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ÁSZF 2.sz. melléklete   *    A megfelelő rész kitöltendő ! 

  **A nem kívánt rész kihúzandó!  

Eseti Szállítási/Átvételi Megbízás 
       

 
Alulírott: ____________________________ *  mint a _____________________________________* 
 
adószám: _________________* ; cím:___________________________________________________ * 
 
cégjegyzésre, illetve a cégvezető által aláírásra felhatalmazott képviselője (továbbiakban  
 
Megbízó), megbízom ____________________________________* -t,  (továbbiakban Megbízott), aki  
 
 az általa  személyi azonosításra felhasznált _________________* számú(személyi igazolvány, 
 
útlevél, jogosítvány)** felmutatása ellenében a nevemben és helyettem teljes hatáskörrel, a 
 
 ________________________________________________________________________________* 
 
azonosítójú: nettó ______________________________* Ft értékű rendelésen található termékeket  
 
Daniella Kereskedelmi Kft  , ( raktárából , általa leszállítva)** az alábbi címen átvegye:  
 
 ________________________________________________________________________* 
 
A címre történő bejutás: ________* napon ______* -tól ______* tartó  időpontban lehetséges. Megbízott  
 
személy a következő telefonszámon érhető el:_____________________________________________ * 
 
 
� Megbízott személy: köteles az áru átvételekor személyi azonosságát a feltüntetet dokumentummal hitelt érdemlő módon 

igazolni, és ezen átvételi megbízás egy példányát az Szállító árut átadó képviselőjének leadni. Az áru átvételekor köteles 
meggyőződni arról, hogy az áru látható sérülés nélkül és a szállítólevélen, vagy számlán szereplő mennyiségnek megfelelően, 
hiánytalanul rendelkezésre áll.  Bármilyen sérülés, illetve mennyiségi eltérés esetén azt köteles írásban az árut átadó 
személlyel dokumentáltatni.  

� Megbízó kijelenti: hogy Megbízott az áru átvételét illetően teljes hatáskörrel rendelkezik. Annak nyilatkozatait kötelezőnek 
ismeri el, melynek következtében sikeres és Megbízott által dokumentált áruátadást követően Megbízó a teljesítést elismeri 
és Daniella Kft. jogosulttá válik a szállítás teljesítettnek tekintésére és az áru leszámlázására. Megbízó kötelezettséget vállal 
számla határidőben történő megfizetésére. Amennyiben az áru átvétel nem Daniella Kft Szállító raktárában történik a 
szállítási címre való bejutás, valamint a biztonságos lerakodás feltételeinek biztosítása Megbízó kötelezettsége. Ennek 
valamint a Megbízott által a szállítási eltérések, hibák általi dokumentálás elmulasztásából eredő következmények Megbízót 
terhelik. Megbízó által az áru átvételét követően észlelt hibák jótállási, illetve szavatossági eljárás keretében kerülnek 
rendezésre 

� Daniella Kft. által történő kiszállítás esetén a szállítást végző személy, amennyiben a lerakodás feltételei nem biztosítottak 
áru lerakodást csak Megbízó kifejezett írásbeli kérelme esetén végezheti el. Daniella Kft  kötelessége ezen dokumentum 
mindhárom fél által alá írt példányát az általa kiállított számlához mellékelni. 
 

 
Megbízott kijelenti, hogy az árut ____________* - án (sérülésmentesen, hiánytalanul; 

 
a mellékelt  jegyzőkönyvben rögzített  sérüléssel, eltérésekkel vette át) ** vette  át. 

 
Kelt: _______________________* ,2012 ________________*- hó ___* nap. 

 
 
 _____________________ *     _______________________*     __________________* 
         Megbízó:      Megbízott :         Szállító: 

Budapest 1106, Maglódi út 12/b.
Veszprém 8200, Pápai út 43.
Békéscsaba 5600, Szarvasi út 42.
Győr 9027, Puskás Tivadar u. 4.

Kecskemét 6000, Szép u. 9.
Szeged 6721, Berlini krt. 6.
Zalaegerszeg 8900, Juhász Gyula u. 18

 


