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Kereskedelmi partneri Általános Szerződési Feltételek 
Kereskedelmi keretszerződés 

  
A DREAM MOTORS 2003 Járműkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített cégnév: DREAM MOTORS 2003 Kft.  
Cégjegyzékszáma: 08-09-011002.  
Adószáma: 12996928-2-08. 
Székhelye: 9024-Győr, Szent Imre út 104. Levelezési cím: ua.  
Képviselője: Kéri Istvánné Ügyvezető 
 
a továbbiakban: „Nagykereskedő” motorkerékpár alkatrészek forgalmazásával, motorkerékpárok 
szervizelésével foglalkozó Partnerekkel kereskedelmi kapcsolat folytatásának feltételeit az alábbiak szerint 
határozza meg. 
  
I.  Partneri státusz létesítése: 
Kereskedelmi Partner regisztrációhoz szükséges adatok: 
 
Cégnév vagy EV esetén név: 
Székhely:  
E-mail elérhetőség: 
Telefonszám: 
Adószám:  
Egyéni vállalkozói igazolvány szám: 
Szállítási, levelezési cím: 
Törvényes vagy szervezeti képviselő neve, lakóhelye: 
Amennyiben a Partner honlapot vagy honlapokat üzemeltet, azok pontos elérhetősége: 
 
A kapcsolattartó (kontakt-személy) neve, telefonszáma, email címe: 
 
 
A megadott személyes adatok kezelése során a Nagykereskedő az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával jár el, az egyéni 
vállalkozó személyes adatainak kezeléséhez a regisztrációval hozzájárul. 
A Nagykereskedő a partner által megadott adatokat a cégbíróság nyilvántartásában, illetve az adóalanyok 
nyilvántartásában ellenőrizni jogosult. 
A Partneri regisztráció érvényességi feltétele, hogy a Partnert a cégbíróság cégjegyzékbe jogerősen 
bejegyezte, illetve egyéni vállalkozóként az illetékes hatóság nyilvántartásba vette, érvényes vállalkozói 
igazolvánnyal bír, érvényes adószámmal rendelkezik, és a cégjegyzék, EV nyilvántartás szerint 
motorkerékpár alkatrész kereskedelmi és/vagy motorkerékpár szervizelési tevékenységet (TEÁOR: 4540) 
folytat. 
 
II. A szerződés tárgya: 
Nagykereskedő és Partner megállapodnak abban, hogy a Partner rendszeresen vásárolni kíván a 
Nagykereskedő által forgalmazott termékekből, végfelhasználók részére történő tovább értékesítés céljából. 
A Partner vállalja, hogy naptári évente legalább nettó 500 000Ft értékben vásárol a Nagykereskedőtől. 
A Nagykereskedő által előzetesen regisztrált Partnerek jogosultak a Nagykereskedő web-áruházában, az ott 
közzétett termékeket és különböző egyedi alkatrészeket megvásárolni. A termékeket a Nagykereskedő a 
Partnereknek futárszolgálat útján szállítja, vagy a Partner személyesen veheti át Nagykereskedő üzleteiben.  
A Nagykereskedőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli, azaz a leadott rendelés teljesítését saját döntése 
alapján visszautasíthatja, e vonatkozásban kártérítési, egyéb felelősségét a Nagykereskedő előzetesen, teljes 
körben kizárja. 
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A Partner a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy az általa megvásárolt termékeket saját nevében és saját 
javára értékesíti, valamint az értékesített termékekkel kapcsolatban végső fogyasztók által bejelentett 
jótállási és szavatossági igényeket, reklamációkat kezeli.  
A Nagykereskedő kifejezetten felhívja a Partner figyelmét, hogy dömpingár alkalmazása tilos. Javasolt a 
Nagykereskedő által használt kiskereskedelmi ár használata. 
  Partner köteles a termékek jó hírnevét megóvni. 
A Nagykereskedőt a termékek forgalmazásával kapcsolatban utasítási jog illeti meg. A Nagykereskedő 
jogosult az ÁSZF -ben és az utasításaiban foglaltak teljesítését ellenőrizni. 
  
Egyedi alkatrészek meghatározása:  
Webáruházban nem szereplő, kizárólag a Partner részére beszerzendő termékek egyedi termék típus 
besorolás alá tartoznak, ezért rendelésüknél különös körültekintéssel kell eljárni. 
Ezen egyedi termékeknél a Nagykereskedő jogosult megkövetelni az írásbeli megrendelést. Az írásbeli 
megrendelés kötelező tartalma: Partner neve, székhelye, a megrendelő személy neve, elérhetősége, a 
megrendelés dátuma, motor alvázszáma, alkatrész pontos megnevezése, robbantott ábra szám, cikkszám.  
Egyedi termékek nem visszáruzhatók.  
 

III. Rendelések leadása, szállítás, fizetés 
 
Rendelés leadása lehetséges: 

 a www.citybike.hu online felületen partner belépése után 
 e-mailben az aruhaz@citybike.hu címen 

 
E-mailben megküldött rendelések és személyes vásárlás esetén a Partner gyári katalógusok alapján 
cikkszámok használatával adja le rendelését. 
A Partner jogosult havonta átlagosan 10 alkalommal igénybe venni Nagykereskedő munkatársainak 
segítségét egyedi alkatrész-keresésre. Az alkatrész kereséshez alapvetően szükséges adatok: motor pontos 
típusa, alvázszám. 
 
A Nagykereskedő fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen adatokkal leadott megrendeléseket 
érvénytelennek tekintse. A Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség a Nagykereskedőt. 
 
A Nagykereskedő a beérkező rendelésekre visszaigazolást a megrendelés leadásakor használt e-mail címre 
küld, ezért fokozottan ajánlja helyes e-mail cím használatát, illetve a beérkezett üzenetek rendszeres, gyakori 
ellenőrzését. 
 
Szállítási, fizetési módok (magyarországi adóérdekeltség esetén): 

1. Web-áruházi rendelés lehetséges: 
 futárszolgálat útján történő kiszállítással, utánvétes fizetéssel. 
 személyes átvétellel készpénzes fizetéssel (kiskereskedelmi üzleteiben) 

2. E-mailben megküldött rendelések után: 
 futárszolgálat útján történő kiszállítással, utánvétes fizetéssel. 
 személyes átvétellel készpénzes fizetéssel (kiskereskedelmi üzleteiben) 

3. Előzetes rendelés nélkül: kiskereskedelmi mennyiségben, a Nagykereskedő kiskereskedelmi 
üzleteiben, személyes vásárlással és készpénzes fizetéssel, személyazonosság igazolása szükséges 
lehet. 

 
Futárszolgálat útján történő kiszállítás díja feltüntetésre kerül a web-áruház oldalán. A szállítás részletes 
feltételeiről a Nagykereskedő által igénybe vett futárszolgálat (GLS) honlapján találhatóak további 
információk. 
Nagykereskedő munkanapokon a délig leadott rendeléseket dolgozza fel. 
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Személyes vásárlásnál csak készpénzes fizetés vehető igénybe, készpénz helyettesítő fizetési eszközt nem 
fogad el a Nagykereskedő. 
 
A termékek számláját a Nagykereskedő a Partnernek a termékekkel együtt adja át / küldi meg. 
 
Magyarországon kívüli adóérdekeltség esetén egyedi szállítási feltételek kerülnek meghatározásra. 
 
Készpénzes fizetés a jogszabályokban meghatározott összeghatárig lehetséges, a felett előre utalás fizetési 
mód lép helyébe. 
 
Csomagszállítás esetén mielőtt átvenné megrendelését a futárszolgálattól a Partner köteles leellenőrizni a 
csomag(ok) állapotát (csomagok száma, bontatlansága, sértetlensége) és az átvételi elismervényt. Csak 
sértetlen, megfelelő állapotú csomag(ok) vehetők át, sérült és/vagy hiányos kiszállítást el kell utasítani. Az 
esetleges kárra vagy sérülésre vonatkozó jegyzőkönyvet a futárszolgálatnak kell kiállítania. A sérült és/vagy 
hiányos kiszállítást késedelem nélkül jelezni kell a Nagykereskedő felé.   
 
A Partner köteles a termékeket az átvételt követően haladéktalanul átvizsgálni és az esetleges mennyiségi 
eltérést, sérüléseket vagy szemrevételezéssel megállapítható nyilvánvaló hibákat a Nagykereskedőnek 
haladéktalanul jelezni. A mennyiségi vagy minőségi kifogásokat, legkésőbb a kiszállítást követő első 
munkanapon jelezni kell a Nagykereskedőnek a következő email címen: aruhaz@citybike.hu. 
 
Partner köteles a tőle elvárható módon és szinten a web-áruházhoz való hozzáférési adatainak megőrzéséről 
gondoskodni. Amennyiben ezen adatok a Felektől kívülálló okból harmadik, illetéktelen személyhez 
kerülnek, az erről a tényről tudomást szerző Fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet.  
A tájékoztatás késedelméből eredő károkért ezen Fél kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
Nagykereskedő nem vállal felelősséget a felhasználónévvel és jelszóval történő visszaélésért, a Partnernek 
és/vagy a Partner ügyfeleinek vagy bármely harmadik személynek okozott olyan károkért, amelyek Partner 
bejelentkezési nevének és jelszavának jogos vagy jogtalan használata miatt keletkeznek. Ezekért a Partner 
korlátlanul és egyetemlegesen felel minden károsult felé, beleértve a Nagykereskedőt is (akár a Partner 
alkalmazásában álló személy, akár harmadik fél követi el a visszaélést). 
 
A Nagykereskedő vállalja, hogy a Partner web-áruházban lévő adatairól és tranzakcióiról semmilyen 
harmadik fél számára információt nem szolgáltat ki. Kivételt képeznek ez alól a gyártók számára kötelezően 
megadandó licenc végfelhasználói adatok, illetve az összesített anonim adatok és gyártói riportok. 
 
A terméklista feltöltését Nagykereskedő a termék gyártójától kapott információkkal végzi. Ennek ellenére 
előfordulhatnak a Nagykereskedő hatáskörén kívül eső téves információk, amelyekért a Nagykereskedő nem 
vállal felelősséget. 
 
IV. A termékek árának meghatározása 
Az árak módosításának jogát a Nagykereskedő fenntartja. 
A Partner a termékeket kedvezményes nettó+áfa vételáron veheti meg. 
Kedvezmények: 
a kedvezmények mértéke évente felülvizsgálatra kerül: 
-nettó 250 000 Ft összesített éves vásárlás felett nagykereskedelmi áron vásárolhat a Partner, amely 
termékenként eltérő kedvezményt jelent. 
-nettó 250 000Ft összesített éves vásárlás alatt 10% kedvezménnyel vásárolhat a Partner. 
A web-áruházban nem szereplő egyedi termékek nagykereskedelmi árát a Nagykereskedő a visszaigazoló e-
mailben küldi meg,  
Amennyiben a Partner egy termékből a megszokott kereskedelmi mennyiségnél lényegesen nagyobb 
mennyiséget vásárol egyszerre, egyedi nagykereskedelmi árat kérhet a Nagykereskedőtől. 
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V. A Partner jogai, és kötelezettségei 
A Nagykereskedő lehetőség ad a Partnernek, hogy a webáruház választékából rendelt termékeket eredeti 
állapotunkban és ép csomagolásukban visszaküldhesse a termék átvételétől 15 napon belül. A visszaküldött 
termékekhez a Partner köteles hiánytalanul kitöltött visszáru nyomtatványt csatolni. Ezen termékek eredeti 
vételárát a következő rendelésből levásárolhatja. Egyedi termékek visszaküldésére nincs mód. 
 
A Partner vállalja, hogy a Nagykereskedőtől megvásárolt termékeket az általa üzemeltetett üzlethelyiségben 
értékesíti, szervizében felhasználja végső fogyasztók részére és az ilyen jellegű termékek részét képezik a 
Partner kínálatának. 
  
A Partneri státusz létesítésekor közölt adatok bármilyen változásáról a Partner a Nagykereskedőt 
haladéktalanul értesíteni köteles, így különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben: 
- a gazdasági társaság átalakul, vagy tulajdonosi köre változik, 
- a székhelye, számlázási címe, adószáma megváltozik, 
- a kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségeiben változás következik be, 
- csődeljárás, végelszámolás, felszámolás megindítása. 
- egyéni vállalkozói igazolvány visszavonása 
- végrehajtási eljárás megindítása 
- adószám felfüggesztése vagy törlése 
- Partnerral szembeni kényszertörlési eljárás, végelszámolási eljárás megindulása 

 
A Partner köteles a rá irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az általa üzemeltetett üzlet(ek)re, 
szerviz(ek)re vonatkozó előírásokat megtartani, így különösen a működés bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségének eleget tenni. A bejelentés igazolását a Nagykereskedő kérésére igazolni köteles. 
 
VI. Időbeli hatály, felmondás 
A web-áruházban közzétett választék és árlista időről időre változhat, tehát a Partneri vásárlás mindig csak 
az aktuálisan közzétett választék szerint és közzétett nagykereskedelmi árakon lehetséges. Az elérhető 
áruválaszték változásáért és a nagykereskedelmi árak módosulásáért a Nagykereskedő a felelősségét kizárja. 
  
A Nagykereskedő a web-áruház szünetmentes üzemeltetését nem vállalja, az esetleges technikai hibák miatt 
történő fennakadásért a felelősségét kizárja, de megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a hibát 
elhárítsa és a web-áruházat a Partnerek felé ismételten megnyissa. 
  
A Nagykereskedő bármikor dönthet úgy, hogy a jelen általános szerződési feltételeket módosítja vagy a 
nagykereskedelmi tevékenységét megszünteti. 
Nagykereskedő és Partner megállapodnak abban, hogy jelen Kereskedelmi Partneri keretszerződés 
határozatlan időre szól, de 30 napos felmondási idővel bármelyik Fél a másik Félhez írásban, ajánlott 
levélben intézett levélben felmondhatja. A címzett hatályos nyilvántartásban szereplő székhelyére címzett és 
postázott könyvelt postai küldeményt a feladástól számított 5. munkanapon akkor is joghatályosan 
kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben azt a feladó nem kereste, az átvételt megtagadta vagy a kézbesítés 
akadályozott jelzéssel visszaérkezik. 
 
A Nagykereskedő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Partner web-áruházi belépési 
kódját azonnali hatállyal felfüggeszteni, ha Partner a jelen ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan vagy ismételten 
megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, illetve azonnali hatályú felmondást alapoz meg, 
ezek többek között a Nagykereskedő jó hírnevének megsértése, a Nagykereskedőtől vásárolt termék jó 
hírnevének megsértése, a Nagykereskedő által adott forgalmazási vagy hirdetési utasítás megsértése, az 
előző pontban írt értesítési kötelezettség elmulasztása, a Partner adószámának felfüggesztése, törlése, a 
Partnerral szemben elrendelt felszámolási, végrehajtási eljárás, a Partner vonatkozásában elrendelt 
csődeljárás, a Partner vállalkozói igazolványának visszavonása, a Partnerral szemben elrendelt 
kényszertörlési eljárás, a Partner tekintetében közzétett végelszámolás. 
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Nagykereskedő éves periódusokban értékeli a Partner teljesítését, tárgyévet követő év januárjában.  
Amennyiben a nagykereskedelmi árra jogosult Partner tárgyévi forgalma nem haladja meg a nettó 500 000 Ft 
értéket, a jelen keretszerződés a tárgyévet követő év január 31 után 10% kedvezménnyel vásárolhat. 
 
VII. Szavatossági és jótállási kérdések 
Tekintettel arra, hogy a fogyasztói szerződés a Partner és Fogyasztó között jött létre, a Partner minden 
esetben köteles a jogszabályok által meghatározott módon a fogyasztói reklamációkat (szavatossági vagy 
jótállási igény) fogadni és dokumentálni. Amennyiben a jogszabály kötelező jótállási időt határoz meg, a 
Partner az általa értékesített termékek vonatkozásában köteles jótállást vállalni a Fogyasztó felé. 
 
Kellékszavatossági igény felmerülése esetén a meghibásodott termékeket a Partner eljuttatja a 
Nagykereskedő címére a pontosan kitöltött „Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról” nyomtatvánnyal vagy 
annak másolatával együtt. Alkatrészek esetében ezen kívül igazolás szükséges a szakszerű beszerelésről (pl: 
szerviz munkalap vagy szerviz számla). Nem terjed ki a szavatosság azokra a termékekre és hibákra, 
melyeket a nem rendeltetésszerű használat, nem szakszerű beszerelés, nem megfelelő járműbe történő 
felhasználás, átalakítás, karbantartás hiánya, versenycélú felhasználás, túlterhelés, vagy más a Partnernek 
vagy a Végfelhasználónak felróható tevékenység okozott. 
 
 VIII. Jogválasztás, jogvita esetén illetékes bíróság: 
A Nagykereskedő és a Partner jogaira és kötelezettségeire a magyar jog az irányadó. A felek a jelen 
keretszerződésből, illetve az annak alapján kötött valamennyi egyedi szerződésből eredő jövőbeni jogvitáikra 
kikötik a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 27.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján.  
 
XIX. Egyebek 
A weboldalunkon elküldött regisztráció még nem jogosítja a Partnert kedvezményes árakon történő 
vásárlásra. Kérjük várja meg, míg regisztrációs igényét felülvizsgáljuk és elküldjük Önnek a belépéshez 
szükséges adatait. 
A regisztráció után ellenőrzésre kerül a cégkivonat és az adószám, amennyiben hatályos végrehajtás, vagy 
felfüggesztés van folyamatban, úgy nem tudjuk cégét regisztrálni. A visszaigazoló e-mail megküldésével 
jelen általános szerződési feltételek tartalmával megegyező forgalmazói keretszerződés jön létre a 
Nagykereskedő és a Partner között. 

Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük keresse kollégánkat a +3696427973 
telefonszámon. 

A web-áruházban történő regisztrációval és vásárlással vagy ezen szerződés aláírásával a Partner az itt 
közzétett szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
Kelt:  
 
 

Partner      Nagykereskedő 
     Dream Motors 2003 Kft 

Melléklet: 
- Visszáru nyomtatvány  
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Nyomtatvány áru visszaküldéséhez 

Kérjük, töltse ki nyomtatott nagybetűkkel ezt a nyomtatványt. A visszáru elbírálás csak megfelelő/ pontosan kitöltött 

nyomtatvány esetében lehetséges.  

Gondosan csomagolja be a terméket. A csomagba tegye be ennek a kitöltött visszáru nyomtatványnak az eredeti 

példányát, és a számlát, majd postai csomagként adja fel a következő címre: 

DREAM MOTORS 2003 Kft. 9024 Győr, Szt. Imre út 104. 

 

Partner cég neve:  ...............................................................................................................................................  

Címe:  .................................................................................................................................................................  

Telefonszáma:  ....................................................................................................................................................  

Termék megnevezése 

 

Cikkszám 
Mennyiség 

Vásárlás dátuma és 

Dream Motors 

számlaszám 

Visszaküldés oka 

Beszerelés 

történt / 

nem történt 

 
     

      

      

      

 

Visszaküldés dátuma:   ……………………………………… Visszaküldő aláírása: ………………………………………………. 

 

Visszáru átvéve név, dátum:…………………………………………………………………………………………… 

 

Elintézve név, dátum: ………………………………………………………………………………… 

-  


