A Magyar Aranykereskedő Zrt. megbízottja a

Befektetési Arany Kft.
cím: 1137 Budapest, Vígszínház u. 5. fszt/6
adószám: 26323590-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-324133
bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000111-20810006
kapcsolat: info@magyararanykereskedo.hu, tel: 0620-975-0846

Befektetési arany adásvételi szerződés diszkontált áron
Amely létrejött egyrészről a
Befektetési Arany Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.
Adószám: 26323590-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-324133
Képviseli: Kulimár Miklós ügyvezető,
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. Vevő tulajdonjogot az előlegszámla kifizetésekor a megvásárolt
mennyiségű grammaranyra.
Elállás
A megrendelés vissza nem vonható, csak a szállítási határidő módosítására van lehetőség.
Eladó pénz visszafizetésére nem kötelezhető, hanem a megrendelt arany terméket köteles Vevőnek
átadni, a megszabott határidőre.
Gyártás
A termék legyártására később történik. A kifizetett aranyat a leszállítási határidő előtt is eladhatja
vevő a szerződés feltételeinek betartásával a vásárolt aranytömb visszavásárlási árán.
Szállítási határidő
A szállítási határidő a Vevő által meghatározott szállítási határidő, de 6 hónapnál rövidebb határidő
nem választható.
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Szállító adatai
Befektetési Arany Kft.
cím: 1137 Budapest XIII. kerület, Vígszínház utca 5.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntekig: 9-15
telefon: +36-1-792-1552
e-mail: info@magyararanykereskedo.hu
web: www.aranyatveszek.hu
Adószám: 26323590-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-324133
NEHITI engedély: PR8074
Unicredit Bank: 10918001-00000111-20810006
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 a megrendelést követően felek írásban rögzítenek. Vevő emailben 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 Magyar Aranykereskedő Zrt.
informatikai rendszere beárazza, a megrendelőlapot kiküldi e-mailben. 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 1 banki nap.
Fizetés módja
Készpénzben Eladó irodájában, bankszámlára történő készpénz befizetéssel, banki átutalással Eladó
bankszámlájára.
Számlázás
Eladó a megrendelt termékről előlegszámlát állít ki, amely tartalmazza a teljes vételárat.
(Előlegszámla, mert a fizetés előbb történik, mint a szállítás.)
Határidő lejárta előtti átvétel
Vevő a megrendelt terméket átveheti a szállítási határidő előtt is - ha az van raktáron - 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.
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, a kereskedésben forog
grammarany formájában. A koronavírus lejárta után a gyártás, és kiszállítás megtörténik.
A Magyar Aranykereskedő Zrt., mint garantőr szállítási és fizetési garanciát ad a szerződésben
foglaltakra.
A termékazonosító adatlap az adás-vételi szerződés elválaszthatatlan része. A termék vagy termékek
szerződés szerinti átadása az adatlapon szerepel.
………………………….
………………………………
Magyar Aranykereskedő Zrt.
Vevő aláírása
Garantőr
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……………………………
Befektetési Arany Kft.
Eladó

