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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a

CF-NET Kft. 
székhelye: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6., 
cégjegyzékszáma: 01-09-565132,  
bankszámlaszáma: K&H Bank, 10403181-31817785-00000000,  
képviseletében: Tátrainé Szilágyi Ágnes ügyvezető,

mint eladó (továbbiakban: Eladó),
másrészről

Megnevezés és tagkód:  

lakcíme/székhelye:  

cégjegyzékszáma:  

bankszámlaszáma:  

képviseletében:   ügyvezető,
mint vevő (továbbiakban: Vevő) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

1. Eladó eladja, Vevő pedig megtekintett állapotban megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező 
AQUARION víztisztító és ionizáló berendezést, melynek gyári száma:    
(továbbiakban: víztisztító).

2. Felek az 1. pontban megjelölt víztisztító vételárát a kölcsönösen kialkudottan 421  260 Ft + áfa, 
azaz négyszázhuszonegyezer-kettőszázhatvan forint + 27% áfa, összesen bruttó 535 000 Ft, azaz 
ötszázharmincötezer forint összegben határozzák meg, mely vételárat Vevő – számla ellenében – az alábbi 
módon fizet meg Eladónak:

–  Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet Eladó részére 143  228 Ft + áfa, azaz 
egyszáznegyvenháromezer-kettőszázhuszonnyolc forint + 27% áfa, összesen bruttó 181 900 Ft, azaz 
egyszáznyolcvanegyezer-kilencszáz forint vételárrészt, mely összeg hiánytalan átvételét Eladó jelen 
szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

______________________________________ ______________________________________
 CF-NET Kft.
 képv.: Tátrainé Szilágyi Ágnes ügyvezető
 Eladó Vevő
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Felek rögzítik, amennyiben Vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg az Eladó – választása szerint 
– az elállás vagy a részletfizetési kedvezmény megvonásának jogát gyakorolhatja, mely jogával a részlet 
megfizetésének első ízben való elmulasztása esetén Eladó akkor élhet, ha a Vevőt erről előzőleg értesítette, 
és neki a teljesítésre megfelelő – felek megállapodása alapján 8 nap – időt engedett.

Ha Eladó a szerződéstől elállt, Vevő köteles a szerződés alapján birtokában volt dolog után használati díjat 
fizetni – melynek összege megegyezik a Vevő által megfizetett vételárrészek összegével –, és megtéríteni 
azt a kárt, amely a víztisztító rendeltetésszerű használatával járó értékcsökkenését meghaladja, illetve az 
elállási nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg a víztisztítót Eladó részére rendeltetésszerű állapotban 
visszaadni.

3. Felek rögzítik, hogy Eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, illetve Vevő a teljes 
vételár kifizetéséig a víztisztítót nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

4. Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg veszi birtokba a víztisztítót, és a birtokba adás napjától szedi 
annak hasznait, viseli annak terheit, illetve a kárveszélyt.

5. A vételár teljes kiegyenlítéséig a víztisztító Eladó tulajdonát képezi, így Vevő köteles ezen időtartamra a 
víztisztító üzemeltetési helyét meghatározni, mely időtartam alatt Vevő vagy a vele jogviszonyban álló 3. 
személy a víztisztítót kizárólag a rendeltetésének megfelelően jogosult használni.

6. Eladó szavatol a víztisztító per-, teher- és igénymentességéért, rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságáért, és egyben kijelenti, hogy azt semminemű tartozás nem terheli.

A készülékhez kapcsolódó garanciális, jótállási időszak a víztisztító birtokbavételével kezdődik.

7. Vevő a víztisztítót az általa megtekintett és ismert állapotban veszi meg, annak műszaki állapotát 
megvizsgálta. Eladó a víztisztítóra vonatkozó használati utasítást, illetve jótállási jegyet Vevő részére jelen 
szerződés aláírásával egyidejűleg átadja.

8. Felek kijelentik, hogy a CaliVita Működési és Kifizetési Szabályzata szerint járó kereskedelmi és bónuszpont 
az utolsó részlet kifizetése után kerül elszámolásra. Amennyiben a vásárló tagsági viszonya nem áll már fenn 
a bónusz- és kereskedelmi pont végelszámolásának időpontjában, úgy a CaliVita Működési Szabályzata 
szerint a közvetlen szponzor részére történik a BP és KP elszámolása.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, _______év _________________hónap _____nap
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 CF-NET Kft.
 képv.: Tátrainé Szilágyi Ágnes ügyvezető
 Eladó Vevő
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