VISZONTELADÓI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
E-mail cím:
Telefon:
Képviselő:
mint viszonteladó (a továbbiakban: „Viszonteladó”)
másrészről
az Eclosion Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep 12001/33 hrsz, cégjegyzékszám: 13-09-186933,
adószám: 24313083-2-13, képviselő: Bodzsár Ibolya ügyvezető)
mint nagykereskedő (a továbbiakban: „Szolgáltató”)
(Szolgáltató és Viszonteladó a továbbiakban együttesen: „Felek”)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződésben használt fogalmak jelentése megegyezik a lent hivatkozott
ÁSZF- ben használt fogalmakkal.
1. Viszonteladó kijelenti, hogy a Szolgáltató által a https://www.vitalitasbolt.hu/ oldalon (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: Webáruház) forgalmazott termékek tovább értékesítésével
üzletszerűen foglalkozó társaság, amely kizárólagosan viszonteladás céljára vásárol a Szolgáltatótól. Viszonteladó kifejezetten kijelenti, hogy ennek okán a Felek közötti jogviszonyban viszonteladónak minősül, és nem
minősül fogyasztónak.
2. Felek megállapítják, hogy a Viszonteladó rendszeresen vásárol a Szolgáltató által forgalmazott termékekből, abból a célból, hogy azokat harmadik személy (végfelhasználó, fogyasztó) részére tovább értékesítse.
3. Felek megállapodnak, hogy a Viszonteladó eseti megrendeléseinek, vásárlásainak általános feltételeit jelen Keretszerződés, valamint a Szolgáltató honlapján (https://www.vitalitasbolt.hu/aszf), illetve fenti székhelyén elérhető mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák.
Amennyiben Felek között ettől eltérő más, írásos megállapodás nem születik, a jelen Keretszerződésben,
illetve az ÁSZF-ben foglaltak érvényesek a Felek között létrejött minden szóbeli és írásbeli megállapodásra.
4. Viszonteladó jelen Keretszerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat
elolvasta, megértette, elfogadta és azok ismeretében írja alá jelen Keretszerződést. Viszonteladó kifejezetten
tudomásul veszi, hogy a mindenkori jogszabályi változások nyomon követése okán az ÁSZF folyamatosan
változik, annak mindenkor hatályos rendelkezéseit köteles megismerni, értelmezni.
5. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Viszonteladó által vásárolt
termékek eladását, értékesítését az egyedi Megrendelésekben, a jelen Keretszerződésben, valamint az ÁSZFben foglaltak szerint teljesíti.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a Webáruházon keresztül fogad el megrendeléseket Viszonteladótól. Felek megállapodnak, hogy a Webáruházhoz történő hozzáférés a jelen megállapodást aláírását
követően Viszonteladó webes regisztrációjával és bejelentkezésével jön létre. Viszonteladó tudomásul veszi,
hogy a Webáruház használatára az ÁSZF vonatkozó rendelkezései irányadók.

7. Viszonteladó kifejezetten vállalja, hogy a Szolgáltató által forgalomba hozott Béky-termékcsalád termékelemeiből (továbbiakban: Béky-termékek) minden naptári hónapban legalább 30.000 Ft + ÁFA összegben
vásárol Szolgáltatótól, így kifejezetten erre tekintettel a Béky-termékek mindenkori – a Webáruházban a
fogyasztók részére meghatározott -kiskereskedelmi árból 30% kedvezményre jogosult. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy jelen Keretszerződés elfogadását követően a Webáruházba viszonteladói státuszban történő regisztrációját követő bejelentkezésekor már az előbbiekben nevezett kedvezményes összegek kerülnek részére
feltüntetésre, azokból további kedvezmények igénybevételére nem jogosult. Viszonteladó tudomásul veszi,
hogy a fenti kedvezmény igénybe vétele esetén a Béky-termékek tekintetében a harmadik személy részére
történő értékesítése során az általa alkalmazandó fogyasztói ár minimum összege megegyezik a Szolgáltató
által a Webáruházban meghatározott fogyasztói árakkal.
8. Viszonteladó jogosult igénybe venni a Szolgáltató által – megbízott szállítmányozási/ fuvarozási társaság
által végzett – nyújtott házhozszállítási szolgáltatást, amennyiben elfogadja az ÁSZF-ben feltüntetett vonatkozó feltételeket, azzal hogy a szállítási díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesül Viszonteladó, amennyiben a Béky-termékekre vonatkozó alkalmankénti megrendelés összege eléri a bruttó 70.000 Ft
összeget.
9. Felek kijelentik, hogy jelen Keretszerződés annak aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre
kötik. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 7. pontban foglalt minimum rendelési összegnek
nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Szolgáltató a minimális rendelési összeg teljesítését három havonta vizsgálja felül.
10.
Felek jelen szerződést csak közös megegyezés útján írásban módosíthatják. A jelen megállapodást
bármelyik fél jogosult egyoldalúan a másik félhez intézett írásos megkeresés útján felmondani 15 napos
felmondási idővel.
11.
Felek vállalják, hogy az értékesítés, tovább értékesítés valamint egyéb üzleti tevékenységük során a
másik féllel történő előzetes egyeztetés nélkül semmilyen, a másik fél jó hírnevét, a Termékek kelendőségét
vagy a nyújtott szolgáltatások minőségét illetve a másik fél működését hátrányosan befolyásoló kijelentést
nem tesznek, üzleti magatartást nem tanúsítanak. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő jogviszonyuk tekintetében az üzleti titoktartásra vonatkozó jogi rendelkezéseket megtartják.
12.
Szolgáltató hozzájárul, hogy Weboldalon található képi és szöveges megjelenítéseket Viszonteladó
saját üzleti tevékenysége körében felhasználja, oly módon, hogy a 11. pontban foglaltakat szem előtt tartja.
Szolgáltató az e pontban nevezett képi és szöveges megjelenítések Viszonteladó által történő felhasználásáért
harmadik személlyel szemben felelősséget nem vállal, azt kizárólag Viszonteladó köteles vállalni.
13.
Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekre az ÁSZF, a Ptk. és más mindenkor hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
Felek jelen Keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag, cégszerűen aláírták.

Szigetszentmiklós,
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