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Az Ön haszna a mi sikerünk.
Magyar Aranykereskedő Zrt.
Az aranya garantált, a pénze dolgozik!

Befektetési arany adásvételi szerződés diszkontált áron
Amely létrejött egyrészről a: Magyar Aranykereskedő Zrt.
Székhely: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.
Adószám: 23475636-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-047145
Képviseli: Kulimár Miklós vezérigazgató, mint eladó, a továbbiakban: Eladó.
Másrészről Vevő:
[VASARLO_ADATOK]
Továbbiakban: Vevő
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Adás-vétel tárgya:
Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a termékazonosító adatlapon (adatlapokon) részletezett
befektetési arany terméket.
A megrendelés vissza nem vonható, csak a szállítási határidő módosítására van lehetőség.
Eladó pénz visszafizetésére nem kötelezhető, hanem a megrendelt arany terméket köteles Vevőnek
átadnia, mely terméket Vevő akár az átadás pillanatában eladhat.
Szállítási határidő:
A szállítási határidő a Vevő által meghatározott szállítási határidő, de 6 hónapnál rövidebb határidő
nem választható.
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A szállítási határidő meghatározására, - a megrendelésben – rögzített napok száma a teljes vételár
befizetésének napjával kezdődik.
A szállítás pontos dátuma a termékazonosító adatlapon (adatlapokon) szerepel, év, hónap, nap
megjelölésével.
Vételár:
A különböző szállítási határidőkhöz különböző vételárak tartoznak, melyek weboldalunkon, a
www.aranyatveszek.hu oldalon vannak közzétéve.
A megrendelt termék vételára megegyezik a Vevő visszaigazolt megrendelésében rögzített összeggel.
A vételár házhozszállítást nem tartalmaz.
A megrendelés menete:
Az eladási és visszavásárlási árak a www.aranyatveszek.hu oldalon vannak közzétéve, áregyeztetés
telefonon lehetséges.
Eladó a pontos vételárat telefonon keresztül - vagy ha személyesen jelen van, akkor szóban – közli
Vevővel, amelyet természetesen a megrendelést követően felek írásban rögzítenek.
Vevő e-mail-ben és telefonon is megrendelheti a kiválasztott befektetési arany terméket.
Az Eladóhoz hiánytalanul és hibátlanul beérkezett megrendelést Eladó visszaigazolja. A megrendelést
automatizált rendszer rögzíti.
Megrendelés érvényessége:
A megrendelésnek tartalmaznia kell Vevő személyes adatait, a választott szállítási határidőt valamint
az egyeztetett vételárat.
A megrendelt terméket a MAK Zrt. informatikai rendszere beárazza, a megrendelőlapot kiküldi emailben. Vevő megerősíti a megrendelést és így létrejön a szerződés.
A teljes vételárat Vevő a fizetési határidő végéig megfizeti.
Megrendelés érvénytelensége:
Vevő az elektronikusan kapott szerződést elutasítja.
A teljes vételárat Vevő a határidő végéig nem fizette meg.
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Fizetési határidő:
A megrendeléstől számított 3 banki nap.
Fizetés módja:


Készpénzben Eladó irodájában



Bankszámlára történő készpénz befizetéssel



Banki átutalással

Eladó bankszámlaszámla számai:


ERSTE Bank: 11600006-00000000-40775355



CIB Bank: 10700543-48880800-51100005



Citibank: 10800007-00000000-11549004



Citibank Euro számla: 10800007-10000000-11549012



IBAN számlaszám: HU56 1080 0007 1000 0000 1154 9012 Swift kód: CITIHUHX

Számlázás:
Eladó a termékről előlegszámlát állít ki, amely tartalmazza a teljes vételárat. (Előlegszámla, mert a
fizetés előbb történik, mint a szállítás.)
Vevő a megrendelt terméket átveheti a szállítási határidő előtt is az alábbi feltételekkel.
A végszámlán a termék értékesítési ára ahhoz a szállítási határidőhöz kapcsolt ár lesz, amelyik
határidő már lejárt.
Példa: Ha a 180 napos szállítási határidős áron vásárolt, de szeretné a terméket átvenni a 115. napon
akkor a 90. naphoz tartozó áron tudjuk kiszolgálni.
A termék átadását Eladó a közléstől számított nyolcadik napig köteles teljesíteni.
Az árak közötti különbözetet a végszámla és a termék kézhezvételekor kell kiegyenlíteni a szerződés
mellékletben lévő ártáblázatban szereplő egységárak szerint.
A szállítási határidő lejáratakor Eladó Végszámlát állít ki, melynek fizetendő összege a választott
szállítási határidő betartása esetén az előleg levonása után, nulla forint.
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Szállítás módja, teljesítés helye:
Vevő a terméket Eladó budapesti irodájában személyesen veheti át, a végszámla kiállítása ezzel egy
időben történik.
A megrendelt termék őrzése az átadási határidőtől számított 15 naptári napig díjtalan, Eladó utána
őrzési díjat számít fel, melynek összege: 1 Ft/gramm/naptári nap.
Garancia:
A Magyar Aranykereskedő Zrt garantálja, hogy a 180 - 365 napos szállítási határidőt választó Vevők
által vásárolt arany mennyisége folyamatosan a rendelkezésére áll, de a kereskedésben forog, a
kiszolgálás Vevő kérésére 1-8 napon belül teljesíthető.
Határidős

vásárlóink

előzetes

időpont-egyeztetés

után

jogosultak

megrendelési

és

aranynyilvántartásunkba betekintést kérni, mellyel igazolni tudjuk, hogy a megrendelési állománynak
megfelelő aranyfedezettel rendelkezünk.
A termékazonosító adatlap az adás-vételi szerződés elválaszthatatlan része.
A termék vagy termékek szerződés szerinti átadása az adatlapon szerepel.
Ez a szerződés a Magyar Aranykereskedő Zrt Ászf-vel együtt érvényes a szerződés aláírói elfogadják
az Ászf-t.

ASZF: http://www.aranyatveszek.hu/WEBSET_DOWNLOADS/619/MAKZRT_ASZF.pdf
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Magyar Aranykereskedő Zrt.

Vevő aláírása

