Általános szerződési feltételek
Érvényes: 2021.10.01.
ÁSZF 3. számú melléklet
Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv

Szolgáltató
Cégnév: Agrodat Szolgáltató Kft.
Székhely: 3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.
Cégjegyzékszám: 05-09-032718
Adószám: 26504731- 2-05

Átadót képviseli:
Lakcím:
Születési hely és idő:
Édesanyja leánykori neve:

Megrendelő
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

Átvevőt képviseli:
Lakcím:
Születési hely és idő:
Édesanyja leánykori neve :

Átadás-átvétel helye és ideje
Hely:
Dátum:

Idő:

A Megrendelő visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a mai napon az alábbi termékeket a Szolgáltató képviselőjétől
hiánytalanul átvette:
Cikkszám

Megnevezés

Agrodat Szolgáltató Kft.
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.
Adószám: 26504731-2-05

Gyáriszám

Mennyiség

agrodat.hu
helpdesk@agrodat.hu
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Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Termékekhez kapcsolódó Szolgáltatást legkorábban a Termékek
üzembehelyezését és a Regisztráció sikeres bejefezését követő 3 munkanapon belül tudja a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani.
A Megrendelő tudomásul veszi az Termékek átadásával és a Regisztrációval elveszíti a Szerződéstől való elállási
jogát, tehát a Megrendelő az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv aláírásával kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a
Szolgáltatás egészének a nyújtása a jóváhagyásával kezdetét veszi.
A Megrendelő az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatótól megfelelő tájékoztatást
kapott a Honlap és az Applikáció felületének használatával kapcsolatosan és ezek kezelését megértette.
Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban
felhatalmazott személyek minősülnek és az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv aláírásával szavatolja, hogy az aláírás
időpontjában ilyen személynek minősül. Felek valamennyi képviselője a jelen dokumentum aláírásával kijelenti és
megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult az Átadás-Átvételi jegyzőkönyv aláírására, hogy a Szolgáltatási
Szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek teljesítése a Megrendelő számára
érvényes és a Megrendelőt kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a Szolgáltatási Szerződés
hatályának időtartama alatt folyamatosan.
Az eszközökön található sérüléseket és vagy megjegyzéseket (amennyiben van ilyen) az Átadás-Átvételi
Jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet tartalmazza, amely jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. A
telepítési jegyzőkönyv 2 (kettő) eredeti példányban készült, melynek 1 (egy) példánya Szolgáltató, 1 (egy) példánya
pedig a Megrendelőt illeti meg.
Kelt: ____________________, ______________________

__________________________

_________________________

Szolgáltató

Megrendelő

képviseli: _____________________________

képviseli: _________________________

Megjegyzések

Agrodat Szolgáltató Kft.
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.
Adószám: 26504731-2-05

agrodat.hu
helpdesk@agrodat.hu
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Kelt: ____________________, ______________________

__________________________

_________________________

Szolgáltató

Megrendelő

képviseli: _____________________________

képviseli: _________________________

Agrodat Szolgáltató Kft.
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.
Adószám: 26504731-2-05

agrodat.hu
helpdesk@agrodat.hu
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