SZERZŐDÉS
Ezen szerződés létrejött a
RUNNER Kft. (továbbiakban Runner)
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.,
bankszámlaszám: Citibank Rt. 10800014-80000006-10618758
adószám: 12196434-2-43
cégjegyzékszám: cg 01-09-565331
valamint a(z)
Cég (továbbiakban Megrendelő)
Cím:
bankszámlaszám:
adószám:
cégjegyzékszám:
között az alábbi feltételekkel

1. Általános szabályok
1.1 Runner ezen szerződés alapján vállalja, hogy Megrendelő tulajdonát képező küldeményeket munkanapokon 08:00 és 21:00 óra
között Megrendelő által megadott cím(ek)re elszállítja, a címzett(ek)nek kézbesíti.
1.2 Runner szolgáltatását a diszpécserszolgálaton keresztül Megrendelőt képviselő bármely személy megrendelheti telefonon.
1.3 Runner a szolgáltatásról szállítólevelet állít ki, amelyet a címzett köteles a küldemény átvételekor aláírni. Megrendelő aláírásával
igazolja a szállítólevélen a megrendelés valódiságát.
1.4 Runner küldemény továbbítását motorkerékpárral és személygépkocsival egyaránt – de eltérő tarifával – vállalja.
1.5 Runner a KRESZ és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzi munkáját.
1.6 Runner vidéki megrendelés esetén az árufelvételt követően azonnali indulással, távolságtól, közlekedési és időjárási viszonyoktól
függően kézbesíti a küldeményeket. A kiszolgáltatásra Magyarország területén belül 10 órás határidőt vállal oly módon, hogy a
szolgáltatást esetlegesen akadályozó külső körülmények miatt időgaranciát nem vállal, de mindent elkövet annak érdekében, hogy
a kézbesítést a tőle elvárható módon a lehető leggyorsabban teljesítse.
1.7 Runner Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha a küldeményt kár érte vagy veszélyben van, ha a szállítási határidő lényeges
túllépése várható vagy a küldemény kiszolgáltatása a címzettnek nem lehetséges. Megrendelő a diszpécser szolgálaton keresztül
rendelkezhet a küldeménnyel, amíg azt a címzett nem vette át, de Runner nem vállal felelősséget, hogy a fuvar teljesítése közben
minden esetben értesíteni tudja a futárt.
1.8 Megrendelő köteles a küldeményt az árut vagy dokumentumot biztonságosan védő csomagolásban, lezárt állapotban átadni
Runner futárának. Ha Megrendelő az általa küldött küldeményt úgy csomagolja, hogy az nem védi meg a küldeményt és/vagy
veszélyezteti mások vagy a futár testi épségét vagy vagyonát, az ebből származó kárért Runner nem vállal felelősséget. Ha a
veszély előre felismerhető Runner-nek jogában áll a szállítást megtagadni.
1.9 Megrendelő köteles a küldemény szállításához vagy az esetleg előforduló hatósági ellenőrzéshez szükséges okmányokat átadni a
futárnak. Ha Megrendelő a szükséges okmányokat nem adja át, vagy azokat nem megfelelően tölti ki, az ebből eredő kárért Ő
felel.
1.10 Runner Kft. kijelenti, hogy a 2001. évi XL. törvény egységes szerkezetben a hírközlésről alapján a Hírközlési Felügyelet (mint
felügyeleti szerv) felé kötelező nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett (1. sz. melléklet) . A nyilvántartásba vétel
eredménye képpen felügyeleti szervünk a törvényben előírt paraméterek alapján elfogadta Általános Szerződési Feltételeinket
(továbbiakban ÁSZF).

2. A fizetés módja
2.1 Megrendelő Runner szolgáltatásaiért a szerződésben meghatározott díjszabásban szereplő összeget köteles megfizetni a
szállítólevél alapján kitöltött minden következő hó 10-ig megérkező számla átvételétől számított 30 napon belüli átutalással.
2.2 Runner a számla késedelmes kifizetése esetén a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamatot számítja fel. A második
késedelmes számlafizetés a szerződés automatikus megszüntetését jelentheti.
2.3 Amennyiben a logisztikai feladat paramétereiben, a küldemények mennyiségében, súlyában, terjedelmében, a feladások
rendszerességében jelentős változás áll be, Runner jogosult új árajánlat kiadása mellett végezni feladatait. Runner köteles a
módosított fuvardíjakról Megrendelőt az érvénybe lépést megelőző 30 nappal írásban értesíteni.
2.4 Megbízottnak jogában áll évenként egyszeri, a KSH által közzétett inflációs rátával történő árkorrekciót alkalmazni, amely első
alkalommal 2009. január 1-jén aktuális.
2.5 Megbízott az üzemanyagárak jelentős emelkedése esetén fuvardíjait módosíthatja oly mértékben, hogy az méltányosan tükrözze
az üzemanyagok árának változását.
2.6 Ha Megrendelő a fuvar megkezdése előtt megrendelésétől eláll, köteles Runner ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
2.7 Runner a fuvar teljesíthetetlensége esetén a küldemény kézbesítéséért felelősséget nem vállal, ha az esemény előre nem látható
és Runner-től független ok miatt jött létre. Ha a kézbesítés lehetetlen és ez előre látható Runner a megrendelést elutasítja.
2.8 Vis maior esetén - amennyiben ez bizonyítható - Megrendelő köteles a fuvardíjnak az akadály felmerüléséig járó arányos részét és
Runner költségeit megfizetni.
3. Titoktartás

3.1 Runner a tudomására jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezeli és megőrzi. A küldemények tartalma iránt nem
érdeklődik, ezért az ebből eredő anyagi és erkölcsi károkért felelősséget nem vállal.
4. Illetékesség

4.1 Szerződő Felek elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét, amennyiben ebből a szerződéses jogviszonyból
származó vitáikat jogi képviselőik útján sem tudják rendezni.

4.2 Ezen szerződésre az ÁSZF-ben foglaltak vonatkoznak. (2. sz. melléklet)
4.3 Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevágó hatályos jogszabályai az irányadóak.
5. A szerződés időtartama
5.1 Jelen szerződés az aláírásának napjától határozatlan időre szól.
5.2 Amennyiben körülményeikben lényeges változás áll be, Felek jogosultak jelen szerződést írásban 30 napos határidővel
felmondani.
5.3 Aláíró felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak.
Budapest, 2008. február 29.

«Cég»

Runner Kft.

