MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről: a
T-Dentál Fogtechnikai Kft
3529, Miskolc, Hungary, Bezerédi u.2.,
adószám:12893911-1-05,
mint fogtechnikai tevékenységet végző vállalkozás,
továbbiakban Szállító
Másrészről:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Cégbejegyzési szám: ......………………………………………...
Adószám: ………………………………………………………..
mint a fogtechnikai tevékenységet igénybevevő,
továbbiakban Megrendelő között.
A megállapodást kötő felek a közöttük érvényben lévő szóbeli megállapodást
határozatlan időre írásban is megerősítik az alábbiak szerint:

.-től

1. A Megrendelő az általa készített megrendelőn rendeli meg a T-DENTAL Kft-től a
fogtechnikai tevékenységet, mely tartalmazza a megrendelés időpontját, a
megrendelés mennyiségét és a várható teljesítés időpontját.
2. A Szállító a megrendelés alapján végzi a kért tevékenységet, melyet megküld a
Megrendelőnek.
3. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő és Szállító között ez a folyamat egy hónapon
belül többször ismétlődő jellegű, ezért a megállapodást kötő felek abban állapodnak
meg, hogy a Szállító által teljesített tevékenységről időszakonként – havonta –
számolnak el. Erre tekintettel a teljesítés időpontja a tárgyhó utolsó napja.
4. A szállító a havi elszámolással egy időben, az elszámolási időszak utolsó napján, de
legkésőbb az azt követő 15 napon belül állítja ki a számlát.
5. Az elszámolási időszakonként kiállított számlák fizetésének módja készpénz vagy
átutalás, a Megrendelő kérésének megfelelően.

Miskolc, 2015.

………………………………
Megrendelő

…………………………………..
Szállító

DOHODA
uzatvorená medzi:
T-DENTAL Fogtechnikai Kft
so sídlom: Bezerédi u.2, 3529 Miskolc, Hungary
DIČ: 12893911-1-05,
ako spoločnosť vykonávajúca činnosť v oblasti zubnej
techniky, ďalej len ako dodávateľ,
na strane jednej,
a
............................................................................................
............................................................................................
IČO: ................................. DIČ: .......................................
ako objednávateľ produktov zubnej techniky,
ďalej len ako objednávateľ, na strane druhej.
Zmluvné strany, na základe predchádzajúcej ústnej dohody, ktorú potvrdzujú aj touto
písomnou formou, počínajúc dňom ...................... a to bez časového obmedzenia, sa
dohodli
na nasledujúcich skutočnostiach:
1. Objednávateľ na základe ním vyhotoveného písomného dokumentu (laboratórneho
štítku), objednáva od spoločnosti T-DENTAL Kft produkty zubnej techniky, ktorý
obsahuje dátum objednávky, druh a množstvo objednaných produktov a termín
predpokladaného dodania.
2. Dodávateľ na základe objednávky vykoná vyhotovenie produktu/tov, ktoré po
zhotovení odosiela na adresu sídla objednávateľa, prostredníctvom kuriérskej
spoločnosti GLS, ktorá počas spolupráce je zdarma. Záruka za vyhotovený tovar je
podľa platných právnych predpisov.
3. Vzhľadom na to, že táto skutočnosť, medzi objednávateľom a dodávateľom, v
priebehu kalendárneho mesiaca môže byť opakovane, zmluvné strany sa dohodli, že
zúčtovanie za zhotovenie uvedených produktov sa bude vykonávaná raz m e s a č n e
a to posledný kalendárny deň, v tom ktorom danom mesiaci.
4. Dodávateľ na základe mesačného zúčtovania vyhotoví faktúru za vykonané práce pre
odberateľa, posledný deň v danom mesiaci, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca.
5. Vystavené faktúry môže objednávateľ uhradiť buď v hotovosti, alebo prevodným
príkazom na účet dodávateľa, vedeného v Sberbank, a.s., na Slovensku, podľa svojich
zvyklostí.
V .......................... dňa: ....................

..................................................
Objednávateľ

..................................................
Dodávateľ

