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SALES CONTRACT 
 

This contract to sell is concluded by and between company 
………………………………………………….… 
(registered office: …………………………………………., 
tax number: …..……………………..,) as the Buyer hereinafter 
referred to as Buyer on the one hand, 
 
and  MASTERPLAST International KFT (registered office: 
8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A, Hungary, incorporation 
number: 07-09-026987, tax number: 25563243-4-07; bank 
account number: 12023008-01557097-00200000) as the Seller 
hereinafter referred to as the Seller on the other hand, 
 
the two Party hereinafter referred to as Parties 
on the date and on the place written below and subject to the 
terms and conditions specified below: 
 

1. The Seller undertakes to provide a regular supply to the 
Buyer from the Seller’s products- which are distributed 
by the Seller or those products which would be 
distributed in the future- on the basis of the Buyers 
order. 
The Buyer shall be obliged to pay the purchase price 
without deductions to the Seller’s bank account 
determined in the Buyer’s order. All the additional 
transaction fees related to the payment must be born by 
the Buyer. The payment of the Buyer must arrive latest 
on the due date of the invoice to the Seller’s bank 
account. 
 

2. This contract to sell contains the contract to sell which 
is signed by both Parties (hereinafter referred to as 
Contract) and the Standard Terms and Conditions of 
the Seller (hereinafter referred to as STC). The STC is 
a casemaps determined by the Seller in advance which 
contains the provisions which are not specified in this 
contract about the supply legal relationship between 
the Parties. By signing this contract the Buyer 
represents that he/she is aware of and accepts the 
content of the STC. The Buyer represents that he/she 
handed over one copy of the STC from the Seller upon 
signing this contract.  In the event of any discrepancy 
between this contract and the STC this contract shall 
prevail.  

 
3. Delivery weeks and days: 

 
The delivery shall take place according to the rules of 
the STC. 
 

 

 

 

 

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a 
………………………………………………..… cég 
(székhelye: ………………………………………………, 
adószáma: ……………………………,) mint vevő 
(továbbiakban: Vevő), 
 
másrészről a MASTERPLAST International KFT 
székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A, Hungary 
cégjegyzékszáma: 07-09-026987, adószáma: 25563243-4-07, 
bankszámlaszáma: 12023008-01557097-00200000) mint eladó 
(továbbiakban: Eladó), 
 
 
a két fél együtt felek (továbbiakban: Felek) között 
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek alapján: 
 

1. Az Eladó vállalja, hogy az általa jelenleg forgalmazott 
és a jövőben forgalmazni kívánt termékekből 
(továbbiakban: Termék) a Vevő részére rendszeres 
ellátást biztosít a Vevői megrendelések alapján. A 
Vevő vállalja, hogy vevői megrendelésben feltüntetett 
teljes vételárat levonások nélkül a vevői 
megrendelésben feltüntetett termék ellenértékeként 
megfizeti Eladó részére a megadott számlaszámra. A 
fizetés során felmerülő minden egyéb tranzakcionális 
költséget a Vevőnek kell viselnie. A Vevő fizetésének 
legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőre meg 
kell érkeznie az Eladó bankszámlájára. 
 

2. A határidős adásvételi szerződés a Felek által aláírt 
egyedi határidős adásvételi szerződésből 
(továbbiakban: Szerződés) és az Eladó Általános 
Szerződési Feltételeiből (továbbiakban: ÁSZF) áll. Az 
ÁSZF az Eladó által előre meghatározott 
feltételrendszer, amely tartalmazza a jelen 
Szerződésben nem részletezett, de annak tartalmát 
képező szállítási jogviszony tartalmi elemeit. Vevő 
jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF 
tartalmát ismeri és elfogadja. Vevő jelen szerződés 
aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF egy példányát az 
aláírással egyidejűleg Eladótól átvette. Jelen 
szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt bármilyen eltérés 
esetén jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. 

 
3. Szállítási hetek és napok: 

 
Az ÁSZF erre vonatkozó szabályai szerint. 
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4. Payment deadline: 
Please find at chapter 1 of current contract. 
 

5. The amount of the credit line of the Buyer is: 
Seller settles credit limit and informs Buyer 
accordingly. In case of credit limit change, Seller 
informs Buyer in written form in due course. 
 

6. Place of delivery 
 
The delivery place of the Product is the following place 
unless agreed separately otherwise between the Parties:  
x EXW: Sárszentmihály, H-8143, Árpád u. 1/A, 
Hungary 
DAP: according to agreed purchase order. 
(Incoterms 2010). 
 

7. This contract shall come into effect when signed by 
both Parties and continue in effect for an indefinite 
period of time.  

 
8. The Parties undertake that all of the prior agreements, 

oral agreements and prior negotiations about the 
subject of the contract shall expire upon signing this 
contract. 
 

9. Matters not regulated in this agreement shall be 
governed by the Hungarian Civil Code. 
 

10. This agreement is made in Hungarian and English 
language version. In the event of any discrepancy 
between the two language version the Hungarian 
language version shall prevail. 
 

11. This contract shall be governed by the Hungarian law 
rules. Any dispute arising out of this agreement shall 
be finally settled by the Hungarian Courts. 
 

12. No amendment to this Contract will have any effect 
unless it is made in writing and signed by a duly 
authorized representative of each of the parties.  

 
After reading and consulting the Parties shall signed 
this contract, as one in full compliance with their 
business intentions. 
 
Sárszentmihály; 25/05/2021 
 
 
 
 
 
…………………………. 
 

Buyer 
 
           
 

4. Fizetési határidő: 
Jelen szerződés 1. pontja. 

 
5. A Vevői hitelkeret mértéke: 

Az Eladó által meghatározottak szerint, melyről 
hivatalosan értesíti a Vevőt. A hitelkeret megváltozása 
esetén az új hitelkeretről Eladó tájékoztatást küld. 
 

6. A teljesítés helye 
 
A Termék átadásának helye (amennyiben Felek nem 
állapodnak meg másként) és pontos címe: 
x EXW: Sárszentmihály, H-8143, Árpád u. 1/A, 
Magyarország 
DAP: vevői megrendelés alapján. 
(Incoterms 2010). 
 

7. Szerződő Felek jelen szerződés határozatlan időre 
kötik.  
 

8. Felek tudomásul veszik, hogy az egymással a jelen 
szerződés tárgyában eddig kötött szerződéseik 
hatályukat vesztik. 

 
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 
 

10. Jelen szerződés magyar és angol nyelven készült. 
Abban az esetben, ha bármilyen eltérés merül fel a két 
nyelvi verzió között, akkor a magyar nyelvű verzió az 
alkalmazandó. 
 

11. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, és 
minden vitás kérdés eldöntésében a magyar bíróságok 
rendelkeznek joghatósággal. 
 

12. A Szerződés módosítása csak írásban és csak 
abban az esetben hatályos, ha mindkét fél 
megfelelő felhatalmazással rendelkező 
képviselője a fél nevében aláírta. 
 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták és 
értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Sárszentmihály; 2021. év május hó 25. nap 
 
 
 
     
………………………..          
 

Illés Jancsó                              
    Director 

 


