Bizományi szerződés
amely létrejött a
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselő Személy személyes adatai:
mint megbízó (a továbbiakban: Kereskedő), valamint
Sheffie Kft. (2089 Telki, Rákóczi utca 25. adószám: 24905521-2-41, bankszámlaszám: (MKB)
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-169611 továbbiakban: Sheffie) mint bizományos (a továbbiakban:
Üzemeltető), között az alábbi helyen az alábbi feltételek szerint.
1./ A jelen szerződés tárgya bizományosi értékesítés. A bizományosi értékesítés alapján az
Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a saját nevében, de a Kereskedő javára és számlájára
adásvételi szerződést köt a Kereskedő kizárólagos tulajdonát képező Termékekre.
2./ Az adásvételi szerződés szerződés lényeges tartalmi elemeit, illetőleg az adásvétellel kapcsolatban
az Üzemeltető és a Vevő kötelezettségeit az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett weboldal (a
http://www.wineliner.com oldalon (továbbiakban: wineliner) felületén elérhető mindenkor hatályos
ÁSzF (Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák.
3./ Az üzemeltető az értékesítési megbízást a jelen szerződés aláírásával elfogadja. A Üzemeltető
kijelenti, hogy megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkezik a megbízás teljesítéséhez. Az
Üzemeltető az értékesítést személyesen az általa létrehozott és üzemeltetett wineliner online
kereskedőházon keresztül, valamint a nemzetközi általános csomag és expressz szállítási
szolgáltatást végző DPD Group, (a francia La Poste holding tulajdonában lévő Geopost nemzetközi
csomagszállítási hálózat) közreműködő igénybevételével végzi.
4./ Felek megállapodnak abban, hogy a termékek eladási árát minden esetben a kereskedő határozza
meg, de az Üzemeltető az eladási árat illetően javaslatot tehet a kereskedőnek. A Bizományi díj az
eladási ár alapján kerül kiszámításra. Az eladási árban való megállapodást követően a kereskedő
egyoldalúan kizárólag az Üzemeltető értesítésével és beleegyezésével módosíthatja az eladási árat. Az
eladási ár módosítása esetén az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott termékre
vonatkozóan az eladási ár módosításával egyidejűleg módosítsa a bizományi díj mértékét.
5./ Az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásért bizományi díjra jogosult. A bizományi díj
mértéke az eladott termékek eladási, illetőleg vételárának 25 %-a.
6./ Az Üzemeltető bizományi díjból fedezi a bizomány teljesítésével rendszerint együtt járó
költségeket. Nem tartoznak ebbe a körbe azok a költségek, amelyekkel a bizományi szerződés
megkötésekor nem lehetett előre számolni. Az előre kalkulálható költségek a termék szállításával
kapcsolatos költségek. Az Üzemeltető az értékesítéssel kapcsolatos igazolt költségeit abban az
esetben követelheti a Kereskedőtől, ha az adásvételi szerződés a Kereskedő érdekkörében felmerült
okból nem ment teljesedésbe.

7./ A Kereskedő jogosult arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban az Üzemeltetőtől
információt, tájékoztatást kérjen. Az Üzemeltető az adásvételi szerződés megkötéséről és a
teljesítéséről, illetőleg annak várható időpontjáról és feltételeiről haladéktalanul köteles értesíteni a
Kereskedőt.
7./ Az Üzemeltető az általa üzemeltetett wineliner rendszerében folyamatosan számlálja és
nyilvántartja a feltöltött termékeket, az eladásokat és az eladások után fizetendő díjtételeket. A
fizetendő díjtételek számlázására és a felek közötti elszámolásra a részletes elszámolás kiküldésekor
kerül sor. A részletes elszámolást az Üzemeltető havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig küldi meg a kereskedőnek. Az Üzemeltető a vételár jóváírását követően a havi elszámolás
alapján állítja ki a számlát a fizetendő díjról. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus
értesítést kap a számlázás tényéről. Az értesítést a wineliner elektronikus úton, a Felhasználó
felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki.
8./ Az Üzemeltető köteles a vele szerződő vevőtől befolyt pénzösszeget olyan módon elkülönítve
kezelni, hogy arról egyértelműen megállapítható legyen, hogy az, a Kereskedőt illeti. A befolyt
eladási, illetőleg vételárból a jelen szerződésben kölcsönösen megállapított mértékű megbízási díjat az
Üzemeltető az eladási, illetőleg vételár jóváírását követően a havi elszámolás napjára kiállított számla
ellenében jogosult átvezetni saját bevételként az elkülönített számláról.
9./ A Kereskedő azonnali hatállyal, az Üzemeltető pedig 15 napos felmondási idővel felmondhatja a
bizományi szerződést. Azonnali hatályú felmondásnál a szerződés a felmondás közlésével azonnal
megszűnik, a rendes felmondás esetén a szerződés a felmondási idő elteltéig fennmarad. A feleket a
szerződés felmondásának a joga csak addig illeti meg, amíg az Üzemeltetőnél a vevő az adásvételi
szerződést nem köti meg.
10./ A bizományi szerződés megszűnésére irányadók a fentieken túlmenően a megbízás megszűnésére
vonatkozó szabályok. Ennek megfelelően a szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
- bármelyik fél meghal, illetőleg ha jogi személy megszűnik, kivéve ha a megszűnő jogi személynek
jogutódja van;
- a megbízó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy pedig a megbízott
cselekvőképességét elveszti, illetve ha
- a megbízás tárgytalanná válik.
Amennyiben a megbízás a megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az
időpontban következik be, amikor a megbízott a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez.
11./ Export, illetve importbizomány esetén az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló,
Bécsben, az 1980. évi április hó 11-én kelt egyezmény szabályai, az azt kihirdető 1987. évi 20.
törvényerejű rendelet szabályai, valamint az alkalmazandó jog tekintetében a nemzetközi magánjogról
szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet szabályai irányadók. A nemzetközi magánjogi
rendelkezések értelmében a bizományi szerződésre az a jog az irányadó, amelyet a felek a szerződés
megkötésekor vagy később választottak. Jogválasztás hiányában a szerződésre vonatkozó jog annak
az államnak a joga, amelyben a szerződés megkötésének időpontjában a bizományosnak a lakóhelye,
szokásos tartózkodási helye, illetve a székhelye vagy a telephelye van.
Kelt: …………………………………………

…………………………………….
Sheffie Kft (wineliner.com)

…………………………………
Kereskedő(Borászat)

