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MEGRENDELÉS  
használt alkatrész(ek) beszerzésére 

 
 
A Megrendelő adatai 

Cégnév:................................................................................................................... 
Székhely: ................................................................................................................ 
Adószám: ............................................................................................................... 
Képviseli (aláírásra jogosult): .................................................................................. 
Szakmai ügyintéző: ................................................................................................ 
Szakmai ügyintéző elérhetőségei (tel, fax, mail): ................................................... 
................................................................................................................................ 

 
Megrendelő megrendeli a 2GE Mérnöki Iroda Közlekedés- és Irányítástechnikai Kft.-től, mint 
Szállítótól az alábbi használt alkatrészek beszerzését és lehetőségek szerinti ellenőrzését / 
tesztelését: 
 

 Alkatrész megnevezése, 
azonosítója 

Felülről 
kompatibilis 
alkatrész 
beszerzése 
megengedett? 
(Igen-Nem) 

Maximális 
ÁFA 
nélküli ár 
(Ft) 

Maximális 
beszerzési 
határidő 
(munkanap) 

Megjegyzés 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

 
A megrendelés feltételei 
Megrendelő vállalja, hogy a Szállító által a megrendelésben megadott maximális szállítási 
határidőn belül leszállított alkatrészeket átveszi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alkatrészek 
átvételét követően 10 munkanap áll rendelkezésére esetlegesen saját próbák vagy tesztek 
lefolytatására. Amennyiben az alkatrész a Megrendelői próbákon hibásnak bizonyul, és a 
hibajelenség leírását Megrendelő pontosan, írásban közli Szállítóval, valamint az alkatrészt 
visszaszolgáltatja, Szállító a hibásnak bizonyult alkatrészért ellenértéket nem kérhet. Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 10 munkanap elteltével az alkatrész ellenértéke (amely 
kisebb vagy egyenlő, mint a megrendelésben megadott maximális ár) a mindenkori ÁFA értékkel 
növelten leszámlázásra kerül. Megrendelő vállalja, hogy a számla ellenértékét 14 napon belül 
banki átutalással elégíti ki, késedelem esetén Szállítónak joga van a törvényes késedelmi 
kamatokhoz is. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a leszállított használt alkatrész alkalmazásából eredő 
esetleges közvetlen vagy közvetett károkért felelősséget nem vállal. 
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Egyebek 
 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 
A megrendelés kelte és helye: 
 
............................................................. 
 
A Megrendelő aláírása: 
 
 
 
........................................................... 
 
 
 

 
 
A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA 
 
 
A fenti megrendelést a benne foglalt adatokkal elfogadtuk. 
 
 
Budapest, 202... ............................... 
 
 
 

.............................................................. 
2GE Mérnöki Iroda Kft. 


