Kereskedelmi ügynöki mintaszerződés az EU területén

Kereskedelmi ügynök ________________________________________________________________
(cím) ______________________________________________________________________________
és vállalkozó ________________________________________________________________________
(cím) ______________________________________________________________________________
az alábbi képviseleti szerződés kötötte.
1. A kereskedelmi ügynök kijelölése
A kereskedelmi ügynök az egyedüli képviselője az alábbi szerződéses területnek. A szerződő
felek megállapodnak, hogy a vállalkozó termékeit csak a kereskedelmi ügynök forgalmazhatja az
alább nevezett területen.
2. Szerződéses terület:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Termékek
A szerződő felek között létrejött megállapodás egyaránt vonatkozik minden legyártott és a
jövőben legyártandó termékre.
4. Jutalék
A szerződéses területen a vevők részére leszállított áru után fizetendő jutalék a bármiféle
árengedmény levonása előtti nettó áruérték ____ %-a, plusz a mindenkor érvényben lévő ÁFA.
5. A szerződés megszüntetése
Ezen szerződés határozatlan időre jött létre. A szerződés felmondása a kereskedelmi ügynök
vagy a vállalkozó részéről írásban történhet, a felmondási idő hat hónap.
______________________
Datum

_________________________________
Aláírás: kereskedelmi ügynök

_________________________________
Aláírás: vállalkozó

A kereskedelmi ügynök fogalma – rövid szerződés az EU területén
Fontos tudnivaló:
Ez a dokumentum egy szóban kötött kereskedelmi ügynöki szerződés azonnali rögzítésére
szolgál. A dokumentum nem helyettesíthet egy egyedileg megfogalmazott írásbeli szerződést és
egy jogi tanácsadást, amely minden esetben ajánlatos. Ennek megfelelően a dokumentumot
rendelkezésre bocsátó személy vagy szervezet semmiféle felelősséget nem vállal.
A kereskedelmi ügynök az a személy, aki egy másik személy (továbbiakban: „vállalkozó”)
megbízásából üzletek – az ingatlanügyletek kivételével – közvetítését vagy megkötését a megbízó
evében és számlájára tartósan végzi és ezt a tevékenységet önállóan és üzletszerűen gyakorolja.
A kereskedelmi ügynök
Nevezze meg a kereskedelmi ügynököt szabályszerűen, teljes nevével. Sok esetben nem volt
tisztázott például, hogy a kereskedelmi ügynök, mint természetes személy, vagy mint társaság
kapott megbízást.
A vállalkozó
Nevezze meg pontosan és szabályszerűen azt a társaságot, vagy személyt, akivel a kereskedelmi
ügynök megállapodást köt. Lehet ez pl. egy leányvállalat? A kereskedelmi ügynök nemcsak egy
vállalkozó szolgálatában áll?
Kizárólagos, egyedüli képviseleti vagy nem kizárólagos szerződés
Kizárólagos megállapodás esetén a vállalkozó garantálja a kereskedelmi ügynöknek, hogy másik
kereskedelmi ügynököt ugyanazon a szerződéses terülten nem bíz meg, és saját maga sem végez
közvetlen értékesítést a szerződéses területen.
• Amennyiben kizárólagos megállapodás jön létre, az alábbi klauzulát kell a rövid szerződés
1. pontjában szerepeltetni: „A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződéses
területen kizárólag a kereskedelmi ügynök végezhet termék értékesítést.”
Egyedüli képviseleti megállapodás esetén a vállalkozó csak azt garantálja a kereskedelmi
ügynöknek, hogy a szerződéses területen más kereskedelmi ügynöknek nem ad megbízást.
Megtartja azonban magának a jogot, hogy saját maga közvetlen értékesítést végezzen a
szerződéses területen, vagy közvetlenül a vevők részére, vagy a kereskedelmi ügynökkel
versenyezve.
• Amennyiben egyedüli képviseleti megbízási megállapodás jön létre, az alábbi klauzulát
kell a rövid szerződés 1. pontjában szerepeltetni: „A szerződő felek megállapodnak, hogy
a vállalkozó a kereskedelmi ügynökön kívül senki mást nem bíz meg a termékek
értékesítésével a szerződéses területen.
Ha sem kizárólagos, sem egyedüli képviseleti megállapodás nem jön létre, („nem kizárólagos
megállapodás”), a vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéses területen további
kereskedelmi ügynököket bízzon meg termékeinek értékesítésével, vagy saját maga közvetlen
értékesítést végezzen közvetlenül a vevők részére, vagy a kereskedelmi ügynökkel versenyezve.
Szerződéses terület
Szerepeltesse a szerződéses terület leírását!
Jutalék
Tüntetesse fel a jutalék mértékét!

