
Adásvételi szerződés

Szerződés száma: }rn JrcCO,

1) Szerződő felek:

a) Vevő Név : Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cím: 8600 Siófok Horgony utca 1.

Adószám : 14830312 -2-L4
Képviselő : Szári Zsolt vezérigazgató

b) Eladó Név : Agro Balaton Kft.
Cím :8625 Szólád Őszödi utca27l4
Adószám : 14-09-305055
Képviselő : Bolla Sándor ügyvezető

2) Szerződés tárgva: Az Eladó jelen szerződés alapján a tulajdonában lévő búza törtszem mennyiséget a
szerződés szerint meghatározott időpontig, átadja a Vevőnek. A Vevő köteles a gabona mennyiséget
átvenni és azok ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint megfizetni.

3) Árú megnevezése: Búza törtszem

4) Eevségár (nettó): 50.000Ft/tonna

5) Mennviség: 60 tonna
A gabonatételekről az Eladó mérlegjegyet és szállítóleveIet állít ki, mely tartalmazza a pontos
mennyiségét. A szállítólevelet az Eladó és a Vevő képviselője aláírja, mellyel a tényleges, a
számlázás a!apját képező gabona mennyiség elismerésre kerül,

6) Teliesítés helve: BalatonIelle-lrmapuszta tógazdaság, mely a Vevő keze!ésébe áll.

7| Szállítás: A fuvarköltség viselője az Eladó. A szállítás az Eladó tulajdonában vagy használatában lévő
járművön valósul meg.

8) A teliesítés határideie: 2020.06.08 - 2O20.06.L2

9) Fizetési feltételek: A Vevő a vételárat az áru átvételét követően, a kiállított számla ellenében
legkésőbb 10 napon bellül egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelemi kamatot
köteles fizetni, melynek mértéke a Ptk. 6 :155 § alapján a késedelemmel érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

10) A Vevő kötelezettséget vállal a fizetési határidő pontos betartásáért.

12) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rende!kezései az irányadók.

13) llletékesség: A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben felmerülő vitás



kérdéseiket elsődlegesen köIcsönös kompromisszumon alapu!ó egyeztetés útján rendezik.
Amennylben az e8yeztetés nem vezet eredményre, ú8y a Felek e szerződésből eredő mindennemű
jogvita esetén a Siófoki Járásbíróság, valamint a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.

A Szerződő Felek az írásban foglalt szerződést elolvasás és értelmezés után 2 eredeti példányban
aláírják, mely pé|dányokból 1 példány az Eladó, 1 példány a Vevő blrtokában marad.

Siófok, 2020.06. 08.
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Szári
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Vevő

Bolla sándor
Agro-Balaton Kft.
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