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2. A ctes *áliíási dij _ a,e} n agábaníoElalja a tehék órál, a csohagolós és a s.ó í.
lás kóllséget (lóbb íéléphel,84éh i, ú esy eg,!9jgré adot, a száuitó álal ben$i,o,. !,a]J, op jeY ? Zdd",Loo:d,kin,erfgae,ah.cn4Lo4 ,e1..
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lvlegrenddó a sz zódés aláásával üjel.ni, nogv á szEódé9.s összeg péúügti f+
dezele |ápa város Ükonílyala tárglévi költég\etésébeD e alábbiaL szerint En_

Aiemyjben a eyemeL sznóje laey más töíéryts kéFviselóje iÉ-oü!, hósr
a hárot! vidöo]lálból á]ló olljssoroza1 elsö iésze befizetéíe lrerült, a misodik
és hmadik vedőoltás ö$zegét Megrúdetó biztosjlja,

szállitó a s2áaün a telj.siÉsiguolást kövdóen nyúiihtrda be. a suánlához nelléke]ni
ké]l e alárt száliitólelelek hitölés másolali példán}áli

szállltó a 9innáit ah]i]]alloái Éljditések és víudLroá teLjdité§ güint negbonl_
\a,a(b, ]0j § l,óe..zdabú loc'al.al,úin'D]. !cicb(,

7, MeE ende]ő a száElá} el]enéitékét a száó]a ifuolt !eé&4§§l!@ adóás Fnd]é
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2. Mog.endgló jogaijkölélúÉlt9égei

l, MegPndeló jogosul1 a ]€száülott áro neeyiségét és niíóségél ellmóriznj, és nibás
leljesités seién e áD áivéreLél neetagadnj. Á hib]i§ €tjeritéíól külön jegrzóköDyaer

2, Mecrendeló köteles a uszálirott ne3fele]ó ninóségú remék árvael&ó] soldoskod,

3. §zá]ütó jogti, *ötekzctkégei

l. sálLíió kötelezi naeá! hosy a sTüódés |irgyái képezó leméL.kd L o, Djnósé$,
$árt]isi, sonagólási és szállitásj követe]rnényeknek úegfó]elóen sálliijá negEídeló
ala] a ], ne]léL]etben f,egharározon cineke.

2, Szá]lftó aállalj4 hogy a szúódés halálya alan a megend.lr lemékeke1 a }1egreldelő
icénrének meEfelelóen, a ]. úöl]éklelte! megnalfuoati botrtásbú lesai]lttja

r A szíllitás során a @un*avédelbi é§ tijnédelni elóin6ok. iLletve a biztolságl{n ik]
Éndszabálrok fokozótl betánasa a szálliió feladala,

1. sziililó vállalja a nibá§ ragy szál]irás tózbfu roígálódot! illelve jelú szezódés 3, ],
pontjábú logLali&ó] ehéró min6séclj lúéket gyoe cÉéj& a $jál tól§égéie 2

4, si€,ddéí. 6€lléttdrcl"7.fuégPl

] , száuitó kötelezetiség.i k&benerhesek

], A köttér íénéke a niba, iudv. a késedelm nériékél* iguodlk, és ! húával, vagy a
késedelmel érint.t álúemykég broEó édékéfuk 20%,

], száLhó a joesauyolúa} negfeleló szavatosságói köteles vállalni,

4. Mecrendeló a szeződés @oúa]i ídIúondá.á,?jogosuLt M alábbi setgkbd:

- sarlitó ellen csód_, íelsziEolási !a$l véselszánolási eLjánás inrlui;

szn tó néltányo]r\ató ok nélhil nm kzdc mec a s&{ódés leljesltósél;

- szá]litó a c]jsíést lelffiggsz,etie és M.gEnd.ló üe inin}ab iisbeli (ld) &t
szólíiásána]. !éáeTételét követó úpon nen aolylana;

- szál]itó a Kbt. Mdeliezéseilel ellúníesn !o. bé köZentlködót a lel.jesl€sbei

_ szál]ió eg}éh súl}os szeródé$zegést köa.1 el,

5 Késedelles 1iretés eseién Megendeló késedeIni kMaloi kóle14 sáhóna( fuelíi,
nd)nek méíéke megegyezit a újndenkn jegbaiti aLapkmáltal

5. Áladás_á.-&el

L. A2 átadá§álvételi gljái4s lefolrlatá§]'r. á sa']]iló, valajír Meg1mdeló tőzött e]ót
tesen egel€tett idóponibm keíll sor.

2, Amemyjben e elóatesm ecyeneHi idóroltbm a Megendeló hibájábóI nem kerúl
sor u áladás_átvétebe, Llgy ú áro má$dszúi helyszire szi]liii§áról MegúdEió kó_
rle. Effdo_trldn
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7. Á szlEódés nglléHelei

AjáDlaí*ó benyújtott ajáDleE

Á te]jsitéskoi !iba_ és nián)@eniesn, jelen ídzódésbs úeghatfuozoii ni!óségbm
kgLl u án áladását biz@sil,ni.

A2 áiadás &!étel során Meerendetó a leszállitoíi nemyiséeeket 1eÉles negszáfrtá,
l6sa], eok tarra]mát szüó!óbszerü ai^cálartal eleDóriáen, .42 átadá5,Áivélel ,é-
nyét Megr€ndeló kép\iseleíében aegbian smdly a szálütólevél airiiiisáva] ieaolja,

6. z:tró r.trdélkeé§ék

Jglm g.Éódés alűúsa napján ]ép haiilrba és 20] ], deeabq ] l. nadáig l§jedó ba-

táfuzott idóre szóL, Á szezódés nonositása" kiegészilés í!ásbe, a szedódó leleL
eeyeteltésév€L a 200], évi c)qfi. tv. és a Plt. álapján tóíéinei,

Á szeuódésból eBdő viiás kérdésekel a felek elsósorbm közös necegyezése] *óiele-
sk Endeai, emek q9dnélrlel4sége selére a Pálai válNi Bitóság kizirólaeos il_

Jelen szérzódésben nen szBbáIyozoli kérdésekbetr a Pokrni TóíénykönP és a láí§-
hoz }aDcsoLódó eFyéb iogszabáL}oL rüde]kdzéFi úályadóL

szeEöö lelek jelen Mdódést elolvalák, mak Endelkezéseit negéfierték. és nint a!@_
nribl nildenbfi meeeq!,ezói jóvánaqyólar alliiijál,
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