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IWpVl.Li i ta 1)6 /O1(Ü II 1)4 . ezreclv. J ‘.. fwcsnuc (3

a lo%bbiakbaI1 cgLiU Felt’k. kü16n—küIOn Féfl kWÁt az alábbi RiacIekkd a
1i)LLIhIturorLI1t heItnt t.s itlőhcn.

I. Á stertöd . Lúrgyi

1- luán jelen 8,’cjtődús s,wint vákuumcsuiiiagoh. kun Iiatnc tisflitot I zöldséget,
saianvítotl zöIdsét4 terjitúkukeL ágnU Félserlúst ás beIs4í%éet si.állii a MeirendJő
rb’crc.A tcrniLt. a hanisági Iőiioknnk n1gfNL’l6. Atadás—álvótel \IeirenJh
ieIephel ún.

. u Iht tcrclai i api un az i ntéitl 201)8. Fi Ii ‘sicni kere Iii. Inri;ivi LII (‘. .zni alatt
uJJ)) iutó ‚/ÜKIILI’ CFC.

• a )ieI keddi mii;)u ay [J1ié/i 7275. laL. (iábnr ulca 6. /an alatt laltlhutó
I LI ellile lure Iöriiiiti s,il I itzi sn I.

2. EIleIi%i.oIáII;I (ás

2.1 .A \legienclclü tltul kiLizsiltal) atvett Jut cllciiévtéké a. I .szánlú nicIlkletben ieicplo
I L.iL’k által lviöen cl IÖgUdUL Úr) itUt alapi án kel I trwI itezni . Az ár \ILrcIIdLI Ó

‚.illieIvrc les/állítva erLeiido.

22. Ai elozö pontban öuziWu ár 20 I 4. dL’CCIHbLt 3 I —ig nem vál toztaihain

3. Fizetési kitételeic. kiitbér

3.] .\leurcndclo i ccii sjilIitÚ:4,l. elle,ár(ékel ii Juh I. ponlbin röL/iteti niodoii űiiiéiiti

lcs,Jllíiá’i kiveiőcn. llatk alul i s/.lI11olcvelek 6svesítsc alapján havoi;(a eg\

ilkaliimal, iirgvHoi köveki hónap 12. napjÚi. kiúllítoti ás mekUtIdiiIt 5/Únila
alapján. a stúiila kellet kövelLi 30 naptári napon belül köieIe llnil6nalc álitLuhis’a]

.u11cl\ letrejolt cLt\rezrol a

SZILI{ZŐI)ÉS



nuíz[9zeini. Eladó számla kiáIlítáára a Megrendelő áIttil igrt/()IL ‚zftIlíLólevél JILLPILIII.

tultcÍIésI követően jogosult.

32. KécLlelIne li,ciés esdén LILIdÓ n mindenkori jcuybanki nlupkaiutt kúls/erL’sének
meg le lelő kedc!mi kaInaL Jel siám itddra is jogosult

33 - Anwnnyiben hhd( sicrvbLlese% kÜICIL’VCILSLgénCK iwni tesz eleget illa e
kéLLICII11L”en eljexil. \‘tercnLlel[i u sierihileses Uirra VetitLit nupi 2 % külbéITe

tle.os(lIi. A köibér icle. <issyet’c neni lt!tdhiIj lflC! UI nem L ILNILCLL ‘ULZ\ keje
IcljeitetI ÚRI értkéneb :oa—áL

-I

- I.

4. Szátliísi ít1té(elck. ltaíáridők

-M. Megrendelő a kívánt s,illítá’i idiponwL meticlöi.ő3 inurikainppu: KÖLL-les
megjrndc[ésát iráshan. a zöldsétj termékek esetén a ;uldseau-nwospee.hti . vLluott

SW’ZUS L-SL-LCI1 LL SLLtSkLU:{)Sl1CC.l1LI cinien leadui A icgrendeIésneK tartilntv nia kell
a kén szd[lhúsi idlöpontot és a rendelt nwnnykégcL A későbbi időpontban érke,ö
meprenLleks soron Ki’- üi i szál I itásnUlL nIIHÓS ül Az Eladó által írásban vi sszaigavoh
nierenddth,ek LeKInLI)t3LieK ‘ culeeslIek.

.1. külön. ‘oron kivitli megrenclefes e%eLI1 Felek KÖvEken egyeztetnek a ‚állítás
leboiulításárál. Az T Kijő soron kívüli megrendelés esetén a szállítás biztotisútidéri és
üteiiciéséért elelüssev,er nem vál ni.

-1.3. Eladó a megrendelt áni szilítÚái ó ló Óra közÁiIt ki$lele9 leljesieni. Ihol elierő
i(tóp(lntban iőrténo s,tallilÚs Felel által k:.iiscn eitbL’;ldoL idöponikin tőrtúUiet.

44, .•\z áru ‘Úllítka kizUiróltm ni előirásoknok eglblelő es:zköz,el történhet. Átvetelkor
Mcureitdeio tnéi-ésscl ellenőrzi ‘a szállilölevélen szereplő mennyiséget és szemre
‘ételezéssel ellenőrzi a minőséget Az. esetleges mennyiségi és minőségi kilogúsokat a
szállítótevő len jelzi, egyébként Ki lőgús nélkül alairásáva I elismeri az ímtvéielt, I zt

Kő Vet eti Meureiidelő Kizárólag ol vau laJb2ássLLl élhet. ami átvételkor nem volt
elleltőriAietíi.

.L5’. Az áru leszállításakor valamint a-ii kőe[óen kzlelt minőségi kilgÚsL a ML-gTreIidL-)ő

külön írásos I’ormábnn is jelzi KIadónak. A nunőségi kiíbgás meUmIapn/oIkUlga
tekint eiébem k ialakii t vita esetén i vnnatkoT,ó szabvány szerinti m i ntavétel alapján UI

tertiletílema íl lcté-ke.s stakhatt’ság szakvélemenve az. irzinytcló. iigymtakkor a
szukvé lettiény be ilem ieli.e5e tel11 ULladUU) a annak. lwu u telek igény üke bír6gt
eljárás kereiéhen érénesitéK A minőségi kilbuás érénysuIésevel
költségel a jíigs nemiLmlapIt’omtsdua esetén Elnd,it, ellenkező esetben Mcijitimdt’lot
terhelik,

4(1. Eladó a lesziltiLtmu trtm lHliastimállwtúsúuáni a --c,miatKojő .‚abán szeriiitm
s/JJ\-LLLOSSU$O \:Ll lalja.

5. llaIálvl,a lépés. szerződés felmondá%a

5 ten szerződés 20l—tjaimuár (ll—éim rulpiilli lép ltLItUlybLl. és a 20t4. de nuher 31.
mntpaig ervénves.



5.2.A, 9vcivöLlcUcn I glulink úlvo6 fl1C.s/Quéc e5c1LI %éIel mci zctivctIctt Id •IflLHUR

— kúrteri Isi IgenyC fennurtúsa mc! lelt aj únlotL (rLi VLVIPS te\úl LnnuIuban U

s7trzötl rcndkivü)i felmondásii’a,
5 3 A rcndkí Üli 1’lmondist [negulapozu túny kül5i ü,ert egyik. vuLy nusik Fúl ul Liii nem

wlcsiWs s7allitasi ugy ptn,igyi), mely ukkor vulósul mei. hu u mcuendcics I

IL’ctési iuníiridö rinütitávat. írúshc)i leistólíu ellenére sem következik I’L telicsites I
t)1Un h1ül.

6. Kgyéb rejideikezúsik

h. L. Ijadó résiéroI a kapcsolattartasra kijelölt ;e:iich elcrlwiosgthcI:
Sehuckert Gviirg\, zöldség pucoló üzcm vez.
leleIL)n: —3620 4689311.
liKG: lC).22íb
e—mail: schtickeiWuurQspec.lii

koncz Zoltán scrtéstcnyé,tési ojt. vez. Ii

[MCi: 1)0—3443
Tel:20i432-1R73
e—mail scric(,aruspecH[l

6.2.\legrendelö mészem4)i a kaC5O! tti)1t)sIa ki LIUH s/tii)Ci) LiL’F]iLt(’CLth

I— ?

lelcinn: 06! !ICG: .

FAX: 06’i/’
e—mail: ‘

6.3. lelek a hüntcts—vúgrehajtssal kapescla(09 speciális sznbátvokat nlaradékwlwiLil
betirijók.

6.4 A 5/erzödúsheiL nem szubáhwnu kúrdúsekme u ik. és egydi vonatkczó jflg%/ahályok
rcimdetkLzesei az irLtn\udt)uk A, eselleges jogvimákmi lelek megkiscrlik béke’ úton
rcmictciimj Anenmimben 2/ ncn Ve/et eredményre. a [)unauiárosi Iiiös Birösúg
illett kessúeúi kötik ki

6. S A sicii.ódést I cl ek eb “USták. lflLgCI IL [tél. és mint akurattmlka[ ot indenlien c) e,úI.

jóvJbmgvotau aláiriúk

Ditimuújvíüu. 2013 LleCCinl)Li 2 lilisvcmkerezL,20/Ieeember t

‘ _‘
ti

L

Fludó iús,úrnl \icgrendclö részéről
I letvei Gábor 1w. ezredes. bv. lúmancsos zabo Zoltin b. eziedes. In lbinitsos

Ügvczctö e igzgató

Az :iJlamimli,tui:ású[ szóló iör’ én v reliajt:krúl s,nlt 36U20l 1. (Xll.3 I.) Korm. rend.
2i ilt)nti:i ulapiLmn ebleniegyzeni:

I
ii/tLISLl2i e/e 1(1 t

DR Shii ItATALi!; iuyvet!

11k)
1,7’.;i1»: U i73

iigi ellcncuyic’: (
(L t:

.l0!4LlLtC5t5
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I. ‘i.Iflú iiieIléJtIct

Á RL I srr
2014. januúr 01.— 2014. december 31.

. Kgyséár Mcnityh (kg) 1{Ilenérték
1 ermek mecncve,ese

fl (lii, kg) Igal )Iis%,eIIILcrc8l.í (Ft)

/LIICTLgLS;
417 50 180 95 910

7cl 1cr kocka * *

inpacLé%/

‘ag ucpa ku ika I 96 280 990 I 70 920

sflLlrLjXt kicka I I I

Pcrc/%cIvcrn uvc5kúr c; -

Iuot/elvem gyokcrlcankLl 7] 140 3 t (1 I 66 950
1’cüi.clcm gvikér kocka
t * j -t I

VZit\shauvIua caész

V5rikha,nnui kocka I I I — 166 600 I 100 282 200

Vűroshagynia karika 2 I11m-LS

Kmlahc c’c-i
—

—--— 304 10 180 57760
KLLralúbc kocka I ‘1 I

Btirgonyu cgés/.
13 u rgoii a kocka I I I

l3uruLJlna kocka 22*2 166 2200 4460 I 105 560

13 uwonva k arika 4 inm—e

I. u rgt. ava lut sáb

b cjcskápo9vla %icIctelt \-IkÜIh

I L It ‚kU1,Ot,/L ‚ÉtItKIt a,tai 196 1200 650 2h8 (,00

Fcjckúpusitu res,clt
KcI1pw1a szclcwil vékony

Kclkáposrta sclctcItvaswg 288 60 255 90 720

KcIkipwww rcs-icIt
Vcycs vágott . 180 100 :100 90 000

Cekla avanyilolt 7 250 . 50 100 37 500

Uscmcgc uboika . 252 350 i20 244 440

lehúzott fé1scrs 30-35 kc!dh 739 2300 2670 365295U

Az ánik ÁFA nélkül érIcndők
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