
ADÁSVÉTELI SZERZÔDÉS 
KÉSZPÉNZES VAGY ELÔLEGRÉSZLETEKBEN  

TÖRTÉNÔ TELJESÍTÉS

amely (a továbbiakban „Szerzôdés”) létrejött egyrészrôl a ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelôsségû Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 191., központi ügyin-
tézés 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. 17., Szerviz és Termékreklamációs Osztály: 
1138 Budapest, Váci út 191., Szerviz telefonszáma: 06-1-437-6633, e-mail címe: szerviz@zepter.hu; bankszámlaszáma: OTP 11708001-20500038-00000000) mint eladó –  
a továbbiakban: ZEPTER – amely Szerzôdést az alábbi meghatalmazott képviselôje – a továbbiakban: Kereskedô – útján köti:

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

VEZETÉKNÉV UTÓNÉV SZÜLETÉSI IDÔ 

IR. SZÁM HELYSÉG ÚT / UTCA / TÉR SZÁM, EM., AJTÓ

E-MAIL CÍM:* TELEFON (lehetôleg mobil):

* Felhívjuk a Vevô figyelmét, hogy az e-mail címének feltüntetése hiányában e-mail útján közölt szerzôdéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat nem tudja ZEPTER elfogadni,  
erre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjen az e-mail címét feltüntetni.
mint vevô – a továbbiakban: Vevô – között.
Szállítási cím: ahol a Vevô a terméket át kívánja venni. Figyelem! Az alábbi szállítási cím rovatot akkor kell kitölteni, ha a szállítási cím eltér a Vevô lakcímétôl. A kiszállításról  
a Szerzôdés 6.) pontja és a szerzôdéskötést megelôzô tájékoztató rendelkezik:

IR. SZÁM HELYSÉG ÚT / UTCA / TÉR SZÁM, EM., AJTÓ TELEFON (lehetôleg mobil) 

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

   A vételár a Szerzôdés keltétôl számított 15 napon belül egy összegben esedékes, vagy 
   a Vevô a vételárat legfeljebb 24 havi törlesztési idôvel elôlegrészletekben (a továbbiakban: részlet) kívánja megfizetni. Az elsô részlet a Szerzôdés keltétôl számított  

15 napon belül esedékes.  
A vevô nyilatkozata az elôlegrészletek fizetési módjáról:  banki átutalással      postai csekken

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 – ZEPTER elkészíti, és a teljesítés idôpontjaként az elôleg bank-
számláján történô jóváírásának napját tünteti fel. A vételár megfizetése ZEPTER jelen szerzôdésben megjelölt bankszámlaszámára történô banki átutalással, Szerzôdéshez 
mellékelt csekken lehetséges.

 RÉSZLETEK SZÁMA ELSÔ RÉSZLET ÖSSZEGE TOVÁBBI RÉSZLETEK ÖSSZEGE  ELSÔ RÉSZLET ESEDÉKESSÉGE

                                                                                      Ft                                                         Ft/hó                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                           

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

   a.)  A szerzôdéskötés helye ZEPTER vagy Kereskedô üzlethelyisége. Üzlethelyiségben kötött szerzôdés esetén nem alkalmazandó a Szerzôdés 9. pontja.
   b.)  Üzlethelyiségen kívül kötött Szerzôdés, amely nem tartozik az a) pont alá.  

A szerzôdéskötési hely pontos címe:

IR. SZÁM HELYSÉG ÚT / UTCA / TÉR SZÁM, EM., AJTÓ

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

CIKKSZÁM ÁRU MEGNEVEZÉSE db EGYSÉGÁR / Ft ÁR / Ft 

Összesen (Ft):               

A KERESKEDÔ ASSZISZTENS SZÁMA VEZETÉKNEVE (CÉGNEVE) UTÓNEVE (CÉGFORMA) CÍME (SZÉKHELYE) 
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Szerzôdéskötés helye

HÁZ: 1/1: IRO: KÜL: BEÜ:

Dátum: 

Club Live 100  
tagsági kód: 

Kampánykód:  

A KERESKEDÔ SZÁMA VEZETÉKNEVE (CÉGNEVE) UTÓNEVE (CÉGFORMA) CÍME (SZÉKHELYE) KERESKEDÔ TELEFONSZÁMA KÖZREMÛKÖDÔ



4.)  A Kereskedô asszisztens a szerzôdéskötés elôkészítésére jogosult, míg önálló aláírási joggal ZEPTER képviseletében a Kereskedô rendelkezik. A Kereskedô, valamint az esetle-
gesen 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. ZEPTER felhívja a Vevô figyelmét arra, hogy a Kereskedô nem jogosult a vételár átvételére, sem egy összegben, sem pedig rész-
letekben. A Szerzôdés megkötését követôen a Szerzôdéssel kapcsolatos kérdésekben ZEPTER Vevôszolgálata, minôségi kifogások, jótállási igény érvényesítése esetén  
a Termékreklamációs Osztály és Szerviz (a megadott címen) áll a Vevô rendelkezésére. A panaszügyintézésrôl a szerzôdéskötést megelôzô tájékoztató ad részletes leírást.

5.)  ZEPTER a terméket a teljes vételár számlájára történô beérkezésétôl számított legkésôbb 30 napon belül köteles a Vevônek átadni. ZEPTER késedelme esetén köteles kötbért fizet-
ni, melynek mértéke a nettó 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 ZEPTER a kötbér megfizetése alól, ha igazolja, hogy a terméket neki fel nem róható okból nem tudta idôben átadni. 

6.)  Az áru átadás-átvétele: A kifizetett terméket a Vevô ingyenes házhozszállítással veheti át. A szállítás módja történhet ZEPTER-rel megbízási jogviszonyban álló Kereskedô vagy a ZEPTER 
által megbízott futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Kft., a továbbiakban “Futárszolgálat” vagy „GLS”) útján történik. Kereskedôi kiszállításra a termék sajátos 
jellege (pl. törékeny, sérülékeny) esetén kerülhet sor, melyre ZEPTER Vevôszolgálata tesz javaslatot a Vevô részére. A kiszállítás Magyarország területére korlátozódik. A Vevô 
személyesen, vagy meghatalmazottja útján is átveheti az árut. A részletes tájékoztatást a Szerzôdést megelôzô tájékoztató tartalmazza.  Figyelemfelhívás! A Termék átvételét követôen 
a Vevô köteles 3 napon belül a csomag tartalmát ellenôrizni, az esetleges hiányról vagy sérülésrôl ezen idô alatt tájékoztatni ZEPTER-t a fenti elérhetôségek valamelyikén.  
A tájékoztatás elmaradása esetén ZEPTER hiányra vagy sérülésre vonatkozó jótállási-, vagy szavatossági kifogást nem fogad el.

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 
ZEPTER-nek bejelentett, a szerzôdés 8.) és 9.) pontjaiban szereplô jogszerû elállás esetein kívül a vételár egyösszegû megfizetését a Szerzôdés keltét követô 45 napon belül elmu-
lasztja, 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 kifize-
tése ellenére jogos ok nélkül megtagadja a termék átvételét, úgy 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 jogkövetkezményekre 
való figyelmeztetéssel felszólítja a szerzôdésszerû teljesítésre, melynek eredménytelen leteltét követôen érvényesíti kötbér igényét. A Vevô mentesül a kötbérfizetési kötelezettség 
alól, ha igazolja, hogy szerzôdéses kötelezettségének teljesítésére neki fel nem róható lényeges okok miatt – különösen munkahely elvesztése, családi és anyagi állapotban bekö-
vetkezett 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 ZEPTER Vevôszolgálati Osztályához 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 14 napos határidôben 
az alábbiakban részletezettek szerint és feltételekkel. A határidô elmulasztása jogvesztéssel jár. 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, meghatalmazással rendelkezô 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 átvéte-
lének napja közötti idôszakban is gyakorolja.  
Ha a Vevô elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján a ZEPTER Ungarn Kft 1437 Budapest  
Pf.: 788. levelezési címre, vagy elektronikus úton 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 elkül-
di elállási nyilatkozatát. ZEPTER felhívja a Vevô figyelmét, hogy kereskedôi (így a szerzôdéskötésnél közremûködô Kereskedô és Kereskedô asszisztens) 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 felbont-
ja, 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 visszafizetése helyett a bankszám-
lájára 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. 17. sz. alatti címre kell visszaküldeni. 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. 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.

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, 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.)  Jótállás és szavatosság: A jótállás a termék átvételével kezdôdik meg. A Vevô köteles a terméket rendeltetésszerûen használni. ZEPTER tájékoztatja a Vevôt, hogy a termék tulaj-
donságaira, használhatóságára, céljára vonatkozóan kizárólag ZEPTER által kiadott, a termékre vonatkozó terméktájékoztató az irányadó, és ZEPTER nem vállal semmilyen 
felelôsséget szóban vagy hallgatólagos közölt, Vevô által vélt vagy beleértett tulajdonságokért. ZEPTER tájékoztatja a Vevôt, hogy egyes termékekre jogszabályban meghatározott 
jótállást vállal, melynek idôtartama legfeljebb egy év. Az egy évet meghaladó tartamú jótállás gyártói jótállásnak minôsül. Amennyiben a gyártói jótállás idôtartama meghaladja 
a jogszabályban meghatározott egy éves idôtartamot, úgy a gyártói jótállás kizárólag az egy évet meghaladó idôszakra szól. A gyártói jótállás feltételeit a termékre irányadó 
jótállási jegy tartalmazza. ZEPTER a jótállást kizárólag a gyártó által meghatározott feltételek szerint teljesíti. ZEPTER nem vállal felelôsséget a termék nem rendeltetésszerû hasz-
nálatából, tárolásából, rendeltetésszerû használatának elmulasztásából, avagy törés, rongálódás vagy más sérülésbôl eredô károkért és hibákért.

12.)  A Vevô nyilatkozata adatainak felhasználásáról: ZEPTER a Vevô adatait a jelen Szerzôdés megkötését megelôzôen felvett adatkezelési nyilatkozat szerint kezeli a hatályos euró-
pai és hazai adatvédelmi jogszabályok elôírásai szerint. 

13.)  A Szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A Szerzôdés az aláírásának napján lép hatályba. és ezzel 
egyidejûleg a szerzôdés tárgyával kapcsolatos minden esetleges korábbi szóbeli megállapodás, tájékoztatás vagy egyoldalú nyilatkozat érvényét és hatályát veszti, kivéve  
a szerzôdéskötést megelôzôen átadott tájékoztatóban foglaltakat, mely tájékoztató a jelen Szerzôdés elválaszthatatlan 1. sz. melléklete

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 termékhez tartozó használati és kezelési útmutatót, a fizetéséhez a csekket, 
és egy példány Szerzôdést átvette.

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

 ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 ZEPTER Ungarn Kft. képviseletében Kereskedô asszisztens, ha közremûködött VEVÔ 
 eljáró Kereskedô


