Magyar Földgáztároló Zrt.

„Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében”
3. sz. melléklete

EGYEDI SZERZŐDÉS
Egyedi szerz. száma:
..........................................
Felhasználó SAP száma: ..........................................

Felhasználó azonosítója: ............................

amely létrejött egyrészről a
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Felhasználó neve)
1138 Budapest, Váci út 144-150. (Felhasználó címe)
levelezési címe:
1399 Budapest Pf. 645
számlavezető pénzintézete:
Citibank
számlaszáma:
10800007-00000000-13714002
számlafogadási cím:
1399 Budapest Pf. 645
adószáma:
12543317-2-44
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-045043
a továbbiakban Felhasználó,
másrészről
................................................................................................................................................... (Szállító neve)
................................................................................................................................................................. (Szállító címe)
levelezési címe:
.................................................................................................................................
számlavezető pénzintézete:
.................................................................................................................................
számlaszáma:
.................................................................................................................................
számlafogadási cím:
.................................................................................................................................
adószáma:
.................................................................................................................................
cégbíróság és cégjegyzék száma: .................................................................................................................................
a továbbiakban Szállító,
együttesen Felek között üzemanyag kártyával összefüggő halasztott fizetési konstrukcióra.

Jelen Egyedi szerződés a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a ………………… között
létrejött „Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves
időszakban” tárgyú Keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás) megindított „Üzemanyag beszerzése
üzemanyagkártya szolgáltatás keretében 2018. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a 2018.
december 31-ig terjedő időszakra jött létre.

Jelen Egyedi szerződés aláírásával Felhasználó kijelenti, hogy a gépjármű-üzemanyag igények üzemanyagkártyával
történő teljesítésére, a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Megrendelő és a
………………………………, mint Szállító között létrejött ……………………. SAP számú Keretmegállapodás tartalmát,
valamennyi mellékletével megismerte, továbbá megerősíti, hogy a Keretmegállapodás ekként megismert
valamennyi rendelkezését és mellékletét, beleértve jelen Egyedi szerződést is magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak.

1.

Árképzés

1.1.

Az árképzés alapja a mindenkor érvényes listaár (a Szállító által közölt, egységesen alkalmazott elszámoló
ár). A mindenkori listaár a kártyás ügyfelek részére kiajánlott ár, ami eltérhet a kútártól (vételezés szerinti
elfogadóhelyen a vételezés időpontjában érvényes bruttó kiskereskedelmi ár)
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A Szállító az alábbi termékekre a mindenkor
engedményeket biztosítja a Felhasználó részére:
Termék megnevezése
Motorikus gázolaj
ESZ-95 motorbenzin
Prémium minőségű diesel
Prémium minőségű motorbenzin

érvényes listaárból a keretmegállapodásban rögzített
Kedvezmény mértéke (nettó Ft/liter)
…
…
…
…

1.3.

A kedvezőbb ár garanciája minden olyan töltőállomáson végzett kártyahasználat esetében érvényes, ahol a
töltőállomási ár alacsonyabb az engedménnyel csökkentett kártyás listaárnál, a számlázás a két összeg
közül a kedvezőbb értéken történik.

1.4.

Az üzemanyagon kívüli egyéb termékekre az árképzés alapja az elfogadás helye szerinti érvényes bruttó
kiskereskedelmi ár.

1.5.

Az üzemanyagok kívüli termékek esetén nyújtott azonnali kedvezmény a Felhasználó részére:
továbbhaladáshoz szükséges termékek
mosási szolgáltatás: … %
kenőanyag: … %

2.

Vásárlási limit
A Szállító a jelen Egyedi Szerződés alapján történő árukiszolgálásra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a
Felhasználó részére vásárlási limitet állít be. A vásárlási limit összege minimum bruttó 400.000,- Ft/kártya,
a Felhasználóra vonatkozó összesített vásárlási keretösszeg minimum bruttó 15.000.000,- Ft.
Felek a kiszolgáláshoz szükséges vásárlási limitet közös megegyezéssel az üzemanyagárak változásához, az
esetleges forgalom változáshoz igazíthatják úgy, hogy az nem igényel szerződés-módosítást.

3.

Számlázás

3.1.

A Szállító havonta a beérkezett összesített forgalmi adatok alapján számlát bocsát ki, amelynek értékét a
Felhasználó köteles a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül a Szállító által megadott
bankszámlaszámra átutalni. Szállító köteles a számlát legkésőbb a kiállítását követő 6 munkanapon belül
átadni, vagy elektronikus számlázás esetén hozzáférhetővé tenni. A számla késedelmes benyújtása esetén a
Felhasználót a késedelmes benyújtásnak megfelelő időtartamig késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem
terheli. A számla tartalmazza a Felhasználó által megvásárolt termékek ellenértékét, az igénybevett
szolgáltatások díjait.
A Felek gyűjtőszámlát alkalmaznak / határozott időre szóló elszámolást alkalmaznak.
A Felek elektronikus számlázást alkalmaznak / nem alkalmaznak.

3.2.

A Szállító által kiállított számla alapja a mindenkor érvényes listaár.

4.

Díjak
A Szállító a Felhasználónak annak igénylése esetén a következő díjakat számítja fel: kártyadíj, belföldi SMS
szolgáltatás díja.
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A Felhasználó jogosult a 100 % engedményre a kártyadíjból. Felhasználó ettől függetlenül az ÁSZF alapján a
külföldi szolgáltatás szolgáltatási díját köteles megfizetni.
Szolgáltatások igénybevétele esetén a Szállító kártyánként és naponta a szolgáltatási csomagokhoz tartozó
nettó átalánydíjat és az ÁFA törvény által előírt ÁFA mértéket számítja fel.

5.

Egyéb fizetési feltételek
Amennyiben a Felhasználó a jelen szerződés alapján kiszámlázott összeget annak esedékessége napján nem
fizeti meg, fizetési késedelembe esik. A Felhasználó köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a
késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. -ban meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizetni. A Felhasználó köteles a nem vitatott összegű felhalmozódott késedelmi kamatot a Szállító
írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a Szállító részére megfizetni. A
késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják
a Felek. Fizetés teljesítésének az a nap számít, amely napon a Szállító bankszámláján a fizetés összege
jóváírásra került.
Szállító a számlát köteles a mindenkor hatályos, számlakibocsátásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállítani. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg, Felhasználó a számlát
formailag hibásnak tekinti és jogosult azt teljesítés nélkül a teljesítés és a késedelem jogkövetkezményeinek
alkalmazása nélkül visszaküldeni, egyidejűleg a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a
szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.
Fizetés módja: átutalás.

6.

Egyéb rendelkezések

6.1.

Szállító jelen Egyedi Szerződésre, illetve a Felhasználóval kapcsolatos együttműködésre korlátozás nélkül
jogosult referenciaként hivatkozni.

6.2.

Felek az egyértelműség kedvéért kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Keretmegállapodás, az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezései valamint a jelen Egyedi Szerződés rendelkezései eltérnek, úgy
elsődlegesen a Keretmegállapodás, másodlagosan az Egyedi szerződés, és ezt követően az Általános
Szerződési Feltételek az irányadóak.

6.3.

A Keretmegállapodás terhére kizárólag a Keretmegállapodás 1. számú mellékletben megjelölt termékek és
szolgáltatások szerezhetők be. Jelen Egyedi szerződés aláírásával Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben
igénybe veszi ezen termékeket vagy szolgáltatásokat, úgy Felhasználó felelőssége, hogy ezt a hatályos Kbt.
előírásai alapján teszi meg.

6.4.

Felek közötti kapcsolattartás
A Szállító és Felhasználó kapcsolattartóinak adatai (szerződést érintő ügyekben):
Szállító képviselője
Felhasználó képviselője:
Név:
Név:
Kovács Gábor
Beosztás:
Beosztás:
Flottakezelő munkatárs
Telefon:
Telefon:
+36-20-262-5436
Fax:
Fax:
+36-1-354-7045
E-mail
E-mail:
kovacsg@mfgt.hu
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A szerződés hatálya
Jelen Egyedi szerződés az aláírással lép hatályba, és az aláírástól számított egy évig hatályos, legfeljebb
azonban a Keretmegállapodás hatályáig van hatályban.
Jelen Egyedi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg megszűnnek a Felek között korábban, azonos kártya
típusra megkötött kártyaszerződés kedvezményeit tartalmazó szerződések.

8.

Jelen Egyedi Szerződés aláírásával a Felhasználó igazolja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben
rögzített feltételeket - ideértve az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat is - előzetesen megismerte. A
Felek a jelen Egyedi Szerződés aláírásával a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat annak külön aláírása nélkül is - magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az Egyedi Szerződés csak az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együtt érvényes, az Egyedi Szerződés nem szabályozott kérdésekben
az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók. A szerződéses dokumentumok prioritására és az
ÁSZF egyes rendelkezéseinek kizárására a Keretmegállapodás 14.4 és 14.5 pontjai irányadók.

9.

Mellékletek jegyzéke
3/1. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek
3/2. számú melléklet: Üzemanyagkártyák leírása
3/3. számú melléklet: Külföldön történő elfogadás feltételei/Általános Szerződési Feltételek

Budapest, ………… év …………………… hó ……… nap

Budapest, ………… év …………………… hó ……… nap

Szállító Képviseletében

Felhasználó képviseletében

……………………………………………………

……………………………………………………
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3/1. számú melléklet
Általános Szerződési Feltételek
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3/2. számú melléklet
Üzemanyagkártyák leírása
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3/3. számú melléklet
Külföldön történő elfogadás feltételei
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