DURUMBÚZA VETŐMAG MEGRENDELŐ
Vevő neve:
Vevő címe:
Vevő adószáma:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:
Szállító neve:

MF Agrária Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Szállító székhelye:

5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 31-33.

Képviseli:

Steinmacher László ügyvezető igazgató

Adószám:

12411548-2-04

Telefonszám: 66/313-226

Üzletkötő neve:

Email: info@mfagraria.hu

Üzletkötő tel.sz.:
Egységár (Ft/tonna)
Kiszerelés

Fajta neve:
"Kötött ár" ¹

"Szabad ár" ²

129 000 Ft

145 000

Megrendelt mennyiség
(tonna)

LUNADUR
LUPIDUR

1000 kg BB-zsák

LEVANTE
Fizetési mód
(megfelelő aláhúzandó):

előrefizetés

halasztott fizetés szállítás + 15 nap³

halasztott fizetés
terményből kompenzálva⁴

Szállítás időpontja:
Szállítási cím:
Kontakt személy adatai:

név:

tel.:

Egyéb megjegyzés :
A megadott egységárak MSZ 7145 szerinti minőségű fémzárolt, csávázott, II. (másod) szaporulati fokú vetőmagra
vonatkoznak.
A megadott árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, vevő telephelyére kiszállítva érvényesek.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke: jegybanki alapkamat kétszerese.

A megrendelőben használt fogalmak meghatározása:
¹ "Kötött" - termény értékesítéssel együtt érvényes - ár választása esetén vevő vállalja, hogy a megtermelt
durumbúza terményt az MF Agrária Kft. felé értékesíti és elfogadja az "első és utolsó ajánlat lehetősége" elvet.
² "Szabad" - termény értékesítési kötelezettség nélküli - ár választása esetén vevő a megtermelt durumbúza
terményével szabadon rendelkezhet, termény értékesítési kötelezettsége nincs az MF Agrária Kft. felé.
Kötött ár választása esetén Vevő nyilakozik arról, hogy ismeri és elfogadja az MF Agrária Kft. által működtetett zárt
durumbúza termelési integráció feltételeit, amelyről teljes körű tájékoztatást kapott. Vevő vetőmag megrendelésével
együtt vállalja, hogy a megtermelt és értékesítésre kerülő durumbúza terményét a "első és utolsó ajánlat
lehetősége" szerint elsőként és utoljára is az MF Agrária Kft-nek ajánlja fel megvételre.
Ez azt jelenti, hogy vevő durumbúza értékesítési szándéka esetén elsőként MF Agrária Kft-nek köteles felajánlani a
terményt megvásárlásra és amennyiben Felek nem állapodnak meg, akkor vevőnek jogában áll a terményt harmadik
személy számára kiajánlani. A végleges értékesítést megelőzően a legutolsó ajánlatot vevő köteles írásban
megküldeni MF Agrária Kft-t részére és amennyiben az utolsó ajánlat feltételei ismeretében MF Agrária Kft. a
nyilatkozattételre történő felhívást követő második munkanap délután hat (18) óráig nem nyilatkozik vásárlási
szándékáról, akkor és csak ebben az esetben a termény szabadon értékesíthető. Az írásban történő tájékoztatás
elmulasztása esetén az értékesített termény mennyiség értékének 5%-a, mint szerződésszegési kötbér illeti meg MF
Agrária Kft.-t.
³ ⁴ Halasztott fizetés választása esetén a számla teljes kiegyenlétésig az áru az MF Agrária Kft. tulajdona marad. Vevő
által vásárolt vetőmagból termesztett termény a vetőmag ellenértékének fedezetéül szolgál. Amennyiben vevő a
számla megfizetésével késedelembe esik, úgy a terményt mindaddig nem értékesítheti, amíg a számla egyenértékét
nem fizeti meg. Ezzel ellentétes vevői magatartás esetén vevő a vételár 20%-val egyező mértékű szerződésszegési
kötbért tartozik megfizetni a számla ellenértékén túl. Amennyiben vevő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik,
úgy szállító választása szerint a vetőmag vételárával egyenértékű, a vetőmagból termelt termény átadását, vagy a
számla pénzügyi kifizetését követelheti.
⁴ Amennyiben vetőmag ellenértéke részben terményből, kompenzálással kerül kiegyenlítésre (a számla értékének 50%
a szállítást követő 15. napon, fennmaradó 50% az átadásra kerülő terményből kompenzálva), akkor a termény
értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötése MF Agrária Kft-vel legkésőbb a termény betakarításának
időpontjáig jelen megrendelés elengedhetetlen feltétele. Vevő nyilatkozik arról, hogy kompenzálás esetén a
megrendelés tárgyát képező vetőmagból termelt terményt kizárólagosan az MF Agrária Kft. felé értékesíti. Ezzel
ellentétes vevői magatartás esetén vevő a megtermelt termény értékének 20%-val egyező mértékű szerződésszegési
kötbért tartozik megfizetni a számla ellenértékén túl.
A fizetési konstrukció engedélyezése az MF Agrária Kft. jóváhagyásával választható!
Felek a jelen szállítási szerződésből eredő viták rendezésére hatáskörtől függően a Tatai Városi Bíróság, illetve
Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt Szarvason, 2018…....………………………

………………………………………...…

………………………………………...…

Vevő (cégszerű aláírás)

Szállító (cégszerű aláírás)

A fenti megrendelést az MF Agrária Kft. elfogadja, ezzel a szállítási szerződés közöttünk létrejött. A megrendelés
kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt az MF Agrária Kft. írásban visszaigazolta!

