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VÁSÁRLÁSI KERETSZERZŐDÉS 
KÉSZPÉNZES FIZETÉS 

Mely létrejött egyrészről: 

BIJÓ ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT., Székhelye: 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100., 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64385288, Adószám:  24703264-2-41, Közösségi 

adószám: HU24703264, Cégjegyzékszám: 01-09-178111, Képviseli: Szabolcsi János ügyvezető 

mint eladó, továbbiakban ELADÓ 

másrészről: 

Cég neve: 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

Székhelye: 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszám:

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adószám:     Nyitva tartás: 

 ……………………………………………… ……………………………………………………………… 

Telefon:      E-mail: 

 ……………………………………………… ……………………………………………………………… 

Telephely címe: ……………………………………………………………………………………………………… 

Képviseli: 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mint vevő, a továbbiakban VEVŐ, együttesen FELEK között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

1. ELADÓ kijelenti, hogy gyógytermékek, gyógyteakeverékek, gyógyhatású készítmények, étrend-

kiegészítők, vitaminok, bio-és reform élelmiszerek, kozmetikai készítmények, illatszerek, háztartási 

vegyi áruk kereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. 

2. VEVŐ kijelenti, hogy ELADÓ által forgalmazott termékeket jelen vásárlási keretszerződés feltételei 

szerint a mindenkori viszonteladói áron megvásárolja. 

3. ELADÓ a VEVŐ forgalmának függvényében vásárlási kedvezményt adhat VEVŐ-nek, amit VEVŐ 

forgalmának függvényében az aktuális forgalmi sávokat tartalmazó táblázat alapján módosíthat. 

Szerződéskötéskor megajánlott kedvezmény …..%. Forgalomtól függetlenül, ELADÓ nem köteles 

kedvezményt biztosítani VEVŐ -nek. 

4. ELADÓ célja VEVŐ 100% -os kiszolgálása. Azonban VEVŐ tudomásul veszi és elfogadja, az ettől 

eltérő kiszolgálási arányt is, mértékétől függetlenül. 

5. VEVŐ nyilatkozik, hogy áru összekészítésre igényt tart-e: IGEN / NEM. ELADÓ nyilatkozik, hogy VEVŐ 

részére áru összekészítést vállal-e: IGEN / NEM. FELEK megállapodnak, hogy Amennyiben VEVŐ 

nem nyilatkozik, úgy a NEM válasz kerül érvényesítésre. 
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6. VEVŐ nyilatkozik, hogy kiszállításra igényt tart-e: IGEN / NEM. ELADÓ nyilatkozik, hogy VEVŐ részére 

kiszállítást vállal-e: IGEN / NEM. FELEK megállapodnak, hogy Amennyiben VEVŐ nem nyilatkozik, 

úgy a NEM válasz kerül érvényesítésre. 

7. ELADÓ tájékoztatja VEVŐ -t, hogy ELADÓ -nál rendelési minimum érték van érvényben, ami a 

következő: nettó 30.000 Ft / megrendelés! A rendelési minimum értéket el nem érő megrendeléseket, 

ELADÓ nem fogadja el, nem dolgozza fel és nem vállal kiszállítást, függetlenül, hogy milyen csatornán 

(webáruház, e-mail, fax, telefon, stb.) érkezett be. Rendelési minimum értéktől függetlenül, VEVŐ, 

személyesen, bármikor vásárolhat ELADÓ áruházában. 

8. FELEK megállapodnak abban, hogy időszakosan felülvizsgálják az 5 -ös és 6 -os pontokat és szükség 

szerint módosítják. Amennyiben FELEK nem tudnak megállapodni a felülvizsgálat eredményében, úgy 

jelen szerződés 30 nap után megszűnik. 

9. VEVŐ kijelenti, hogy a termékeket megrendeli ELADÓ-tól, vagy közvetlenül vásárolja meg ELADÓ 

áruházában. Kiszállítás esetén a mindenkor érvényes kiszállítási díjak fejében vállalja ELADÓ a 

kiszállítás végzését. 

10. A megrendelt termékek átvétele VEVŐ, VEVŐ alkalmazottja, vagy megbízottja aláírásával, valamint 

számlára vezetett céges bélyegzővel történik. Céges bélyegző hiányában, személyi igazolvány szám 

rávezetésével. VEVŐ és ELADÓ egyöntetűen nyilatkozik, hogy érvényes átvételnek fogadják el, a 

céges bélyegző nélkül történő átvételt is. ELADÓ nem köteles vizsgálni, hogy az áru átvevője 

rendelkezik-e az áru átvételére jogosító felhatalmazással. 

11. Áruátvételkor az esetlegesen felmerülő mennyiségi reklamációt VEVŐ megbízottja vagy alkalmazottja 
azonnal köteles írásban közölni a vevoszolgalat@bijo.hu címre küldött levélben. Mennyiségi 
reklamációt ELADÓ-nak a későbbiekben nem áll módja elfogadni. Részlet szabályokat a mindenkori 
„Visszáru és Reklamáció kezelési Szabályzat” tartalmazza. 
 

12. A minőségi reklamációt VEVŐ, a vásárlástól számított 48 órán belül telefonon, majd írásban a 

vevoszolgalat@bijo.hu címen köteles közölni az ELADÓ-val. ELADÓ ezt VEVŐ-vel egyeztetve további 

48 órán belül ellenőrzi. A minőségi reklamáció megalapozottsága esetén a kifogásolt termékek egyidejű 

visszavétele mellett az elfogadott reklamációról visszáru számla készül, melynek pénzügyi rendezése 

–amennyiben lehetséges– egybeesik az eredeti számlával. Amennyiben a VEVŐ személyes 

megkeresésére ELADÓ, a kifogásolt terméket azonos, jó minőségű termékre cseréli ki a vásárlás 

helyén, úgy ez a VEVŐ eredeti számla szerinti fizetési esedékességét nem érinti. 

13. ELADÓ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy rendszeresen kínál akciókat, melyekről VEVŐ-

nek elektronikusan tájékoztatást nyújt, hírlevél formájában. 

14. Szerződő FELEK úgy rendelkeznek, hogy jelen vásárlási keretszerződésben nem rendezett 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv adásvételi szerződésekre vonatkozó szabályait teszik jelen 

szerződés tartalmává. 

15. FELEK megegyeznek, hogy amennyiben jelen szerződés egyik pontja érvénytelen, az nem jelenti a 

szerződés teljes érvénytelenségét, csak az adott pont -ét, melyet tárgyalás útján rendeznek. 

16. VEVŐ hozzájárul ELADÓ képviselője, ill. meghatalmazottja által telefonon tett ajánlatok és Hírlevelek 

fogadásához. 

17. VEVŐ kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Bijó Kft. Törzsvásárlói kártya Rendszer Szabályzatát. 

18. VEVŐ kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Bijó Kft. Házirendjét. 

19. VEVŐ kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Bijó Kft. Visszáru és Reklamáció kezelési Szabályzatát 

és annak mellékletét. 

mailto:vevoszolgalat@bijo.hu
mailto:vevoszolgalat@bijo.hu
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20. VEVŐ kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Bijó Kft. Parkolási Szabályzatát. 

21. VEVŐ kijelenti, hogy elolvasta, megismerte és elfogadja a Bijó Kft. adatvédelmi irányelveiben és azok 

tájékoztatóiban szereplő információkat (GDPR) és kifejezett hozzájárulását adja, a személyes adatok 

kezeléséhez, melynek részlet szabályait, a mindenkori „Adatvédelmi irányelv és tájékoztatói” -ban 

szerepel. Ezt VEVŐ lenti aláírásával igazolja. 

22. Szerződő FELEK a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján egymás között 

rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a FELEK alávetik magukat – pertárgyértéktől 

függően - a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

23. ELADÓ tájékoztatja VEVŐ –t, hogy a viszonteladói ár igénybevételéhez, minimum vásárlási limit van 

érvényben, melynek összege havonta összesen nettó 30.000 Ft és minimum egyszeri vásárlás. 

ELADÓ fenntartja a jogot, az összeg egyoldalú, előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatásához. 

Amennyiben VEVŐ nem éri el a megadott összeget, úgy ELADÓ kiskereskedelmi áron szolgálja ki. 

24. Az Eladó jelen Keretszerződés hatálya alatt vásárolt termékekről Biztonsági adatlapot biztosít a 

Megrendelő számára elektronikus formában, oly módon, hogy a Megrendelő letöltheti azokat a 

www.bijo.hu weboldalról.  

 

Jelen szerződés határozatlan időre szól, melyet a FELEK indoklás nélkül 30 napos felmondással 

szüntethetnek meg, az egymáshoz intézett nyilatkozatukkal. FELEK megállapodnak, hogy a tértivevényes 

levél mellett, az e-mail -ban történő nyilatkozatot is elfogadják. ELADÓ fenntartja a jogot, hogy jelen 

szerződést egyoldalúan módosítsa. ELADÓ elektronikus üzenet, hírlevél vagy kifüggesztett hirdetmény 

formájában értesíti VEVŐ -t minden esetben. VEVŐ ezt tudomásul veszi és elfogadja. 

Szerződő FELEK a jelen okiratban szövegezett keretszerződést annak elolvasása és együttes értelmezése 

után, mint mindenben megegyezőt helyben hagyólag írták alá. 

 

Budapest, ………..…………………………………………… 

   

 

ELADÓ       VEVŐ 

 

 

Mellékletek:  

- Vállalkozói igazolvány / Igazolás másolat (egyéni vállalkozó esetén) 
- Működési engedély / Bejelentés másolat 
- Cégkivonat, aláírási címpéldány másolat 

http://www.bijo.hu/

