
VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

  

Marseus Computer Kft 

 

Cég:     Marseus Computer Kft.  

Cím:     1131 Budapest, Jász utca 179 

Adószám:    12648797-2-41 

Cégjegyzékszám:   Cg.01-06-727919/6 

Bankszámlaszám:   10700347-25613805-51100005 

Ügyvezető:   Újvári Péter 

 

mint nagykereskedő, a továbbiakban Nagykereskedő, másrészről a(z) 

 

Cég:  

Cím:  

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 
 

Bankszámlaszám: 

ÜgyvezetőéIgazgató: 
 

Tel./Fax:  

e-mail:  

  

 

 

mint viszonteladó, a továbbiakban Viszonteladó között az alulírott napon és helyen. 

 

I. Értékesítés 

 

Marseus Computer Kft. mint nagykereskedő minden forgalmazóval viszonteladói szerződést köt, 

az általa kínált termékek forgalmazására. A vásárlás feltétele: a viszonteladói szerződés aláírása, 

melynek melléklete: 

Társas vállalkozások esetén: a cégbíróság által hitelesített végzés fő oldalának és tevékenységi 

körének másolata, ami tanúsítja, hogy a cég Magyarországon bejegyzett, és az adott cég 

tevékenységi köre tartalmazza a számítástechnikai termékek kereskedelmi forgalmazását vagy 

egyéb számítástechnikával kapcsolatos tevékenységét (de min. cégbírósági tanúsítvány másolata). 

Egyéni vállalkozók esetén: a vállalkozói igazolvány másolata. 

A termékek vételára mennyiségtől függően változhat.  

 

II. Áru rendelés, visszaigazolás 

 

A Marseus Computer KFT. az általa forgalmazott személyesen átvett termékekre szóban és írásban 

is elfogad megrendelést, futárszolgálat igénybevétele esetén írásban számlázási és szállítási cím 



megjelölésével regisztráljuk a rendelést. Nagykereskedő a beérkezett rendelést 24 munkaórán 

belül visszaigazolja, a visszaigazolt megrendelést 5 munkanapon át foglalja. 

Vásárláskor a Viszonteladó vagy annak képviselője az átvételnél ellenőrzi a terméket, hogy az 

megfelel-e az általa megrendeltnek, mind a típus, mind a mennyiség, mind az ár tekintetében. A 

vevő a számla aláírásával igazolja a feltételek teljesülését. A komplett gépek konfigurációját a 

Nagykereskedő garantálja. 

A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy ezen elfogadás megtörténte után a Nagykereskedőnek nem 

áll módjában a terméket kicserélni, vagy visszavenni. Ez alól csak a hibás termék kivétel. 

 

Árufoglalás: 

A raktárkészlet erejéig a Nagykereskedő árufoglalásokat is elfogad, melyeket a Viszonteladó 

írásban (e-mailben: rendeles@marseus.hu) tehet meg. A foglalt árut a Viszonteladónak, egyéb 

megállapodás hiányában, max. 3 munkanapon belül át kell vennie, különben foglalását a 

Nagykereskedő törölheti. A Nagykereskedő fent tartja magának a jogot, hogy rendszeres, 

többszöri foglalás visszamondás esetén, megtagadja a foglalások elfogadását, ez esetben csak 

prompt vasárlás lehetséges. 

 

Előrendelés: 

A Nagykereskedő szóban vagy írásban egyeztetett előrendeléseket e-mailben fogad el. Az 

előrendelések teljesítését a Nagykereskedő csak az importőr, vagy a gyártó felelősségvállalásáig 

tudja garantálni. 

Rendszeres és nagy mennyiségű előrerendelési igény esetén, kb. 7-10 nappal a szállítás előtt, a 

Nagykereskedő e-mailben, az árlista árainál kedvezőbb árakkal, rendelési listát bocsáthat 

rendelkezésre. 

A megrendelt terméket a Viszonteladó köteles átvenni, a megrendelés lemondására a 

Nagykereskedő által elküldött visszaigazolásig van mód, azt követően a rendelés 

visszavonhatatlan. 

 

Árlisták: 

A Nagykereskedő árlistát hetente bocsát ki, meghagyva magának a jogot, hogy számottevő 

árváltozás esetén az árakat módosítsa. 

Az árlistát a Nagykereskedő a Viszonteladó részére e-mailben hetente elküldi, illetve honlapján 

(www.marseus.hu) hozzáférhetővé teszi.        

Nagykereskedő viszonteladói árlistáját/hírlevelét regisztrált partnereinek – a fent feltüntetett e-

mail címre – küldi meg, továbbá így tájékoztat ár, készlet, garancia, nyitva tartás, egyéb 

változásokról, marketing akciókról. 

 

III. Fizetési feltételek 

 

Fizetési módok, feltételek: 

A fizetés készpénzben: Feltétel nélküli, általános fizetési mód. A vásárlással egy időben a számla 

kifizetése készpénzzel történik. 

 

Fizetés előre átutalással:  

mailto:rendeles@marseus.hu
http://www.marseus.hu/


Az előre átutalásos rendelés esetén Nagykereskedő proforma számlát ki viszonteladónak, aki ez 

alapján előre átutalja ennek összegét. Az áru átvétele és a végszámla kiállítása azután történik, 

hogy a kifizetett összeget a számlavezető bank Nagykereskedő számláján jóváírta. 

 

Fizetés átutalással: Utólagos átutalással csak a Nagykereskedővel külön halasztott fizetési- és 

készfizető kezességvállalási szerződést kötött Viszonteladók fizethetnek. 

A Viszonteladó vállalja, hogy az átutalásos számlákat a számlán megadott fizetési határidőig 

kiegyenlíti. A Viszonteladó késedelmes fizetése esetén a Nagykereskedő jogosult: 

– a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani, 

– azonnali beszedési megbízást a Viszonteladó bankjához benyújtani, ami ellen a Viszonteladó 

kifogást nem emel, 

– e jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani, 

– a Viszonteladóval szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás 

tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni. 

 

IV. Jótállás, kárveszély 

 

Nagykereskedő alábbi jótállási időket vállalja termékcsoportonként: 

 

 

Termék Jótállási idő 

PC 12 hó 

TFT 12 hó 

PC- Notebook 

alkatrész 
12 hó 

Notebook 12 hó 

Nyomtató 12 hó 

Telefon 6 hó 

Szerver 6 hó 

Szerver 

alkatrész, 

opció 

6 hó 

 

A Viszonteladó az általa átvett termékek műszaki tartalmát, sértetlenségét és hiánytalanságát 

minden esetben a számlázás során ellenőrzi.  

Nagykereskedő termékeit alapesetben kiegészítők (billentyű, egér, tápkábel, VGA kábel, stb.) 

nélkül forgalmazza. 

 

Nagykereskedő vállalja, hogy futárszolgálattal szállított termékeit a mindenkori használt 

számítástechnikai piac normáinak megfelelő műszaki és esztétikai állapotban csomagolja. 

Nagykereskedő TFT monitorok kiszállítása során keletkezett szállítási sérülésekért felelősséget 

nem vállal.   

 



Nagykereskedő a kiadott termékekről a számla mellékleteként külön garancia levelet nyomtat és 

ad át Viszonteladónak. Garanciális igény minden esetben kizárólag a Viszonteladó számla-, 

valamint garancialevél példányával együttesen érvényesíthető. A garanciális termékekre 

felragasztott garancia címke eltávolítása, és/vagy sérülése esetén a garancia érvényét veszti. 

Nagykereskedő garanciális termék okozta meghibásodásból eredő károkért nem vállal 

felelősséget. 

 

 

A garanciális javítás: 

 

A hibás termék Nagykereskedő telephelyére szállítása minden esetben Viszonteladót terheli. 

A meghibásodott termék(ek) garanciába történő leadásakor Viszonteladó átvételi elismervényt 

kap, a javított termék(ek) átvétele ezzel az elismervénnyel történik.  

Nagykereskedő garanciális javításra visszahozott készülékeken tárolt adatokért felelősséget nem 

vállal. 

A garanciális javítás/csere folyamata a termék beazonosítása és a hiba feltárása után kezdődik. 

Amennyiben a Nagykereskedőhöz garanciális javításra leadott termék(ek)ről kiderül, hogy a 

meghibásodást nem garanciális probléma (helytelen, nem rendeltetésszerű használat/üzembe 

helyezés/üzemeltetés, egyéb a garancia körén kívül eső probléma) okozta, úgy Nagykereskedő 

jogosult a garanciális igény elutasítására.  

A Viszonteladó által garanciába leadott terméket – a fenti kizáró okok kivételével – 

Nagykereskedő a törvényben előírt határidőn belül – lehetőségeihez képest – javítja, illetve 

amennyiben nem javítható, úgy az eredetinek megfelelő használati értékű termékre cseréli a hibás 

terméket.  

 

Nagykereskedő a garanciába leadott termék javításának/cseréjének végeztével kiértesíti 

Viszonteladót. Nagykereskedő egyéb – jelen szerződésben nem rögzített – jótállási 

kötelezettségeit a hatályos belföldi szabályok szerint teljesíti.  

 

 

V. Egyéb 

 

A Nagykereskedő árlistájában szereplő árak ÁFA, és házhozszállítási díj nélkül értendők.  

Mind a Nagykereskedőnek, mind a Viszonteladónak jogában áll a szerződés felmondása, 

amennyiben erről a másik felet 30 nappal korábban írásban értesíti.  

Jelen szerződés visszavonásig érvényes.  

Amennyiben Viszonteladó fizetési kötelezettségeinek késedelmesen tesz eleget, úgy köteles a Ptk. 

szerinti késedelmi kamatot megfizetni Nagykereskedő felé.  

Nagykereskedő számláin szereplő termékek kiegyenlítésig a Marseus Computer Kft tulajdonát 

képezik. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

Felek a szerződésben foglaltakat megismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

aláírásukkal hitelesítik.  

 

 



Budapest, 202  . …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nagykereskedő                     Viszonteladó 


