
Viszonteladói Szerződés

1. Szerződő felek:

 Megbízó adatai:

Sport8 Hungary Kft.
Cím: 1116 Budapest Fehérvári út 168-178.
Adószám:24778468-2-43
Bankszámlaszám:
Képviselő: 
- a továbbiakban: Sport8–

 Viszonteladó adatai:

Cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselője: 
- a továbbiakban: Viszonteladó–

2. Szerződés tárgya:

Sport8  jelen  szerződés  alapján  a  Viszonteladót  kiszolgálja  a  tulajdonát  képező,
szállítólevéllel átadott áruval. Viszonteladó vállalja, hogy a jelen szerződésben foglaltak
szerint a megrendelt árukat átveszi, és azok ellenértékét a kondíciós feltételek figyelembe
vételével készpénzben megtéríti.
Az értékesítésre átvett áruk az eladás időpontjáig a Sport8 tulajdonát képezik.
Felek  kölcsönösen  kijelentik,  hogy  együttműködésük  során  a  szállítások  megfelelő
teljesítése érdekében egymásnak minden szükséges tájékoztatást megadnak, a legnagyobb
gondossággal  járnak  el,  különös  tekintettel  a  rendelési  és  szállítási  határidők  pontos
betartására.

3. A termék minőségi és szavatossági kérdései:

3.1. A Sport8 a termékekre szavatosságot vállal. 

4. Rendelés:

4.1. A rendelés leadása történhet:
    írásban postai úton: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
    telefonon vagy faxon: 06/1-877-4841
    e-mail-ben: info@sport8.hu
    a képviselőn keresztül: Vajda Beatrix

           mobilszámon:20-563-83-77
           e-mail-ben: vajdabeatrix@sport8.hu
 



5. Szállítás és teljesítés:

5.1. Viszonteladó vállalja,  hogy az árukat a saját  felelősségére és költségére szállítja a
terméktípusnak megfelelő csomagolásban.

5.2. Viszonteladó  kérheti  az  áruk  kiszállítását,  amelyre  a  következő  megállapodás  az
irányadó. 

 Egyszeri nettó 50.000, azaz ötvenezer Ft alatti rendelésnél a kiszállítás futár
céggel történik, és a szállítás költségét a viszonteladó fizeti. A csomagszállítás
költsége a megrendelt áruk súlyának függvényében változik.

 Egyszeri  nettó 50.000, azaz ötvenezer Ft feletti  rendelés esetén a kiszállítás
futár céggel  történik,  ebben az esetben a  szállítás  költségét  Sport  8 magára
vállalja.

 Az hogy  a  szállítási  költség  kit  terhel,  mindig  a  megrendelés  nettó  értéke
határozza meg.

 
5.3. Sport8  köteles  biztosítani  az  áru,  előre  egyeztetett  módon  és  meghatározott

időpontban történő átadását Viszonteladó részére. Futárszolgálattal a kiszállítási idő
3-4 munkanap.

5.4. A szállítás kockázata Viszonteladót terheli, kivétel, ha az áru szállítását Sport8 illetve
futárcég  végzi.  Ez  esetben  a  szállítási  felelősség  Viszonteladóra  az  áru  átvételét
követően  száll  át.  A  szállítólevél  aláírásával  Viszonteladó  elismeri,  hogy  a
megrendelésének  megfelelően,  hibátlan  mennyiségű  és  minőségű,  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelő árut vett át. 

5.5. Amennyiben  az  áru  csomagoltan  kerül  szállításra  és  a  csomagoláson  feltüntetett
használati utasítás, felirat nem felel meg az árunak és/vagy megtévesztésre alkalmas,
valamint  a  jogszabályok  által  előírt  feltételeknek  nem  felelnek  meg,  különös
tekintettel a magyar nyelvű használati útmutató, minőségtanúsítvány, jótállási jegy, az
árun  elhelyezett,  el  nem  távolítható  címke,  felirat  hiányára,  illetve  ha  ezek  a
jogszabályban előírtaknak nem felelnek meg, a szállítás hibás teljesítésnek minősül és
az áru a Sport8 költségére történő visszaszállítását vonja maga után, illetve az ebből
adódó jogkövetkezmények és költségek Sport8-at terhelik.

5.6. Amennyiben Viszonteladó minőségi hibát tapasztal a minőségi hiba megállapításához
minőség ellenőrző szerv szakvéleménye szükséges. Ennek költségeit a Viszonteladó
előlegezi meg, amelyet azonban megalapozott minőségi hiba esetén a Viszonteladó
minden  további  feltétel  nélkül,  a  következő  rendelésénél,  levonásba  helyezhet,
beszámíthat.  Amennyiben  nincs  további  megrendelés,  Sport8  a  minőségi  hibás
termék árát visszafizeti. A szakvélemény költségeit az a fél viseli, amelyik vizsgálatra
okot adott.

5.7. Sport8  nem  vállal  felelősséget  az  átvett  áruk  nem  megfelelő  raktározásából.,
tárolásából, kezeléséből adódó minőségi problémákért. 



5.8. Rejtett hiba esetén Viszonteladó reklamációit és észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti,
és annak egy példányát megküldi Sport8 részére. Rejtett hibának minősül, ha palettás
szállításnál  a  nem  látható  (takart)  áru  mennyiségileg  vagy  minőségileg  eltér  a
megrendelttől,  illetve  ha  kizárólag  a  csomagolás  megbontásával  derül  fény  a
mennyiségi vagy minőségi hibára. Amennyiben a Sport8 a bejelentés kézhez vételétől
számított 14 napon belül nem válaszol, úgy a felek ezt akként tekintik, hogy a Sport8
a jegyzőkönyvben rögzítetteket tudomásul vette.

5.9. Minden áru szállítása számla kíséretében történik. A számlának tartalmaznia kell:

 a szállító nevét és címét,
 a szállítás helyét és időpontját,
 az áru cikkszámát, megnevezését belistázásának megfelelően,
 szerződés szerinti engedményekkel csökkentett nettó egységárat,
 nettó-bruttó végösszeget,
 áfa tartalmat,
 az egységcsomagok mennyiségét.

5.10. A  számlát  mindenkor  a  hatályos  jogszabályokban  és  az  áfa  törvény
előírásaiban  meghatározott  rendelkezések  figyelembe  vételével  kell  kiállítani.  A
számlán feltüntetett minden adatnak jól láthatónak és beazonosíthatónak kell lennie.

 A Sport8 teljes felelősséggel tartozik azokért a következményekért, amelyeket a hibás
számlázás von maga után, különös tekintettel az áfa kulcs, illetve a VTSZ/SZJ szám
megadására, ami az áfa összeg helytelen számítását eredményezheti.

5.11. Viszonteladó csak az eredeti számlapéldányt fogadja el, minden esetben aláírással,
bélyegzővel hitelesítve. Viszonteladónál a számlából egy példány marad. Eredeti számla
hiányában  (pl.  postai  elveszés)  Viszonteladó  hitelesített  számla  másolatot  elfogad
(„Hitelesített másolat” megnevezéssel, aláírással,  bélyegzővel, dátummal ellátva).  Nem
hitelesített  másolatra  kifizetést  nem  teljesít.  Az  előírásoknak,  illetve  a  szerződésben
rögzített szabályoknak nem megfelelő számlára kifizetés nem teljesíthető. Ilyen számlát
Viszonteladó javításra visszaküldi. Amennyiben az eredeti számlához helyesbítés készül,
abban az esetben Sport8-nak a bizonylatot vissza kell küldenie. Ezekben az esetekben a
Viszonteladó fizetési késedelme kizárt.

6. Fizetési feltételek:

6.1. A fizetés készpénzben történik az áru átvételekor szállítólevél és számla ellenében. 
Az árak változásának jogát a Sport8 fenntartja és erről a Viszonteladót egy héttel az
árváltozás előtt írásban értesíti.

6.2. Az áru átvétele:

Az áru átvétele előzetes egyeztetés szerint történhet a következő helyeken:
 -1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
 -1222 Budapest, Gyár u. 17. ( raktár )
 nyitva tartás: H-P: 9-17
 Viszonteladó

6.3. Viszonteladói árak:



 A  Viszonteladók  a  Sport8  által  kiadott,  ajánlott  bruttó
kiskereskedelmi  árlista  árból  kedvezményt  kapnak.  Az  aktuális
márkának aktuális kedvezményét kell figyelembe venni.

6.4. Kedvezmény rendszer
            

 Egyszeri  nettó  300.000,  azaz  háromszázezer  Ft  feletti  rendelésnél  a
számlázás  a  Sport8  által  kiadott  nagykereskedelmi  árlista  „VIP”
kedvezményes árszintjén történik.

 Egy adott naptári hónapban Viszonteladó rendelései  elérik a  nettó
300.000,  azaz  háromszázezer  Ft  összeget,  a  következő  naptári
hónapban történő rendelése esetén a számlázás a Sport8 által kiadott
nagyker  árlista  „VIP”  árszintjén  történik.  Az  extra  kedvezmény
naptári hónap időtartamra szól. 

 Abban  az  esetben,  amikor  Viszonteladó  rendelései  elérik  a  havi
300.000,  azaz  háromszázezer  Ft-os  nettó  átlag  forgalmat,  a  VIP
viszonteladói  kedvezmény továbbra is fennáll.

 Amennyiben  a  kedvezményes  időszak  alatt,  Viszonteladó  rendelési
összege  nem  éri  el  a  nettó  300.000,  azaz  háromszázezer  Ft-ot,  a
kedvezmény  mértéke  Sport8  által  kiadott  nagyker  árlista  „Alap
nagyker” ársávjára módosul.

 Forgalmi adatok összevonhatóak a brendeknél.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Sport8 által közölt ajánlott eladási árak alatt a Viszonteladó nem értékesítheti Sport8
termékeket.

7.2. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik..

7.3.  Sport8 bármikor  indoklás  nélkül  elállhat  a  szerződéstől,  a  Viszonteladó 30 napos
felmondási határidővel jogosult felmondani. A szerződés felmondására kizárólag írásban,
a szerződő felek címére, postai úton ajánlva van lehetőség. 

7.4. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitát a Felek megegyezés útján 
      rendeznek. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a 
      Budapesti XI. Kerületi Bíróság illetékességének.

7.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
       rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, 
és mint befolyásmentes, akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 

                  Viszonteladó Sport8



I. A Viszonteladó részletes adatai

Viszonteladó adatai:

Cégnév:
Székhely cím:
Levelezési cím: 
Üzlet címe: 
Kapcsolattartó: 
Tel:
Fax:
Mobil:
Web: 
E-mail:


