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KERETSZERZŐDÉS 
 
 

A szerződő felek: 

 
egyfelől:  ..................................................... (székhelye:  ..................................................  

cégjegyzékszáma: ........................................  képviseli: .....................................................  
a továbbiakban ......................................... ) 
 
 
másfelől a JAS CARGOWAYS INC. Magyarországi Nemzetközi Szállítmányozási és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: JAS CARGOWAYS INC. 

Magyarországi Kft., székhelye: 2220 Vecsés, Üllői út 807/B C.Épület, 2. Emelet), 

cégjegyzékszáma: 01-09-362740, képviseli: Tonelli Pál ügyvezető, a továbbiakban: JAS) az 

alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
1./ A ................................................ foglalkozó cég, amelyhez rendszeresen érkezik 

tengeri  és légi fuvarozás útján küldemény.  
 
2./ A megbízó megbízza a JAS-t azzal, hogy működjön közre a megbízó számára a 

szállítmányok,    illetve kérés esetén egyéb területekről történő elhozatalában. 

 
3./ A JAS a megbízást elfogadja, és vállalja, hogy a küldemények elszállítását a…………… 

székhelyéig bonyolítja. A JAS gondoskodik a küldemény átvételéről, a megbízó 

raktárába (vagy egyéb megnevezett helyre) történő szállításáról. Feladatai ellátásához 

a JAS jogosult alvállalkozók közreműködését igénybe venni, akikért úgy felel, mintha a 

munkát maga látta volna el. 
 
4./ A   ....................  vállalja, hogy minden egyes szállítmány megszervezését külön 

megbízásban kéri. 
 
5./ A küldeményeket a JAS lehetőségeihez mérten legnagyobb gondossággal és 

gyorsasággal juttatja el a megbízóhoz 
 
6./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy feladatai ellátásáért a JAS-t  díjazás illeti 

meg a mindenkori árajánlatnak megfelelően. 

  
7./ A 6./ pontban meghatározott díjat a JAS utólag, jogosult a  ....................... által igazolt 

átvételt követően a megbízó felé kiszámlázni. A megbízó a JAS számláit   napon 

belül átutalással egyenlíti ki a JAS Magyar Külkereskedelmi  banknál vezetett 
10300002-20109163-00003285 számlájára.  

 
8./ A jelen megállapodást a felek  ...............  napjától kezdődően határozatlan időre kötik. 

Bármelyik fél a szerződést 3 hónap felmondási idő betartásával egyoldalúan 

felmondhatja.  
 
9./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás alapján egymáshoz 

küldött értesítéseket, utasításokat írásban, telefax, e-mail, vagy ajánlott küldemény 
formájában juttatják el a másik félhez az alábbi értesíti címekre: 

 
 A  .............................................  számára 
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 Telefax:  ..................................................  
 E-mail: ....................................................  
 Levélcím:  ................................................................................................................  
  
 A JAS számára az alábbi címekre: 
 Telefax: +36(29) 350 005 
 E-mail: general@jashungary.com 
 Levélcím: 2220 Vecsés Üllői út 807/B C. Épület, 2. emelet 

 
10./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, továbbá 

a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutó, a másik félre vonatkozó adatokat, 

információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és nem teszik harmadik személyek 
számára hozzáférhetővé. 

 
12./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 

 
 
Vecsés, 20 
 
 
       …………………………………… 
……………………… Tonelli Pál 
         ügyvezető ügyvezető 

 JAS CARGOWAYS INC. 
 Magyarországi Kft. 
  
 


