
Smilepaper.hu Kft.    
H-1044 Budapest, Ezred u. 2. 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Jelen megállapodás (“Megállapodás”) mely létrejött 

 
(1) 
 
Cégnév: Smilepaper.hu Kft 
Cím: H-1044 Budapest, Ezred u. 2 
Adószám: 12554458-2-41 
Képviseli: Horváth Krisztián 
Kapcsolattartó:  
Telefonszám: 06-1-237-0811 
Email: info@smilepaper.hu 
 
mint forgalmazó (“Forgalmazó”) 
 
és 
 
(2) 
 
Cégnév:  
Cím:  
Adószám:  
Képviseli:  
Kapcsolattartó:  
Telefonszám:  
Email:  
 
mint végfelhasználó („Ügyfél”) között az alábbi helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint. 
 
ELŐZMÉNYEK: 
 
A Forgalmazó a Metsa Tissue Krapkowice Z.o.o. által gyártott KATRIN adagoló és 
töltőanyagok nem kizárólagos forgalmazója Magyarországon. 
 
Az Ügyfél KATRIN adagoló termékeket kíván használni és KATRIN töltőanyagokat kíván 
vásárolni a Forgalmazótól.  
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A Felek KATRIN adagoló és töltőanyagok forgalmazása és használata érdekében 
hosszú távú együttműködést terveznek. 

 
FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG: 

 
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
 
1.1 A Forgalmazó együttműködni kíván az Ügyféllel és 2 év határozott időre, 

egyszeri díj megfizetése ellenében a Forgalmazó használatba adja és a Vevő 
használatba veszi az 1. számú Mellékletben meghatározott KATRIN adagolókat 
(„Adagoló”) és megfizeti az ott meghatározott díjat.  
 

1.2 A Forgalmazó 2 év határozott ideig az 1. számú Mellékletben meghatározott 
KATRIN töltőanyagokat („Töltőanyagok”) szállít Ügyfélnek, az Ügyfél pedig a 
Töltőanyagokat megveszi. A szállítás részletes szabályait külön szerződés 
rendezi. 

 
2. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI 
 
2.1 Az Ügyfél a Hatálybalépéstől számított 2 évre használatába veszi az Adagolókat 

és ezért megfizeti a Forgalmazónak az 1. számú Mellékletben meghatározott 
díjat. 

 
2.2 Az Ügyfél vállalja, hogy a Hatálybalépéstől számított 2 évig a Forgalmazó által a 

használatába adott Adagolókban kizárólag a Forgalmazó által szállított Metsa 
Tissue által gyártott töltőanyagokat használja és a töltőanyagokat kizárólag a 
Forgalmazótól vásárolja jelen Megállapodásban rögzített áron. 

 
2.3 Az Ügyfél vállalja, hogy a Hatálybalépéstől számított 2 évig a Forgalmazótól 

minden évben megvásárolja az 1. számú Mellékletben évenkénti minimális 
töltésként meghatározott mennyiségű Töltőanyagokat. 

 
2.4 Az Ügyfél az Adagolókat kizárólag a Metsa Tissue által gyártott KATRIN 

termékekkel és a Katrin System adagolórendszerhez jóváhagyott termékek 
adagolására használja.  

 
2.5 Az Ügyfél köteles a Forgalmazó képviselőit azokba a helyiségekbe beengedni a 

szokásos nyitvatartási idő alatt, ahova az Adagolókat elhelyezték, az Adagolók 
ellenőrzése, javítása, módosítása, kicserélése vagy eltávolítása céljából.  

 
2.6 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a használatba adott Adagolók a Forgalmazó 

tulajdonában maradnak, az Adagolók tulajdonjoga nem száll át az Ügyfélre vagy 
más, harmadik félre jelen Megállapodás időtartama alatt, kivéve az alábbi 5.4 és 
5.5 pontban foglalt eseteket.  
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2.7 Az Ügyfél a Forgalmazó kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem 
jogosult az Adagolók bérbeadására, értékesítésére vagy egyéb módon történő 
átadására vagy megterhelésére.  

 
2.8 Az Ügyfél az Adagolókat nem építheti be a tulajdonában lévő berendezésekbe, 

azok nem válhatnak az Ügyfél birtokában lévő eszközök tartozékává vagy 
alkotórészévé. Az Ügyfél nem alakíthatja át, nem rongálhatja meg a 
használatába adott Adagolókat. 

 
3. A FORGALMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 
3.1 A Forgalmazó vállalja, hogy az Ügyfél megrendelése alapján, egyszeri díj 

megfizetése ellenében, 2 évre az Ügyfél használatába adja az Adagolókat és az 
Ügyfél megrendelése alapján szállítja a Töltőanyagokat, de minimum az 1. 
számú Mellékletben meghatározott mennyiségben. 

 
4. JÓTÁLLÁS 

 
4.1 A Forgalmazó jótállást vállal azért, hogy jelen Megállapodás időtartama alatt a 

KATRIN System / KATRIN Adagolók gyártási és anyaghibáktól mentesek. Ha az 
Adagoló rendeltetésszerű használat és a KATRIN Töltőanyagok használata 
mellett a jótállási idő alatt meghibásodik, a hiba felfedezését követően Ügyfél 
köteles haladéktalanul értesíteni a Forgalmazót, közölve a meghibásodott 
Adagoló helyét és a meghibásodás természetét.  
 

4.2 Ha a Forgalmazó megállapítása szerint valamely Adagoló gyártási- vagy 
anyaghibás, akkor a Forgalmazó saját választása szerint vagy megjavítja, vagy 
pedig kicseréli a meghibásodott Adagolót.  
 

4.3 Az Ügyfél tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a jelen Megállapodásba 
foglalt jótállás korlátozott. A Forgalmazót csak a fenti kijavítási vagy kicserélési 
kötelezettség terheli, és csak akkor, ha az anyaghiba vagy gyártási hiba az 
Adagoló átadása idején már megvolt. Nem rendeltetésszerű használat mellett 
előforduló hibákból eredő károkra sem az Adagolók gyártója, sem a Forgalmazó 
nem vállal jótállást. 
 

4.4 Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az Adagolók minden karbantartásának és 
javításának költségét az Ügyfél fedezi, a fenti jótállás alapján történő javítás vagy 
kicserélés kivételével. 
 

4.5 A Forgalmazó nem felel a helytelen felszerelésből, helytelen használatból vagy 
az Adagolók megrongálásából vagy a gyártó által meghatározott, 
engedélyezettől eltérő töltőanyagok használatából eredő károkért, 
veszteségekért, meghibásodásokért vagy költségekért. 
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5. TARTAM ÉS MEGSZŰNÉS  
 
5.1 A jelen Megállapodás mindkét Fél aláírásával lép hatályba (“Hatálybalépés”) és 2 

év határozott időre szól.  
 

5.2 A Forgalmazó azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Megállapodást az 
Ügyfélnek küldött írásbeli értesítés útján, amennyiben az Ügyfél:  
 
a) folyamatosan vagy lényeges mértékben megszegi a jelen Megállapodást, és 

amennyiben a szerződésszegés orvosolható, az Ügyfél azt nem orvosolja az 
ezirányú írásos felszólítástól számított tizenöt (15) napon belül;  
 

b) megszűnik, fizetésképtelenné válik, elmulasztja vagy nem képes, illetve 
írásban úgy nyilatkozik, hogy nem képes kifizetni tartozásait, 
vagyonrendezési vagy csődeljárást indít, vagy felszámolási eljárás indul 
ellene, bírósági határozat alapján megszüntetésre, kényszertörlésre, vagy 
felszámolásra kerül, végelszámolási eljárást határoznak el.  

 
5.3 Jelen Megállapodás szempontjából az Ügyfél lényeges szerződésszegésének 

minősül egyebek mellett az, ha az Ügyfél: 
 
a) az Adagolókat nem kizárólag a Metsa Tissue által gyártott KATRIN 

termékekkel és a Katrin System adagolórendszerhez jóváhagyott termékek 
adagolására használja; 

b) az Adagolókat nem rendeltetésszerűen használja, átalakítja vagy 
megrongálja; 

c) a Töltőanyagokat nem kizárólagosan a Forgalmazótól rendeli; 
d) nem teljesíti a Megállapodás 2.2 pontjába foglalt évenkénti minimális 

Töltőanyag vásárlási kötelezettségét; 
e) olyan tevékenységet folytat, ami hátrányosan befolyásolja a Metsa Tissue és 

a KATRIN márka és termékek jó hírnevét vagy értékét. 
 
5.4 Amennyiben az Ügyfél a fenti 5.3 pont szerinti lényeges szerződésszegést követ 

el, és a Forgalmazó jelen Megállapodást felmondja, az Ügyfél köteles  megfizetni 
a kedvezményes kihelyezési ár és a listaár közötti különbséget a használatába 
adott Adagolókra a 2. számú Melléklet szerint. Amennyiben az Ügyfél ezt az árat 
nem fizeti meg, akkor a Forgalmazó jogosult az Ügyfélnek használatba adott 
Adagolót az Ügyfél költségén leszerelni és elvinni. Az Adagolók vételárának az 
Ügyfél általi megfizetésével az Adagolók tulajdonjoga átszáll az Ügyfélre. 
 

5.5 Az Ügyfél bármikor jogosult 30 nap felmondási idővel felmondani a 
Megállapodást. Ebben az esetben az Ügyfél köteles megfizetni a kedvezményes 
kihelyezési ár és a listaár közötti különbséget a használatába adott Adagolókra a 
2. számú Melléklet szerint. Amennyiben az Ügyfél ezt az árat nem fizeti meg, 
akkor a Forgalmazó jogosult az Ügyfélnek használatba adott Adagolót az Ügyfél 
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költségén leszerelni és elvinni. Az Adagolók vételárának Ügyfél általi 
megfizetésével az Adagolók tulajdonjoga átszáll az Ügyfélre. 
 

6. AZ ADAGOLÓ TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA 
 

6.1 Ha jelen Megállapodás korábban megszüntetésre nem kerül, akkor a 
Hatálybalépéstől számított 2 év elteltével, a Megállapodás lejártakor a 
használatába adott Adagolók tulajdonjoga ingyenesen átszáll az Ügyfélre. 

 
7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 
7.1 A jelen Megállapodás és az abból eredő vagy azzal kapcsolatos, annak 

fennállását, érvényességét, érvényesíthetőségét, megszegését vagy 
megszűnését érintő jogvitákra és azok értelmezésére Magyarország 
jogszabályai az irányadók.  

  Amennyiben a jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvita a 
Felek vezető képviselői által folytatott tárgyalások útján nem rendezhető az adott 
Félnek a másik Fél részére küldött a fenti jogvitára vonatkozó értesítésétől 
számított harminc (30) napon belül, a Felek a vita eldöntésére kikötik a Budai 
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 
7.2 Amennyiben a jelen Megállapodás kifejezetten eltérő módon nem rendelkezik, a 

jelen Megállapodás kizárólag írásban, mindkét fél meghatalmazott képviselője 
által aláírt megegyezés útján módosítható.  
 

7.3 A jelen Megállapodás szerint a Felek egymáshoz intézett értesítései írásban 
küldendők, kézbesítésük az alábbi módokon történhet: személyesen, átvételi 
elismervény aláírásával; postai ajánlott küldemény, futár útján az átvétel 
megerősítésével. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a kézbesítéskor, 
ajánlott küldemény esetében a feladástól számított öt (5) nap elteltével 
tekintendő megküldöttnek.  
 

FELEK mint akaratukkal mindenben egyezőt a jelen Megállapodást jóváhagyólag írják 
alá.  

Smilepaper.hu Kft.      ……………………………………… 
 
Aláírás:        Aláírás:  
 
Név:            Név:  
 
Beosztás:              Beosztás:  
 
Dátum:       Dátum:  
 



6 

    
Budapest Bank 10102244-61999700-01004000 
Adószám: 12554458-2-41 
 

1. számú Melléklet 
 
 
KATRIN adagolók 
 
Cikkszám Adagoló Mennyiség Kihelyezési 

ár 
Kihelyezési ár 

összesen 
     
     
     

     
 
 
 
KATRIN töltőanyagok 
 
Cikkszám Töltőanyag Minimum éves 

töltés (karton) 
Kihelyezési ár 

    
    
    
    

 

 


