SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS
cégek részére

Amely létrejött egyrészről,
MÁRITY JENŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
NON-STOP DUGULÁSELHÁRÍTÁS
székhelye : 1204 Budapest, Üveges u.5.
adószáma : 67184237-2-43
képviseli : Márity Jenő
Értesítési cím: 1204 Budapest, Üveges u.5.
E-mail: jeno.marity@non-stopdugulaselharitas.hu
mint szolgáltató, a Non-Stop duguláselhárítás
(a továbbiakban: "Non-Stop")
Másrészről
cégnév :
székhelye :
adószáma :
képviseli :
Értesítési cím :
E-mail :
mint megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő") között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
A Non-Stop és a Megrendelő a továbbiakban együttesen,
mint felek, külön – külön, mint fél is szerepelnek.
1.

A szerződés tárgya, fizetési feltételek

1.1
A Megrendelő megrendeli a Non-Stop-tól, a Non-Stop pedig elvállalja, hogy a jelen
keretszerződésben meghatározott feltételekkel szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére.

1.2
A Megrendelő vállalja, hogy minden szolgáltatás alkalmával a jelenlévő képviselője az
aláírásával nyugtázza az elvégzett munkáról szóló igazolást, amelyet a felek a Non-Stop teljesítési
igazolásának ismernek el.

1.3

Átutalással történő fizetés.

A Megrendelő a számlán szereplő összeget a kiállítástól számított ……….…… ( ......) naptári
napon belül a Non-Stop Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt-nél vezetett 10300002-1064413249030010 számú bankszámlaszámára történő átutalással köteles megfizetni a Non-Stop részére.
A felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét késedelmesen
teljesíti, úgy késedelmi kamatot is köteles fizetni a Ptk. 301/A. §-nak megfelelően. A Megrendelő
tudomásul veszi, hogy az ilyen késedelmes fizetése esetén a Non-Stop szolgáltatását a
késedelembe esése időpontjától, a késedelem teljes időtartama alatt helyben történő kiegyenlítése
mellett veheti igénybe.

1.4
[EGYÉB RENDELKEZÉSEK – AMENNYIBEN SZÜKSÉGES, KITÖLTENDŐ, EGYÉBKÉNT
TÖRLENDŐ.]

2.

A szerződés megszűnése

2.1
A Megrendelő a jelen keretszerződéstől írásban, azonnali hatállyal, bármikor elállhat, a
Non-Stop azonban követelheti a Non-Stop teljesítéséig a jelen keretszerződés szerinti ellenértékét.
2.2
A Non-Stop a jelen keretszerződéstől írásban, azonnali hatállyal jogosult elállni, ha a
Megrendelő a jelen szerződés 1. pontjában meghatározottak szerinti fizetési kötelezettséget az ott
megjelölt esedékesség időpontjában nem fizeti meg vagy a Megrendelő fizetésképtelenné válik,
ellene csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, illetve amennyiben adószámát
az adóhatóság bármely oknál fogva felfüggeszti.

3.

Értesítések

A jelen keretszerződés szerinti értesítéseket a felek a fejlécben meghatározott értesítési címre,
és/vagy (elektronikus) postai címekre küldik.
A felek a jelen keretszerződés teljesítése során írásbeli értesítésnek tekintik az elektronikus levelet
is, amennyiben a sikeres kézbesítést a fogadó e-mail rendszere visszajelezte.

4.

Vegyes rendelkezések

4.1
A felek a jelen keretszerződés alapján megillető jogaikat csak a másik fél előzetes írásbeli
jóváhagyása után engedményezheti.
4.2
A jelen keretszerződés csak írásban módosítható. A felek írásbeli módosításnak csak a
módosítás tényére kifejezetten utaló szövegű, mindkét fél által aláírt dokumentumot fogadják el.
4.3
A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság
jogszabályait, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
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