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VEVŐPARTNERI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
HUDI HUDI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Máv Őrház 2., levelezési cím: 2051
Biatorbágy, Munkás utca 4.cégjegyzékszám: Cg.13-09-176396, adószám: 25292066-2-13, közösségi
adószám: HU25292066, bankszámlaszám: 10918001-00000095-89800009, képviselő: Őze Zita Erika
ügyvezető) továbbiakban: HUDI
A HUDI-t képviseli:
Neve: Click or tap here to enter text.

Személyi igazolvány száma: Click or tap here to enter text.
másrészről
cégnév: Click or tap here to enter text.
székhely: Click or tap here to enter text.
cégjegyzék szám: Click or tap here to enter text.
adószám: Click or tap here to enter text.
bankszámla szám: Click or tap here to enter text.
képviselő: Click or tap here to enter text.
telephely címe: Click or tap here to enter text.
(ha nem azonos a székhellyel)

Telephely neve és eng.száma: Click or tap here to enter text.
mint szerződött vevőpartner, a továbbiakban: VEVŐPARTNER,

együtt: Szerződő Felek között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. Általános rendelkezések
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a termékeket több cég is forgalmazza ( továbbiakban, mint VISZONTELADÓK ) a HUDIval kötött szerződés alapján. a VISZONTELADÓKAT az 1. számú mellékletben rögzítjük. Ezen partnerek a szerződést
követően változhatnak! Erről e-mail-ben értesítjük a szerződött felet.
2. Szerződő felek megállapítják, hogy VEVŐPARTNER rendszeresen kíván vásárolni HUDI-tól, vagy VISZONTELADÓK-tól
a termékekből a 2 számú mellékletben meghatározott kedvezményes áron és a visszatérítések igénybevételével, azzal
a céllal, hogy azokat a fogyasztóknak kiskereskedelmi üzletében, vagy üzleteiben továbbértékesítse.
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3. VISZONTELADÓK a HUDI által javasolt áron értékesíti a Terméket a VEVŐPARTNER felé, aki ezt ezennel tudomásul
veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen az áron vásárolja meg a Terméket VISZONTELADÓK-tól.
4. VISZONTELADÓK különböző szállítási és fizetési feltételekkel rendelkeznek, amiről VEVŐPARTNER-nek tájékozódnia
kell VISZONTELADÓK-nál. Bizonyos esetekben VISZONTELADÓK felárat számíthat fel! Ilyen eset például expressz, vagy
a hétvégi kiszállítás, de ezen esetekről VEVŐPARTNER-nek lehetősége van tájékozódni a VISZONTELADÓK honlapján.

5. Ezen szerződés keretein belül a termékek árai nincsenek meghatározva! Az árváltozás jogát fenntartjuk.
II. A VEVŐPARTNERRE vonatkozó szabályok
1. VEVŐPARTNER e szerződés aláírásával hozzájárul, hogy HUDI a VISZONTELADÓK-tól a rá vonatkozó forgalmi
adatokat megküldje.
2. VEVŐPARTNER bizonyos göngyölegek után letéti díjat fizet. Ez a letéti díj nem minden esetben fedezi a göngyölegek
árát! Bizonyos göngyölegek elvesztése esetén a letéti díj és a valós göngyölegek ára közötti különbséget 8 napon belül
meg kell fizetnie annak, akitől a göngyöleget megvásárolta. A letéti díj a göngyölegek visszavételekor VEVŐPARTNERnek visszajár.
III. A keretszerződés időbeli hatálya, felmondás
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés határozatlan időre szól. A keretszerződést 30 napos
felmondási idővel bármelyik Fél a másik Félhez írásban, ajánlott levélben, vagy e-mail-ben intézett levélben
felmondhatja. A felmondás átvételének megtagadása a szerződés megszűnésére nincs halasztó hatállyal.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés bármely okból rendes felmondással történő
megszűnése esetén a megszűnés időpontjáig fennálló kötelezettségeiket kölcsönösen teljesítik. Megállapodnak
továbbá abban, hogy egymással azonnal, de legkésőbb a megszűnést követő 8 napon belül elszámolnak.
3. Felek jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani súlyos szerződésszegés esetén, vagy ha a másik Fél
a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti. A rendkívüli felmondást
írásban, ajánlott levélben, vagy e-mail-ben kell a szerződésszegő féllel közölni.
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a VEVŐPARTNER részéről, ha a fizetési kötelezettségének időben nem tesz
eleget, illetve ha a vásárlót termékeknek rossz hírét kelti.
5. VEVŐPARTNER tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés bármilyen okból megszűnik, a megszűnés
napjától kezdődően nem jogosult a visszatérítésre.
IV. Vegyes rendelkezések
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő vitáikat
megkísérlik békésen, egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy Felek a jelen szerződéssel
kapcsolatban közöttük felmerült jogviták elbírálására közös megegyezéssel kikötik a hatásköri szabályoktól függően a
Budaörsi Járásbíróság illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék alávetésen alapuló illetékességét.
2. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
3. VEVŐPARTNER kijelenti, hogy sem csődeljárás, sem felszámolás, illetve végelszámolás alatt nem áll és nem
kezdődött ellene sem bírósági, sem cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági
tevékenységét korlátozná, és jelen megállapodás bármely pontjának teljesítését akadályozná. Amennyiben
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Vevőpartnerrel szemben fentiek szerint eljárás indul, úgy köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni HUDIt erről a
tényről.
4. Szerződő felek kijelentik, hogy cégeik a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényesen és hatályosan megalakult
és működő gazdálkodó szervezetek és a jelen keretszerződést képviseletükben az aláírási jogosultsággal és
felhatalmazással rendelkező személy írta alá.
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően,
jóváhagyólag, cégszerűen aláírták.

Budapest, 2018-01-15.

X

X

Hudi Hudi Kft

Vevőpartner
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1. számú Melléklet
VISZONTELADÓK listája
VEVŐPARTNER részére visszatérítés kizárólag, azok után a termékek után jár, amiket az ebben a mellékletben

felsorolt cégektől vásárol.
Ezen cégek adatai a szerződés időtartalma alatt változhat, amiről VEVŐPARTNER-t értesítjük írásban.
A listában szereplő cégekkel a Hudi a szerződést felmondhatja, illetve újabbakkal köthet szerződést.

Beerd Brew Design Kft.
székhely: 1106 Budapest, Maglódi Út. 47., adószám: 25278019-2-42
Rendelés leadása: madscientistbeer@gmail.com

Hudi Hudi Kft.
székhely: 2315 Szigethalom, Mávőrház 2., adószám: HU25292066
Rendelés leadása: info@hudihudi.hu

RAIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1184 Budapest, Hengersor u. 45-53., cégjegyzék szám: Cg.01-09-730714
Rendelés leadása: rendeles@raiker.hu

Budapest, 2018-01-15.
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2. számú Melléklet
kedvezmények mértéke, visszatérítés mértéke és példák

hl-től
/év

visszatérítés
( Ft / HL )

Átlagos eladás
hetente
30L

50L

egyösszegű
visszatérítés

Pils 30L hordó ára a
visszatérítés után

futamidő végén

/ hordó
11 050 Ft

50
100
200
300
300+

1 800 Ft
3 400 Ft
5 000 Ft
6 000 Ft

3.47 2.08
6.94 4.17
13.89 8.33
20.83 12.50

80 000 Ft
160 000 Ft
200 000 Ft
240 000 Ft

/ liter
368 Ft

10 510 Ft 350 Ft
10 030 Ft 334 Ft
9 550 Ft
318 Ft
9 250 Ft
308 Ft
egyedi megállapodás

Duke of Budapest 30L
hordó ára a
visszatérítés után
/ hordó
29 000 Ft

28 460 Ft
27 980 Ft
27 500 Ft
27 200 Ft

/ liter

/ hordó

/ liter

967 Ft
949 Ft
933 Ft
917 Ft
907 Ft

34 500 Ft

1 150 Ft
1 132 Ft
1 116 Ft
1 100 Ft
1 090 Ft

A futamidők egy évre vonatkoznak, a szerződés kötésétől számítva 1 év elteltével újraindúlnak.
A visszatérítés igénybe vehető pénzben és termékben is!

Budapest, 2018-01-15.

X

X
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BrewDog Punk IPA

33 960 Ft
33 480 Ft
33 000 Ft
32 700 Ft
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3. számú Melléklet
akciók, információk

Akciók
Néhány akció nem összevonható a visszatérítéssel. Ezen akciók nem a szerződött partnereinknek szólnak! Más akciók
igénybe vehető és a visszatérítésen felüli kedvezménnyel járnak.
Termékek
A visszatérítésben résztvevő áruk a szerződés ideje alatt változhatnak. Erről elektronikus úton, e-mail-ben értesítjük
partnereinket. A termékek listája állandó jelleggel a Hudi Hudi honlapján elérhetőek!

Információk
Hudi Hudi:
www.hudihudi.hu
info@hudihudi.hu
06 30 212 2968

