FUTAR.HU Logisztikai Kft.
Levélcím: 1039. Budapest, Boglár u. 1.
Cg. 01-09-872989 Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Telefon: +36707700707, +36301828900

Partner azonosító: A FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött:
egyrészről A FUTAR.HU Logisztikai Kft. (Székhely:H-1039 Budapest, Boglár u. 1.,
cégjegyzékszám: 01-09-872989, e-mail cím: info@futar.hu, info@futarszolgalat.hu
képviseli: Takács Mihály), továbbiakban Szállítmányozó és
másrészről
Cégnév/név:
Cím: ,
E-mail cím:
Számlázási e-mail cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviselő:
Beosztása:
a továbbiakban Megbízó között.

1. A megállapodás tárgya a Szállítmányozó által a Megbízó részére teljesített
szolgáltatások számláinak a kiegyenlítése.
2. A Megbízó vállalja, hogy a Szállítmányozó szerződésszerűen kiállított számláját
annak kiállításának napjától számított 10 naptári napon belül a Szállítmányozó
számlájának a fejlécében található bankszámlájára átutalja.
3. A Megbízó fizetési késedelme esetén a Szállítmányozó jogosult behajtási célból a
kapcsolati adatok 3. félnek történő átadására, továbbá jogosult a behajtási költségek
teljes körű áthárítására, valamint 10% késedelmi kamat felszámítására.
4. A megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik, azt a felek írásban
(ideértve az e-mail értesítést is), indoklás nélkül, egy hónap felmondási idő
közbeiktatásával felmondhatják (rendes felmondás). A megállapodást bármely fél a
másik fél súlyos, vagy visszatérő szerződésszegése esetén írásbeli nyilatkozatával
(ideértve az e-mail értesítést is), azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli
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felmondás). Súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha bármely fél a
fizetési kötelezettségének teljesítésével 20 napon túli késedelembe esik.
5. A jelen megállapodás a Felek között a teljes és hiánytalan megállapodást
tartalmazza, és mint ilyen, hatályon kívül helyez és megszüntet minden korábbi
szóbeli vagy írásbeli megállapodást és szerződést. A megállapodás módosítása csak
írásban lehetséges, a Felek elfogadják az e-mailben történő kommunikációt,
beleértve az aláírt dokumentumok szkennelt képének cseréjét.
6. Egyéb kérdésekben a Szállítmányozó Általános Szerződési Feltételei, és a
hatályos magyar jogszabályok irányadók. Az általános szerződési feltételek
megtalálhatóak a www.futar.hu és a www.futarszolgalat.hu weboldalakon.
7. Az esetleges vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalás útján rendezik,
sikertelenség esetére kizárólagos magyar joghatóságot kötnek ki és alávetik magukat
a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

Budapest, 202

_________________
Szállítmányozó

_________________
Megbízó
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