
SZERZÔDÉS – HomE ARt 
KÉSZPÉNZES VAGY ELÔLEGRÉSZLEtEKBEN  

tÖRtÉNÔ tELJESÍtÉS
amely létrejött egyrészrôl a ZEPtER International Ungarn Korlátolt Felelôsségû társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 191., központi ügyintézés és a Vevôszolgálat 
helye: 1138 Budapest, Váci út 191., levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 788, e-mail cím: vevoszolgalat@zepter.hu, információs telefonvonal száma: 06-1-437-6633 
cégjegyzékszáma: 01-09-076039, adószáma: 10537361-2-41, Központi Raktár 2120 Dunakeszi, Pallag u. 29., Termékreklamációs Osztály és Szerviz:1138 Budapest, 
Váci  út 191., Szerviz telefonszáma: 06-1-437-6633, e-mail címe: szerviz@zepter.hu bankszámlaszáma: 11708001-20500038-00000000) mint eladó – a továbbiakban: 
ZEPtER –, amely e szerzôdést az alábbi meghatalmazott képviselôje – a továbbiakban: Kereskedô – útján köti:

A szerzôdés megkötésénél esetlegesen közremûködô kereskedô asszisztens – a továbbiakban: Kereskedô asszisztens:

A KERESKEDÔ SZÁmA VEZEtÉKNEVE (CÉGNEVE) UtÓNEVE (CÉGFoRmA) CÍmE (SZÉKHELYE) KERESKEDÔ tELEFoNSZÁmA KÖZREmÛKÖDÔ

VEZEtÉKNÉV (CÉGNÉV) UtÓNÉV (CÉGFoRmA) SZÜLEtÉSI IDÔ (ÉV, HÓNAP) VÁLLALKoZÁS, VEVÔ ADÓSZÁmA

LAKCÍm / SZÉKHELY Vevô e-mail címe: ______________________________________________________

IR. SZÁm HELYSÉG Út / UtCA / tÉR SZÁm, Em., AJtÓ tELEFoN (lehetôleg mobil) 

alatti lakos/székhelyû egyéni vállalkozó/gazdasági társaság, mint vevô – a továbbiakban: Vevô – között, az alábbiak szerint:Szállítási cím: ahol a Vevô a terméket át 
kívánja venni. Figyelem ! Az alábbi szállítási cím rovatot akkor is ki kell tölteni, ha a szállítási cím megegyezik a lakcím/székhellyel, valamint jelölni szükséges a szállítás 
módját. A kiszállításról a szerzôdés 7.) pontja és a szerzôdéskötést megelôzô tájékoztató rendelkezik:

IR. SZÁm HELYSÉG Út / UtCA / tÉR SZÁm, Em., AJtÓ tELEFoN (lehetôleg mobil) 

SZÁLLÍtÁS mÓDJA FUtÁRSZoLGÁLAt ZEPtER KERESKEDÔ 

A fenti vételár megállapítása a ZEPTER szerzôdéskötéskor érvényes árlistája alapján történt.
A fizetés módja és esedékessége: (A megfelelôt kérjük megjelölni!)

   A vételár a szerzôdés keltétôl számított 15 napon belülegy összegben esedékes, és 
   készpénzben, vagy 
   A Vevô a vételárat legfeljebb 24 havi törlesztési idôvel elôlegrészletekben (a továbbiakban: részlet) kívánja megfizetni.  

A fizetés és elszámolás a 4.)pont rendelkezései szerint történik! Az elsô részlet a szerzôdés keltétôl számított 15 napon belül esedékes.

3.)  A Vevô tudomásul veszi, hogy az áru a teljes vételár megfizetését követôen kerül a birtokába és tulajdonába. A fizetés elôre történik. Amennyiben a vételár nem 
egyösszegben kerül megfizetésre, úgy a vételárrészlet elôlegnek minôsül. Az elôlegszámlát – a pénzügyi teljesítést követôen – a ZEPTER utólag, a Vevô kérésére 
készíti el, a teljesítés idôpontjaként az elôleg bankszámláján történô jóváírásának napját tünteti fel. A vételár megfizetése a ZEPTER által rendelkezésre bocsátott,  
a szerzôdésszámot feltüntetô készpénz átutalási megbízással – a továbbiakban: csekk – történik.

 RÉSZLEtEK SZÁmA ELSÔ RÉSZLEt ÖSSZEGE toVÁBBI RÉSZLEtEK ÖSSZEGE  ELSÔ RÉSZLEt ESEDÉKESSÉGE

                                                                                      Ft                                                         Ft/hó                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                            (szerzôdés keltétôl számított 15 napon belül )

1.)  A felek szerzôdéskötésük elôzményére, körülményére és helyére nézve az alábbi közös nyilatkozatot teszik: (kérjük a megfelelôt megjelölni!)  
a.)   

   A szerzôdéskötés helye a ZEPtER üzlethelyisége, vagy a Kereskedô üzlethelyisége, mindkét esetben az üzlethelyiség alatt értendô bármely ingatlan, ahol a 
ZEPtER vagy a Kereskedô (a továbbiakban együtt: vállalkozás) a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, és nem állnak fenn az alábbi b) pontbeli körülmények. 
Ebben az esetben a szerzôdés üzlethelyiségben kötött szerzôsnek minôsül, így nem alkalmazandók a jelen szerzôdés 10. pontjának a kizárólag üzleten kívül 
kötött szerzôdésekre vonatkozó rendelkezései.

b.) Üzlethelyiségen kívül kötött szerzôdés, mivel
   a szerzôdést a szerzôdô felek egyidejû fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétôl eltérô helyen kötötték meg,
   a szerzôdésre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak a felek egyidejû jelenlétében, a vállalkozás üzlethelyiségén kívül,
   a szerzôdést a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévôk közötti kommunikációt lehetôvé tévô eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követôen kötötték 

meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejû fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétôl 
eltérô helyen. A b.) pontbeli esetekben a jelen szerzôdés többi rendelkezését a 10.) pontban szereplô, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzôdések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendeletnek megfelelô eltérésekkel kell alkalmazni.  
A szerzôdéskötési hely pontos címének megadása, amennyiben azt a felek bármelyike kívánja: …………………………………………………………………………

2.)  A szerzôdéskötést megelôzô tájékoztatást (mely a szerzôdés részét képezi) követôen ZEPTER eladja, a Vevô pedig megvásárolja választása szerinti fizetési móddal az 
alábbi táblázatban felsorolt termékeket (a továbbiakban: áru) az általa megtekintett áruminta, illetve írásos terméktájékoztató (katalógus) alapján. A jelen szerzôdésben 
megjelölt termékek utólag más árura nem módosíthatók.

Kelt:
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Összesen (Ft):               

A KERESKEDÔ ASSZISZtENS SZÁmA VEZEtÉKNEVE (CÉGNEVE) UtÓNEVE (CÉGFoRmA) CÍmE (SZÉKHELYE) 

másrészrôl:

No 81107

N
Y

H
A

-V
E-

17
02

K
 •

  
1.

 p
él

dá
ny

: V
ev

ô 
 •

  
2.

 p
él

dá
ny

: Z
ep

te
r 

 •
  

3.
 p

él
dá

ny
: K

er
es

ke
dô

  
•

  
4.

 p
él

dá
ny

: K
er

es
ke

dô
 A

ss
zi

sz
te

ns

Kampánykód:

Vevoi szerzodesek 20170404-KP.indd   1 4/6/17   11:13 AM



  4.)  A Kereskedô asszisztens a szerzôdéskötés elôkészítésére jogosult, míg önálló aláírási joggal a ZEPtER képviseletében a Kereskedô rendelkezik. A Kereskedô, 
valamint az esetlegesen közremûködô Kereskedô asszisztens meghatalmazása nem terjed ki a jelen szerzôdés módosítására, sem pedig egyéb érdemi ügyintézésre, így az 
esetleges minôségi kifogások, jótállási igények rendezésére sem. A ZEPtER felhívja a Vevô figyelmét arra, hogy a Kereskedô nem jogosult a vételár átvételére, sem egy összeg-
ben, sem pedig részletekben. A szerzôdés megkötését követôen a szerzôdéssel kapcsolatos kérdésekben a ZEPTER budapesti és vidéki Vevôszolgálatai, míg minôségi kifogások, 
jótállási igény érvényesítésére a Termékreklamációs Osztály és Szerviz (a megadott címen) áll a Vevô rendelkezésére. A panasz ügyintézésrôl a szerzôdéskötést megelôzô 
tájékoztató ad részletes leírást. 

  5.)  ZEPTER az árut a teljes vételár számlájára történô beérkezésétôl számított legkésôbb 30 napon belül köteles a Vevônek átadni.ZEPTER késedelme esetére köteles kötbért fizetni, 
melynek mértéke a vételár 0,8 ezreléke a késedelem elsô 30 napja alatt, a következô 30 nap folyamán napi 1,2 ezreléke, ezt követôen napi 3,6 ezrelék, legfeljebb azonban 
összesen 15%. Mentesül a ZEPTER a kötbér megfizetése alól, ha igazolja, hogy az árut neki fel nem róható okból nem tudta idôben átadni. 

  6.)  Az áru átadás-átvétele: A kifizetett árut a Vevô a ZEPTER-rel megbízási jogviszonyban álló Kereskedô vagy a ZEPTER által megbízott futárszolgálat útján szállítja ki Vevô részére  
(a kiszállítás Magyarország területére korlátozódik). ZEPTER fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Kereskedô bármely oknál fogva nem szállítja ki az árut, úgy ZEPTER  
az árut automatikusan futárszolgálat útján kiszállítja a Vevô részére. A Vevô személyesen, vagy meghatalmazottja útján is átveheti az árut. A részletes tájékoztatást a szerzôdést 
megelôzô tájékoztató tartalmazza. 

  7.)  A Vevô fizetési késedelme: amennyiben a Vevô a vételár, illetve bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, ZEPTER nem számít fel késedelmi kamatot. Ha azonban a 
Vevô a ZEPTER-nek bejelentett, a szerzôdés 9.) és 10.) pontjaiban szereplô jogszerû elállás esetein kívül a vételár egyösszegû megfizetését a szerzôdés keltét követô 45 napon 
belül elmulasztja, illetve a részletfizetések teljesítését e határidôn belül nem kezdi meg, vagy a részletfizetés megkezdése után bármikor három egymást követô részletet nem 
fizet meg, továbbá, ha a szerzôdésben kikötött véghatáridô lejárt, és a Vevô felszólítás ellenére, a megadott póthatáridôben sem teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy a teljes 
vételár kifizetése ellenére jogos ok nélkül megtagadja az áru átvételét, úgy a ZEPTER jogosult a szerzôdést a Vevô hibájából meghiúsultnak tekinteni, és meghiúsulási kötbér 
megfizetését igényelni. A kötbér a teljes vételár 15%-a. ZEPTER a kötbérigény érvényesítése elôtt a Vevôt írásban, 15 napnál nem rövidebb póthatáridô kitûzésével, a jogkövet-
kezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a szerzôdésszerû teljesítésre, melynek eredménytelen leteltét követôen érvényesíti kötbér igényét.A Vevô mentesül a kötbérfizeté-
si kötelezettség alól, ha igazolja, hogy szerzôdéses kötelezettségének teljesítésére neki fel nem róható lényeges okok miatt – különösen munkahely elvesztése, családi és anyagi 
állapotban bekövetkezett súlyosan hátrányos, tartós változás – nem képes. A szerzôdés meghiúsulása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.

  8.)  Az 1.a.) pont szerinti, üzlethelyiségben kötött szerzôdés esetén alkalmazandó rendelkezések:  
A Vevô a szerzôdéskötéstôl, azaz a jelen szerzôdés keltétôl számított 14 naptári napon belül a ZEPtER Vevôszolgálati osztály Vezetôjéhez címzett (1437 Budapest, Pf. 788) 
írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerzôdéstôl, és követelheti az általa már megfizetett vételárelôleg visszatérítését. Ha a Vevô az árut már megkapta, úgy -elállás esetén köteles 
azt a 9.) pontban megadott címre és módon ZEPTER-nek visszaszolgáltatni.

  9.)  Az 1.b.) pont szerinti, üzlethelyiségen kívül kötött szerzôdés esetén alkalmazandó rendelkezések: A vevô jogosult indokolás nélkül elállni e szerzôdéstôl az alábbiakban részle-
tezett elállási határidôn belül. Figyelemmel arra, hogy a jelen szerzôdés termék(ek) adásvételére irányul, a vevô az elállási jogát a terméknek, több termék esetén, ha az egyes 
termékek szolgáltatása eltérô idôpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, míg több tételbôl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 
darabnak a vevô vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérô harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Ez nem érinti a Vevô azon 
jogát, hogy az elôbbiekben meghatározott elállási jogát a szerzôdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idôszakban is gyakorolja.  
Ha a Vevô elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmü nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján a ZEPTER Ungarn Kft 1437 Budapest  
Pf.: 788. levelezési címre,vagy a szerzôdésben megjelölt elektronikus levélcímrôl (e-mail) küldött levél útján a vevoszolgalat@zepter.hu e-mail címre. Az elállási nyilatkozat 
megtétele céljából a Vevô felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 2.sz. melléklete szerinti elállási nyilatkozat-mintát is. A Vevô határidôben gyakorolja elállási jogát, 
ha a fent megjelölt határidô lejárta elôtt elküldi elállási nyilatkozatát. ZEPTER felhívja a Vevô figyelmét, hogy kereskedôi (így a szerzôdéskötésnél közremüködô kereskedô) és 
vidéki irodái nem jogosultak az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézésre, ezért a Vevônek az esetleges elállási szándékát a fenti módon kell bejelenteni.   
Az elállás a szerzôdést felbontja, a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani. Ha a Vevô eláll a szerzôdéstôl, haladéktalanul, de legkésôbb a Vevô elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétôl számított 14 naptári napon belül ZEPTER visszatéríti a Vevô által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.A visszatérítés alkalmával ZEPTER az eredeti ügylet 
során alkalmazott fizetési móddal egyezô fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevô elállási nyilatkozatában az általa teljesített ellenszolgáltatásnak csekken történô vissza-
fizetése helyett a bankszámlájára történô átutalását kéri, és ehhez bankszámlaszámát megadja. ZEPtER a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta  
a terméket, vagy a Vevô nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettô közül a korábbi idôpontot kell figyelembe venni.   
Elállás esetén a Vevô köteles a terméket, több termék esetében valamennyi terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésôbb az elállási nyilatkozatának közlésétôl számított 
14 napon belül visszaküldeni. A terméket postai úton a Zepter Ungarn Kft. Központi Raktára részére a 2120 Dunakeszi, Pallag u. 29. sz. alatti címre kell visszaküldeni, vagy 
ugyanezen a címen kell személyesen átadni. A mennyiségi és minôségi viták elkerülése érdekében a terméket lehetôleg személyesen kell a Vevônek a ZEPTER Központi Raktárába 
bevinnie. Postai visszaszállítás esetén ZEPTER a csomagot az általa felállított 3 tagú bizottság jelenlétében bontja fel, és a csomag tartalmáról, illetve a termék állapotáról 
jegyzôkönyvet vesz fel. A jegyzôkönyvben foglaltakat az ellenkezô bizonyításáig valósnak kell tekinteni.   
A határidô betartottnak minôsül, ha a Vevô a 14 napos határidô letelte elôtt elküldi a terméket.A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevô viseli.   
A Vevô csak a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredô értékcsökkenésért felel. A Vevô 
lehetôleg a terméket kipróbálás céljából és mértékig használja. Ezért a Vevônek figyelnie kell arra, hogy a terméket az elôbbi mértéket meghaladóan ne használja, azt gondosan, 
lehetôleg az eredeti csomagolásban és a beazonosíthatóság érdekében a szállítólevélen feltüntetett kísérô dokumentációival küldje vissza. A Vevô köteles megtéríteni a ZEPTER 
Szerviz árlistájában feltüntetett átalány hibajavítási költséget, amennyiben a terméket nem rendeltetésszerûen takarítja el, tárolja. ZEPTER a rendeltetésszerû használatot meg-
haladó kárát érvényesíti a Vevôvel szemben. 

10.)  Vevô hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a szerzôdés megkötése és teljesítése közötti idôszakban a termék gyártója a termék lényeges tulajdonságát nem érintô  
(szín, formatervezés stb.) fejlesztést hajt végre, a ZEPTER a mintától lényegében el nem térô, funkciójában a mintával megegyezô, korszerûbb termékkel teljesíthesse a szerzôdést. 
A mintától mûszaki jellemzôiben eltérô, vagy funkcióit tekintve továbbfejlesztett és ezen fejlesztések következtében jellemzôen magasabb értéket képviselô termék elérhetôsége 
esetén a vevô hozzájárulásával Zepter a fejlesztett termékkel is jogosult teljesíteni a szerzôdést.

11.)  A ZEPTER a mindenkori jogszabályi elôírásoknak megfelelô módon és idôtartamban a szerzôdéskötést megelôzôen átadott tájékoztatóban részletezettek szerint teljesíti kellék-
szavatossági, termékszavatossági, és jótállási kötelezettségeit.

12.)  A Vevô nyilatkozata adatainak felhasználásáról: A jelen szerzôdés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy e szerzôdés bevezetô részében megadott személyes adataimat a ZEPTER 
a jelen szerzôdéses jogviszonnyal összefüggô ügyintézés céljából (így pl.: szerzôdésrögzítéshez, a vételár megfizetésének nyilvántartásához, számlázáshoz, az árut tartalmazó 
csomag címzéséhez és a kísérô okmányok kitöltéséhez, a kiszállításhoz, a termékhez kapcsolódó jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez), e cél megvalósulásáig 
felhasználja, kezelje, továbbá az áru házhozszállítása céljából a házhozszállítást végzô, a ZEPTER-rel megbízási jogviszonyban álló kereskedôjének avagy futárszolgálati szállítás 
választása esetén a Zepter által megbízott futárszolgálat részére átadja. Ezt meghaladó célból történô adatfelhasználás engedélyezésérôl a Vevô – az eltérô célokat külön-külön 
X-szel jelölve – nyilatkozhat az alábbiakban.   
Tájékoztatjuk, hogy az adásvételi szerzôdés megkötésének nem feltétele, hogy hozzájáruljon adatai alábbiakban részletezett célú felhasználásához. Hozzájárulása esetén a 
mindenkor hatályos adatvédelemrôl szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatja jogait, kérheti adatai helyesbítését, tiltakozhat és tájékoztatást kérhet adatai kezelé-
sével kapcsolatban, illetve adatai törlését vagy zárolását kérheti postai úton, személyesen a ZEPTER központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve információs telefon-
számán, e-mail címén. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetôségeirôl az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai rendelkeznek. Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik, adatkezelô: a ZEPTER International Ungarn Korlátolt 
Felelôsségû Társaság. Az adatok felhasználása az alábbi cél(o)k megvalósulásig, de legfeljebb a jelen hozzájárulása visszavonásáig történhet.  
Adatait a ZEPTER, ideértve a ZEPTER értékesítési hálózatát is, az alábbi célra kívánja felhasználni és kezelni (hozzájárulását vagy annak megtagadását, X-szel jelezze):   

 hozzájárulok /  nem járulok hozzá: termékismertetô küldése, üzleti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljára, születésnapi reklámmegkeresés, a ZEPTER marketing adat-
bázisa bôvítéséhez,   

 hozzájárulok /  nem járulok hozzá: értékesítôi tevékenység végzésének feltételeirôl tájékoztatás küldése,   
 hozzájárulok /  nem járulok hozzá: hírlevél küldése céljából.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a ZEPTER az általam fent bejelölt célra felhasználja és kezelje. Hozzájárulásom önként, a megfelelô tájékoztatás birtokában történt.
13.)  A szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A szerzôdés keltének napján lép hatályba, és ezzel 

egyidejûleg a szerzôdés tárgyával kapcsolatos minden esetleges korábbi megállapodás érvényét veszti, kivéve a szerzôdéskötést megelôzôen átadott tájékoztatóban foglaltakat, 
mely tájékoztató a jelen szerzôdés elválaszthatatlan része. 

E szerzôdést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezôt, négy eredeti példányban írják alá, melybôl az egyik a Vevônél marad. 
Vevô megerôsíti, hogy a szerzôdéskötést megelôzô papíralapú tájékoztatást, a szerzôdésben megjelölt termékre vonatkozó terméktájékoztatót, az elsô részlet fizetéséhez a csekket 
átvette.

A mellékleteket átvettem: .……………………………………………
 VEVÔ
 

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