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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Cégnév: --------------------------------------------------------------------Székhely:-------------------------------------------------------------------Cím: -------------------------------------------------------------------------Cégjegyzékszám: -------------------------------------------------------Adószám: ------------------------------------------------------------------Kapcsolattartó(k): --------------------------------------------------------Tel. / Fax: ------------------------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------------------------továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről a NONSTOP FUTÁRSZOLGÁLAT KFT (cím: 1048 Budapest Ügető u. 24. 1. em.2.
adószám: 23378632-1-41, bankszámlaszám: 11600006-00000000-59346304, cégjegyzékszám:
01-09-990765), a továbbiakban, mint Szolgáltató között az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya
A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő számára futárszolgálati szolgáltatást biztosít.
A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató köteles a Megrendelő igénye szerint az adott helyen, időben a Megrendelő
rendelkezésére állni, a megrendeléstől számított egy órán belül kiállni, és a számára átadott
küldeményt a lehető legrövidebb időn belül, vagy a Megrendelő által megjelölt más időpontban a
címzetthez eljuttatni, neki - vagy személyes kontaktus hiányában megbízottjának - átadni, az
átvételt aláírással igazoltatni, a Megrendelő kérésére ezt bemutatni. Kiállási késedelem, vagy a
kiállás ellehetetlenülése esetén a Szolgáltató köteles erről a megrendelőt azonnal tájékoztatni.
A Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő köteles a küldeményt - a biztonságos szállítás érdekében - megfelelően
becsomagolni, azt egyértelmű címzéssel ellátni, illetve a futárt a kézbesítés módjáról tájékoztatni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a küldemény nem tartalmazhat a Btk. alapján fuvarozásból
kizárt árut. A megrendeléskor a Megrendelő köteles a diszpécsert tájékoztatni a küldemény
esetleges terjedelmességéről. Ennek hiányában - motoros v. kerékpáros futár kiállása miatt meghiúsult szállítások esetén a Szolgáltató kiállási díjat számít fel. A nem a Szolgáltatónak
felróható okból meghiúsult szállítás esetén a kiállási díj a - díjszabásban megjelölt - adott
kerülethez (ill. településhez) tartozó összeg.

Díjak és díjfizetés
Amennyiben a Megrendelő másképpen nem kívánja, a szállítás és a díjszabás kiindulási alapja
Budapest területén belüli szállítások esetén a Megrendelő székhelye, vidéki szállítások esetén
Budapest. A felek megegyeznek abban, hogy a szolgáltatás ellenértékének számlázása a
mindenkor érvényes díjszabás alapján történik; Budapest területén belül kerületből-kerületbe
történő számítással, egyéb esetekben km-függő fix összegért. Az ehhez tartozó információk a
mellékletként csatolt, ill. aktuális díjtáblázatban tekinthetőek meg.
A díjszabás megváltoztatása esetén a változtatás időpontját megelőzően 15 nappal a Szolgáltató
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a Megrendelő 5 napon belül nem emel
kifogást a változtatás ellen, úgy a Szolgáltató azt elfogadottnak tekinti. A Szolgáltató minden
tárgyhót követő hónap 5. napjáig a szolgáltatásáról részletes számlát készít, azt a Megrendelőhöz
eljuttatja, aki köteles az átvételtől számított 8 napon belül a számla összegét a Szolgáltató
Erste banknál vezetett 116000006-00000000-59346304 számú bankszámlájára átutalni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató naptári naponként
a jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítja, amely a következő havi
számlában jelenik meg. Ebben az esetben a szolgáltató a Megrendelő felé tett engedményeket
sem biztosítja.
Szavatosság, felelősség, korlátozás
A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás a szerződés hatálybalépésétől
kezdődően működőképes. A Szolgáltató köteles minden erőfeszítést megtenni a szolgáltatás
folyamatosságának, elérhetőségének érdekében, de - a Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozó
kivételével - nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges harmadik fél által nyújtott eszközök, berendezések, szolgáltatások
(pl. úthálózat, informatikai eszközök stb.) meghibásodása, vagy egyéb, előre nem látható
események (pl. a szolgáltatást végző hibáján kívül bekövetkezett baleset, időjárási akadály stb.)
következtében keletkezik. Szolgáltató a szerződés teljesítésére alvállalkozó igénybevételére
jogosult, azonban az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. A Szolgáltató a szolgáltatás elvégzését megtagadhatja, amennyiben a Megrendelő a
fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
A szerződés hatálya és felmondása
A szerződést a felek határozatlan időre kötik. A szerződés 2012 ……….. napján lép hatályba.
Jelen szerződést bármelyik fél a Ptk. Megbízásra vonatkozó szabályai szerint mondhatja fel.
Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult azonnali hatályú felmondással élni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Ptk.
Rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek átolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012………….

_____________________
Megrendelő

___________________
Szolgáltató

