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között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja, a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében meghatározott Knox Manage licenc (továbbiakban: licenc) leszállítását és 
jogszerű használatának biztosítását 2020.02.28. és 2021.02.27. közötti időszakra.

2. Jelen szerződés teljesítésének határideje a jelen szerződés aláírásától számított 5 naptári 
nap.

3. A jelen szerződés alapján a licenc ellenértéke - az 1. sz. melléklettel összhangban - 1 851 
500 Ft + Áfa az az egymillió-nyolcszázötvenegyezer-ötszáz forint + Áfa.

4. Az előző pontban megjelölt összeg havi elszámolás alapján kerül megfizetésre a Vevő által az 
Eladó részére, a szerződés időbeli hatályának végéig.

5. A 3. pontban meghatározott Vételár az általános forgalmi adó kivételével tartalmazza a 
szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget. Eladó semmilyen jogcímen 
nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Vevővel szemben a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban. Felek rögzítik, hogy a 3. pont szerinti Vételár módosítására a jelen szerződés 
időbeli hatálya alatt nincs lehetőség. Eladó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek - így 
különösen a Vételárnak - a módosítását vagy bármely ellenérték Vevővel szembeni 
felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási 
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kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha 
valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy 
bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen 
szerződés teljesítése során, amelyet az Eladóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira 
kivetettek vagy kivetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

6. A szerződés tárgyát képező licenc Vevő részére történő teljes körű rendelkezésre bocsátását 
követően Vevő az általa aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja az Eladó részére.

7. Eladó a teljesítéséről, a teljesítésigazolás alapján, a vonatkozó jogszabályok - különös 
tekintettel az Áfa törvényre - szerinti határidőig és tartalommal jogosult kiállítani a számláját.

8. Vevő az Eladó számlája ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári 
napon belül banki átutalással fizeti meg Eladó részére, az Eladónak a számlában megjelölt 
bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy Vevő fizetési kötelezettsége azon a napon 
minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor az ellenértéket Eladó számlavezető pénzintézete az 
Eladó bankszámláján jóváírta vagy jóvá kellett volna írnia.

9. Eladó a számlán köteles feltüntetni különösen:

- a „számla” elnevezést;
- a teljesítés tárgyát;
- Eladó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;
- Eladó adószámát;
- mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése a számla 

kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a Vevő indokolt elvárásai alapján 
szükségesek.

10. Eladó a számlához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a Vevő által kiállított 
számla szerinti ellenérték elszámolásának jogosságát igazoló, teljesítésigazolásnak minősülő 
jegyzőkönyv egy másolati példányát is.

11. Eladó a számlát Vevő részére a következő címre köteles megküldeni:

1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

12. Vevő mindaddig jogosult az Eladó számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg 
maradéktalanul a jelen szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A 
hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés 
rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő 
számla visszautasításából eredően az Eladó Vevővel szemben igényt nem érvényesíthet és 
köteles helyt állni a Vevőt a jelen, az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az 
előzőekben részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján 
kezdődik.

13. Eladónak jelen szerződés fennállása alatt szavatolnia keli a szerződés tárgyát képező szoftver 
licenc Vevő által történő jogszerű felhasználhatóságát, valamint azok vonatkozásában 
felelősséget kell vállalnia a szerzői jogok maradéktalan érvényesítésére, szabadalmi és 
copyright jogok védelmének tiszteletben tartására és védelmére.

14. Eladó a jelen szerződés megszegésével vagy a szerződésen kívül okozott károkért a polgári 
jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik azzal, hogy Eladó kártérítési felelőssége 
a Vevőt az Eladó érdekkörébe tartozó okból ért minden, közvetlen és közvetett, illetve 
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következményes kárra, valamint az elmaradt haszon megtérítésére is kiterjed, függetlenül 
attól, hogy az adott kár a jelen szerződés megkötésekor az Eladó által előrelátható volt-e.

15. A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Eladó, amennyiben a késedelem, illetve a hiba 
az érdekkörébe tartozó okból következik be és orvosolható, köteles a Vevő által 
meghatározott póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni.

16. A póthatáridő engedélyezése nem érinti Vevő szerződésszegéshez kapcsolódó jogait, 
igényeit; a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem jelent joglemondást.

17. Felek az Eladó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére kötbérfizetésben 
állapodnak meg.

- jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak felróhatóan 
nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése 
(késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni Vevő részére, 
melynek mértéke a szerződésben rögzített teljes Vételár nettó összegének 5%-a, 
azaz öt százaléka.

- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben, vagy az alapján rögzített határidőt bármely 
okból elmulasztja, és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy 
a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést - Vevő teljes 
szerződéstől történő elállása vagy a szerződés Vevő általi azonnali hatályú 
felmondása esetén - nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítésnek minősül 
továbbá az az eset, amennyiben Vevő a jelen szerződést azonnali hatályú 
felmondással felmondja, vagy attól jogszerűen eláll. Nem teljesítés esetén Eladó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a jelen szerződésben rögzített 
teljes Vételár nettó összegének 30%-a, azaz harminc százaléka.

- Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás 
teljesítés), Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 
szerződésben rögzített teljes Vételár nettó összegének 10%-a, azaz tíz százaléka.

18. A kötbér esedékessé válik:

- nem teljesítési kötbér esetén, ha a Vevő a teljes/részleges elállását/felmondását 
Eladónak bejelentette;

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár;
- hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

19. Vevő korlátozás nélkül jogosult az Eladóval szemben a kötbéreket meghaladó, igazolt 
kárainak érvényesítésére is.

20. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba és a jelen 
szerződés teljesítéséig hatályos.

21. A jelen szerződés megszűnik;

- a Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
megállapodása szerinti időpontban;

- ha Eladó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy attól eláll vagy
- ha Vevő a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

22. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés rendes felmondására egyik Fél sem jogosult. 
Mindkét Fél jogosult a jelen szerződéstől részben vagy egészben elállni vagy választása 
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szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani különösen - de nem 
kizárólagosan - ha:

- másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azt követően, hogy a szerződésszegő Fél 
a szerződésszegés részleteit tartalmazó, (amennyiben az orvosolható) az orvoslásra 
írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően (az értesítésben meghatározott 
póthatáridőig) nem orvosolja a szerződésszegést;

- Eladó a szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségével 30 (harminc) napot 
meghaladó késedelembe esik, hacsak a Vevő ennél hosszabb póthatáridőt nem 
biztosított a részére;

- bármelyik Fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei 
teljesítésével ismételten késedelembe esik;

- bármelyik Fél a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan 
megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további 
együttműködést kizárja;

- Eladó jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
- amennyiben a hiba orvosolható - azt a Vevő által a jelen szerződés szerint 
meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

- Eladó a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően 
megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés 
fenntartását lehetetlenné teszi.

23. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő 
szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) tértivevényes postai levélben vagy e-mailben 
kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.

Vevő kapcsolattartója:

- Név: Kapota Krisztián
- E-mail: kapota.krisztian@kemenvsepro.hu
- Tel.: +36 70 371 8797

Eladó kapcsolattartója:

- Név: Könnyű Brigitta
- E-mail: konnvu.brigitta@europrofil.hu
- Tel.: +36 30 754 3884

24. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, ha:
- e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
- a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a tértivevényben 

megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben 
azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett 
ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a postai kézbesítés 
első megkísérlésének napjától számított 5. (ötödik) naptári napra vonatkozó 
hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni.

25. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek tudomásul 
veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják 
el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni 
a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor 
ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli.

26. Az Eladó titoktartásra kötelezett, és a Vevő írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül nem 
adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot vagy más 
információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Vevőtől a szerződéssel 
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kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt 
vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen szerződésben nincs máshogy 
meghatározva. Vevő egyúttal tájékoztatja Eladót arról, hogy működése átláthatóságának 
teljeskörű biztosítása érdekében, önkéntes vállalása alapján, honlapján 
(www.kemenysepro.hu) teljes egészében közzéteszi az általa megkötött polgári jogi 
szerződéseket, mely közzétételi elhatározás jelen szerződésre is kiterjed. Vevő a szerződések 
közzététele kapcsán kötelezettséget vállal az abban található esetleges személyes adatok - 
ide nem értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő nyilvános adatai - 
kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával Eladó teljes és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján Vevő honlapján történő 
publikálásához.

27. Vevő és Eladó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a 
szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek 
megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 
tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során 
egymással a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon 
megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű teljesítésének 
elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben - különös 
figyelemmel a jelen szerződés előírására - elvárható.

28. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő Felek. A 
Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik Fél 
képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a szerződésre 
hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik személyekkel, amely a 
jelen szerződésben foglaltakkal, illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar 
jogszabályokkal összeegyeztethetetlen, illetve a szerződés megfelelő teljesítését 
veszélyeztetheti.

29. Eladó kijelenti, hogy az Eladó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll fenn olyan 
valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a Vevő részére nyújtandó 
licencet érintené. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy tulajdonosi szerkezetében, és 
választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a 
Vevő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény 
szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

30. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Eladó általi teljesítése nem 
jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, 
amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely 
harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.

31. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet - az eset körülményeitől 
függően - vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül köteles értesíteni. Ezen 
bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden 
kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

32. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.
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33. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mindkét Fél általi 
aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek egyebekben 
rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos jogszabályokkal összhangban 
értelmezendők és alkalmazandók.

34. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény rendelkezései szerint hatáskörre! és illetékességgel rendelkező rendes magyar 
bíróság jogosult.

35. A jelen szerződés 3 (három) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 2 
(kettő) a Vevőt, 1 (egy) példány az Eladót illeti meg.

Budapest, 2020. február 27.

Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft.

Vevő

1

' . - . ' t-

Ambrus András Pál 
ügyvezető 

Euro-Profil Kft. 
Eladó
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1. sz. melléklet

Szolgáltatás megnevezése db szám Nettó egységár
(Ft)

Teljes 
ellenszolgáltatás 

nettó összege (Ft):
Knox Manage licence 
szolgáltatás Samsung 

típusú tahiét eszközökre
230 8 050 1 851 500
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