való továbbértékesítés céljából rendeli 
meg, azokat saját használatba nem veszi. 

h) évente legalább egy viszonteladói megrendelést lead, ellenkező esetben a továbbiakban nem lesz jogosult 
viszonteladói árakon vásárolni 

i) a Megbízott nem rontja a Megbízó, illetve a Vadalarm termékek hírnevét 
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j) a Megbízott a jelen szerződés mellékletét képező viszonteladói ártáblázat alapján fizet a Megbízónak. 
Magyarországi székhellyel rendelkező és forint bankszámláról utalást indító Megbízott köteles a forintban 
meghatározott árakat fizetni, minden más esetben az euróban meghatározott árak érvényesek. 

4. A Megbízó válla lja , hogy: 

a) a Megbízott rendelkezésére bocsátja a termék értékesítéséhez felhasználható műszaki és marketing 
anyagokat (leírásokat, képeket); 

b) megrendelés esetén biztosítja a termékek maximum 5 munkanapon belüli szállítását. 

5. A szerződés időtartama  

a) A szerződés mindkét szerződő fél általi aláírásának napjával lép hatályba.  

b) A szerződés határozatlan időre szól, azt mindkét fél írásban azonnali hatállyal, indoklás nélkül, bármikor 
felmondhatja.  

c) A felmondás csak akkor érvényes, ha mindkét fél a másik felé fennálló tartozásait rendezte.  

d) A felmondás mindkét fél részéről e-mailben is történhet, melynek megérkezéséről a másik félnek 
visszajelzést kell adnia. 

6. Egyéb  rendelk ezések  

a) A Megbízó a termék kínálatának és a termékek árainak változtatási jogát fenntartja. 

b) A Megbízottnak jogában áll eldönteni, hogy milyen áron értékesíti a rendelt termékeket, pl. kedvezményt 
adhat vásárlóinak. 

c) A Megbízó a végfelhasználók számára eladott termékekre 2 év műszaki garanciát vállal az eladástól számítva. 

d) A minimális rendelési mennyiség minden típusból 10 db Vadalarm márkájú termék. Egy rendelés alkalmával 
nem szükséges több típusból is rendelni. Ettől eltérni az első rendelés alkalmával lehet, amikor is elegendő a 
Megbízottnak 5 darab terméket vásárolnia a viszonteladói feltételek érvényesítéséhez. 

e) A fizetés utalással történik a Megbízó bankszámlájára (11707031-20002358). A Megbízó ÁFÁ-s számlát 
állít ki a Megbízott nevére, melyet e-mailben megküld a Megbízott részére. 

f) A fizetés teljesítését követően a Megbízó gondoskodik arról, hogy a Megbízott által megrendelt termékek a 
Megbízotthoz a megállapodott határidőn belül maradéktalanul és épen eljussanak. 

g) A rendelés gyakorisága kizárólag a Megbízottól függ. 
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h) A Megbízott a rendelést e-mailben adja le, a pontos terméknév, darabszám, számlázási cím, illetve szállítási 
cím megjelölésével. 

i) A szállítmány átvételi helyét a Megbízott határozza meg. A szállítás költségeit mindig a feladó fél fizeti (legyen 
szó garanciálisan postára adott termékekről, vagy a megrendelés teljesítéséről.) 

7. Továbbított  szolgáltatások ra vonatk ozó feltételek  

A szerződés ezen pontja a Megbízó által gyártott termékekhez kapcsolódó szolgáltatások feltételeit foglalja össze. 

a) Minden olyan termék esetében, ahol a termék működése olyan szolgáltatáson alapszik, mely a termék 
végfelhasználó felé történő értékesítését követően a Megbízó által üzemeltetett információstechnológiai 
infrastruktúrát veszi igénybe, a végfelhasználó havi vagy éves díjat (a továbbiakban üzemeltetési költség) 
köteles fizetni a Megbízó részére. 

b) A Megbízott köteles tájékoztatni a végfelhasználót az üzemeltetési költség fizetési kötelezettségéről, 
melynek a vadalarm.hu weboldalon történő regisztrációt követően tud eleget tenni.  

c) A fizetési kötelezettség kezdete a termék végfelhasználó általi megvásárlásának napja, vagy amennyiben egy 
termék viszonteladói ára tartalmazza előre meghatározott időtávú üzemeltetési költséget, úgy a vásárlástól 
számítva annak lejártát követően kell a végfelhasználónak megkezdeni az üzemeltetési költség fizetését. 

8. Viszonteladói árak  és érvényességük  

a) A viszonteladói szerződés megkötésekor érvényes árakat tartalmazó viszonteladói ártáblázat jelen szerződés 
mellékletét képezi.  

b) Megbízó a viszonteladói árak változtatásának jogát fenntarja. Erről a Megbízottat előzetesen írásban, a 
megadott e-mail címen értesíti. Ekkor a Megbízottnak lehetősége van még az értesítést követően 30 napig a 
korábban érvényes áron rendelést leadni.  

c) Az aktuálisan érvényes Viszonteladói ártáblázat a vadalarm.hu weboldal viszonteladók számára kialakított 
részén mindig publikus és letölthető. 

9. Vis m aior m iatt elm aradt teljesítés 

d) Jelen Szerződés alkalmazásában "vis maior" minden olyan, a vis maiorra hivatkozó Fél (a "Hivatkozó Fél") 
befolyásán kívül eső eseményt jelent, amelyet a Hivatkozó Fél ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy 
elhárítani, és amely a Hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a szállítási vagy átvételi kötelezettsége 
teljesítését. 
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e) Elháríthatatlan külső erők jelen szerződés értelmébe lehetnek különösen: földrengés, árvíz, villámcsapás, 
tűzvész; egyéb súlyos természeti katasztrófák; háború; lázadás, forradalom, zavargások, polgárháborúk, 
felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk hatása; törvény, jogszabály intézkedése; egyéb hatósági 
intézkedés vagy beavatkozás, tilalom, embargó. 

f) Amennyiben az egyik Fél vis maior miatt részben vagy teljes egészében nem tud eleget tenni a jelen 
szerződésben foglalt szállítási vagy átvételi kötelezettségének, és a nevezett Fél eleget tesz a jelen szerződés 
vis maior eseményről szóló értesítésre és a vis maior esemény enyhítésére vonatkozó rendelkezéseinek, akkor 
azt úgy kell tekinteni, hogy a Hivatkozó Fél nem esett szerződésszegésbe. Ekkor a Hivatkozó Fél mentesül 
adott kötelezettsége alól arra az időtartamra és abban a mértékben, ameddig és ahogy a vis maior esemény 
megakadályozza az említett kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a Hivatkozó felet kártérítési 
kötelezettség nem terheli. 

g) A vis maior eseményről való tudomásszerzést követően a Hivatkozó Fél a lehető legrövidebb időn belül köteles 
értesíteni a másik Felet a vis maior esemény bekövetkeztéről, és köteles a lehetőségéhez képest megbecsülni 
azt, hogy előreláthatólag milyen mértékben és meddig nem lesz képes kötelezettsége teljesítésére, továbbá 
köteles minden tőle elvárható lépést megtenni a vis maior esemény hatásainak enyhítése érdekében. 
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1 0. A felek  adatainak  védelm e 

a) Megbízó és Megbízott elfogadják, hogy az egymásról tudomásukra jutott adatokat, üzleti információkat 
bizalmasan kezelik, harmadik személynek nem adják ki a másik fél engedélye nélkül. 

b) A Felek jelen szerződést elolvasták és elfogadják annak betartását, a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezései szerint járnak el. 

Kelt: ………………………………………… 

……………………………………………      ……………………….………….…….. 
    Megbízó       Megbízott 
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