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1.

A szerződés tárgya
A Fáma Futár az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint futárposta-, expressz postai és
egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokat végez. A Megbízó
tulajdonát képező, vagy kezelésében lévő csomagok, küldemények szállítása, kézbesítése a Megbízó
által meghatározott címzettek részére.

2.

A Megbízó kijelenti, hogy az Általános szerződési feltételeket elfogadja.

3.

A Fáma Futár a sajátfejlesztésű online szoftverét a Megbízó rendelkezésére bocsátja mindaddig, amíg
a szerződéses jogviszony a Felek között fennáll.
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4.

A szerződő felek az 1. pontban meghatározott feladatok, illetve a kiegészítő szolgáltatások ellátásának
tarifáit a Mellékletben közölt díjtételek alapján állapítják meg. A megbízott fenntartja a díjtétel
változtatásának jogát és köteles a mellékletben szereplő díjtételek módosítása esetén Megbízóval
egyeztetni s azt az egyeztetést követő hónap első napjától érvényesíteni a Megbízó felé.

5.

A Megbízó köteles a Mellékletben közölt díjtételek szerint a díjakat megfizetni. A fizetés történhet
utalással, készpénzben, vagy utánvétből való kompenzálással, az erre vonatkozó jogszabályi
kereteknek megfelelően.

6.

A Megbízott a csomagok kézbesítéséről, utalással történő fizetésesetén 2 hetente számlát állít ki, 10
napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetés esetén a Megbízott számlazárást követően készpénzes
számlát állít ki, melyet a Megbízó a Telephelyén készpénzben teljesít.

7.

Jelen szerződés az aláírás napján lép életbe, határozatlan időtartamra szól, melyet jogosult mind két
fél 30 napos felmondási határidővel, indoklás nélkül felmondani.

8.

A feleket megilleti az azonnali hatályú felmondás joga is amennyiben a szerződésben foglaltakat,
kötelezettségeket bármelyik fél súlyosan megszegi, illetve nem teljesíti. Ilyen súlyos
szerződésszegésnek számít a Megbízó oldalán a kiszámlázott díjak írásbeli felszólítás után egyáltalán
nem vagy nem megfelelő teljesítése. a megbízott oldalán a szolgáltatások nem, vagy nem megfelelő
teljesítés.

9.

Ezen szerződésben nem rendezett kérdésekben a PTK rendelkezései illetve a Fáma futár érvényben
lévő Általános Szerződés feltételei és az érvényben lévő díjszabásai az irányadóak.

10. Jelen szerződés nem adható ki harmadik fél részére, formája nem másolható.

Budapest, 2018. szeptember 28.
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