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Általános Szerződési Feltételek 

1. A megrendelő a vállalkozótól az előző oldalon megjelölt terméket vagy szolgáltatást  rendelte meg, az ott rögzített díj 
ellenében. 

2. A vállalkozó a tevékenységét a jogszabályokban és a felek által az előző oldalon vagy a szerződés mellékleteiben 
részletesen is meghatározottak szerint teljesíti. 

3. A felek között a kapcsolatfelvétel az előző oldalon megadott elérhetőségek útján történik. Amennyiben az ott 
meghatározottakban változás áll be, úgy azt írásban kell közölni a másik féllel. Bármelyik fél részéről az ottani címre 
történő közlés szabályszerű. A postai úton "ajánlott" jelzéssel ellátott küldeményt a feladás napját követő 5. napon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 

4. A szerződő felek megállapodása szerint amennyiben jelen szerződés telefax vagy email üzenet váltása útján jön létre, úgy 
mindegyik fél köteles azon példányt megőrizni, amelyen aláírása eredeti. A szerződő felek megállapodása szerint a 
telefaxon vagy email-en kapott példány a szerződés létrejöttét önmagában, az eredeti aláírással bíró példány nélkül is 
bizonyítja. Ezen eredeti aláírással bíró szerződéspéldány elvesztése, megsemmisülése, rongálódása jelen szerződés 
érvényességét nem érinti.    

5. A teljesítés várható időpontja azt a kalkulált időpontot jelöli, melyre a termék tervszerűen elkészül. A vállalkozó a termék 
vagy szolgáltatás elkészülését (készre jelentés) a megrendelővel közli. A  vállalkozó vállalja, hogy az elkészült terméket a 
készre jelentést követő  8 (nyolc) munkanapon belül - a megrendelővel egyeztetett időpontban - a helyszínre kiszállítja és 
ott felszereli.  

6. A helyszíni felmérés díját a felek külön határozzák meg, amely összeg nem része a vállalkozói díjnak, és amely díjat a 
megrendelő a helyszíni felméréssel egyidőben egyenlíti ki. 

7. Amennyiben a helyszíni felmérést a megrendelő saját maga végzi el és az általa közölt méretek és információk szerint 
legyártott termék a helyszínen nem szerelhető össze vagy nem rögzíthető (a megjelölt helyszínre a termék nem fér be, 
nyílászárók vagy  elektromos vezetékek vagy csővezetékek útban vannak, a fal anyaga más, mint a közölt, stb.), abban az 
esetben a vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől, és a terméket helyszíni szerelés nélkül átadni, és annak helyszíni 
szerelési díj nélküli teljes díját igényelni. Amennyiben a termék áttervezés útján és a díj módosítása mellett a helyszínre 
beszerelhető, a felek a megkötött szerződésüket módosíthatják.  

8. Előleg fizetése esetén a vállalkozó az előleg összegének kézhezvételekor számlát bocsát ki. Az előleg banki átutalással 
történő teljesítése során a számla a banki tranzakciót követően kerül kiállításra és postázásra. A termék gyártása, vagy a 
szolgáltatás megkezdése csak az előleg teljesítését követően kezdődik meg, ezért az előleg késedelmes megfizetése a 
teljesítés várható időpontját módósíthatja. 

9. A megrendelő a teljes hátralékos díjat legkésőbb a helyszíni szereléssel egyidőben, banki átutalás esetén a helyszíni 
szerelést követő 8 (nyolc) napon belül - a vállalkozó részére köteles megfizetni. A vállalkozó a termék vagy szolgáltatás 
díjának hiánytalan megfizetésekor számlát bocsát ki.  

10. A vállalkozó az elkészült termékre vagy szolgáltatásra a jogszabályban meghatározott mértékű szavatosságot vállal, és 
vállalja, hogy a termék mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak és a felek akaratának. A vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a terméken olyan hiba található, ami már a teljesítéskor is fennállt, úgy azt - felhívás esetén - haladéktalanul 
és díjmentesen kijavítja.  

11. A megrendelő a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a cég honlapján megtalálható „Általános terméktájékoztató”-ját, 
a rendeltetésszerű használatra, karbantartására vonatkozó részletes tájékoztatást - elolvasta vagy a vállalkozótól 
nyomtatott formában megkapta. A nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, ill. a felügyelet hiányából fakadó 
bármilyen igényt a vállalkozó kizárja.  

12. A fizetési határidő elmulasztása esetén, és abban az esetben, ha a megrendelő a vállalkozó készre jelentésének ellenére 8 
(nyolc) napon belül nem veszi át a terméket, a megrendelő minden késedelmes napra a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeres mértéke + 8 % összegű késedelmi kamatot köteles megfizetni. A termék át nem vétele és késedelmes fizetés 
esetén a peres eljárás összes költségét a megrendelő viseli.  

13. A megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási, ill. végelszámolási eljárás alatt, 
és a számla megfizetésének idejére ez legjobb tudomása szerint nem is várható. A megrendelő vállalja, hogy amennyiben a 
Gazdasági Társaságokról szóló törvény, ill. a Számviteli törvény szabályai szerint csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás vagy más - beleértve a jogutódlást is -, megszűnését eredményező eljárás indul ellene (és megrendelése vagy a 
vállalkozó felé bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettsége áll fenn), úgy arról haladéktalanul köteles írásban 
értesíteni a vállalkozót. A közlés elmulasztása esetén - az egyéb jogkövetkezményeken kívül  - beáll a megrendelő 
képviselőjének (vezető tisztségviselőjének) teljeskörű és személyes vagyoni felelőssége. 

14. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozó a számla - és járulékai - teljes mértékű kifizetéséig kifejezetten fenntartja 
tulajdonjogát az általa szállított termék vonatkozásában. A termék ellenértékének maradéktalan kifizetéséig a megrendelő 
nem jogosult a termék használatára, annak beépítésére vagy felszerelésére, továbbértékesítésére vagy az azzal történő 
rendelkezésre.  

15. Az ÁSZF-től való eltérés kizárólag kifejezett írásbeli rendelkezés mellett lehetséges. Szóbeli kiegészítés és feltétel kizárva. 
Vita esetén a felek alávetik magukat a megfelelő hatáskörrel rendelkező és a vállalkozó székhelye szerint illetékes Bíróság 
eljárásának. 
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