ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, valamint, az AJTÓGYÁR KFT. (székhely: 1038
Budapest, Fürdő u. 2., telephely: 2040 Budaörs, Károly király u. 82., adószám: 14376209-241)- a továbbiakban: Vállalkozó,
együttesen a Felek között az alábbiak szerint:
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF),
valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően
tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a
felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
I. Szállítási szerződés
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben foglaltak feltételek szerint szállítási
szerződést kötnek. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. sz. Ár-és Műszaki mellékletében
meghatározott ajtókra vonatkozóan Megrendelő már jelen szerződés aláírásával leadja
megrendelését (Megrendelés), amelyet Vállalkozó elfogad. Megrendelő a Megrendelését
köteles aláírni, és amennyiben a szerződés aláírására nem jelenlévők közt kerül sor, úgy a
Vállalkozó kapcsolattartójának email címére, vagy fax számára megküldeni.
1.

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelő részére a Megrendelésben
meghatározott fajtájú és minőségű ajtót az ott rögzített határidőben átadja, a Megrendelő
pedig a vételárat megfizeti és azt / azokat átveszi.
2.
Felek rögzítik, miszerint Megrendelő 1. sz. mellékletben pontosan megjelöli a
leszállítani kért ajtó(k) megjelölését, műszaki leírását, részletes paramétereit, az ajtó(k) méret
táblázatát, mennyiségét, a kiszerelés nettó egységárát, a szállítás helyét, és a kívánt szállítási
határidőt.
A Megrendelő a felek által közösen egyeztetett és 1. sz. melléletben meghatározott
specifikációk egyoldalú módosítására nem jogosult.
Amennyiben a megrendelt termékekkel kapcsolatban Megrendelő módosításra tart igényt, úgy
annak közlését követően a módosítás akkor érvényesül a szerződés vonatkozásában, ha a
Vállalkozó azt írásban kifejezetten visszaigazolja és Megrendelő a Vállalkozó által a
módosítás érvénybe lépése feltételéül szabott költségek megfizetésére feltétel nélkül
kötelezettséget vállal és a módosult szállítási határidőt elfogadja.
A felek rögzítik, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó ellenkező tartalmú
nyilatkozat megtételéig a módosítás elutasítása esetén változatlanul jogosult a jelen
szerződésben, illetve az 1. sz. Mellékletben meghatározott díjazásra.
A Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő köteles a
Vállalkozó által a felmérés alapján összeállított, véglegesített megküldött, avagy átadott Ár-és
Műszaki mellékletet 5 (öt) munkanapon belül írásban jóváhagyni.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a módosítással felmerülő többletköltségek
megfizetése a Megrendelő kötelezettsége, valamint a megrendelés módosításával a szállítási
határidő a 3. pont szerint meghosszabbodik.
3.

Szállítási határidő






A termékek szállítási határideje: (i) jelen szerződés aláírása és (ii) a szállítási díj
50%-ának megfizetése és (iii) a színminta felület jóváhagyása és (iv) a felmérés
visszaigazolása együttes feltételeinek fennállásától számított 50 munkanap azzal,
hogy Vállalkozó további 5 munkanappal jogosult a szállítási határidőt
meghosszabbítani. Az (i) és (iii) és (iv) pontok a gyártásba adás műszaki feltételei.
A megrendelés módosítása esetén a határidő további 30 munkanappal
meghosszabbodik.
Vállalkozó az 1. sz . Mellékletben felsorolt ajtók és alkatrészeik szállításának
pontos időpontjáról 3 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelőt.
A szállítási határidő vonatkozásában ha a teljesítési véghatárnap a nyári és téli
gyártási szünet időtartamára esik, amely az 1. sz. Mellékletben pontosan rögzítésre
kerül – ennek hiányában ezen időpontok minden év (i) július 15. – július 31. és (ii)
december 20. – január 10. közötti napok, úgy a szállítási határidő automatikusan
meghosszabbodik a szünet időtartamával.


A teljesítés helye: A megrendeléssel kapcsolatos egyeztetés során a Megrendelő által
megjelölt ingatlan. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult arra, hogy szállítási címként a
vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy székhelyét, vagy telephelyét, fióktelepét
adja meg. Ebben az esetben az átvétel során az árut Megrendelő kérésére ezen harmadik
személy részére kell kiszolgáltatni. Az átvétellel kapcsolatos kötelezettségek harmadik
személy általi teljesítéséért Megrendelő úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
Átadáskor Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Megrendelőnek a mennyiségi kifogást
azonnal jelezni kell, míg a minőségi kifogást a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 3
munkanapon belül köteles jelezni. A hibás teljesítés esetén a felek a 8. pont utolsó bekezdése
szerint járnak el.
Kifogás hiányában jegyzőkönyv nem készül, ugyanakkor a termékhez mellékelt
számla és/vagy Vállalkozólevél, fuvarlevél aláírásával Megrendelő az átvételt igazolni
köteles. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogással él, úgy Vállalkozót terheli
annak bizonyítása, hogy átadáskor a hiba még nem volt meg.
1.

Fizetési feltételek

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a visszaigazolásban meghatározott árak az elszállítás
költségeit magukban foglalják. Amennyiben a megrendelés nem több, mint 8 (nyolc) ajtóra
vonatkozik és Megrendelő rakódási segéderőt az elszállításhoz biztosít, úgy a Megrendelő
jogosult nyilatkozni arról, hogy maga kívánja lebonyolítani a termékek elszállítását. Ebben az
esetben az árak a szállítási díjjal csökkentett mértékben kerülnek megállapításra, de a
Vállalkozó jogosult nettó 5.000,- Ft (azaz ötezer forint + Áfa) logisztikai költségre, amely
költséget a Megrendelő legkésőbb az elszállítás időpontjában köteles megfizetni. Ezt a
körülményt a Megrendelőnek legkésőbb a szállítási határidő előtt egy héttel közölnie kell,
amely esetben a Vállalkozó által megjelölt helyről és időben szállíthatók el a termékek.

Megrendelő köteles a teljes szállítási és vállalkozói díj 50%-át jelen szerződés aláírását
követő 2 munkanapon belül megfizetni a Vállalkozó részére.

A szállítási díj fennmaradó 50% mértékű részét a Vállalkozó által meghatározott szállítási
határidőt megelőző napig köteles a Megrendelő Vállalkozó részére megküldött számla alapján
megfizetni.
A szerződés mellékletét képező ajánlat/ár-és műszaki mellékletben szereplő beépítés díját a
beépítési időpont előtt legkésőbb 3 munkanappal köteles a Megrendelő a Vállalkozó számára
teljesíteni.
Vállalkozó jogosult a megrendelés után számla helyett díjbekérőt is kiállítani. Ez esetben a
Vállalkozó a díjbekérő alapján történő vételárrendezéstől számított 5munkanapon belül
köteles szabályszerűen kiállítani az adott vételárrészletre vonatkozó számlát. A díjbekérő
kiállítása nem érinti a Vállalkozó határidőben történő szállítási kötelezettségét.
2.

Alvállalkozó igénybe vétele

Vállalkozó jogosult jelen szerződésben foglalt feladata ellátásához alvállalkozókat, fuvarozót
igénybe venni, akiknek magatartásáért sajátjaként felel. Amennyiben a szállítást a Vállalkozó
harmadik személy fuvarozó közbenjöttével teljesíti, úgy függetlenül attól, hogy a fuvarozó a
Vállalkozó megbízása alapján teljesíti-e a szállítmányozást, a Megrendelő feladata és
kötelezettsége, hogy az áru kirakodása során – a Vállalkozó, mint szállító érdekében is eljárva
– a fuvarozó teljesítésével kapcsolatos igények érvényesíthetőségét lehetővé tegye, azaz a
fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket / nyilatkozatokat
megtegye, továbbá a fuvarozó hibás teljesítéséről a Vállalkozót mint szállítót haladéktalanul
értesítse. Az előírt intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a
Vállalkozótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a
fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.
3.

Átadás-átvétel

Felek rögzítik, hogy amennyiben a szállítási átadás-átvétel akár a Megrendelő, akár harmadik
személynek betudható okból, avagy egyéb akadályozó körülmények fennállása okán nem
lehetséges, úgy Vállalkozó köteles még egy alkalommal, 2 munkanapon belül az átadást
megkísérelni költségigény érvényesítése nélkül.
A Vállalkozó a termékek átadás-átvételekor megvalósulási dokumentációt készít 2
példányban, papír alapon, amelyet az ajtók és alkatrészeik átadás-átvételével egyidejűleg átad
a Megrendelőnek. A dokumentáció tartalmazza:
- leszállított ajtók tételes átvételi jegyzőkönyve;
- hibajegyzék, kifogások, illetve ezek hiányában ennek rögzítését tartalmazó jegyzőkönyv;
- az ajtók jótállási jegyeinek átadását rögzítő jegyzőkönyv;- az ajtókra vonatkozó,
kezelési- és karbantartási utasítások;

Az átadást és a szerződés II. pontjában rögzített vállalkozási tevékenységek elvégzését
követően történő átadást követően a termékkel kapcsolatos minden költség és kárveszély a
Megrendelőt terheli.
II. Vállalkozási szerződés
4.

A Vállalkozás tárgya

A Felek rögzítik, miszerint az ajtók beépítésével kapcsolatosan a Vállalkozó az alábbi
vállalkozási részfeladatok teljesítésére köteles:
 a terület felmérése és a megfelelő méretű ajtók kiválasztása Megrendelővel történt
egyezetés alapján,
 az anyagok leszállítása előtt egyeztetés a Megrendelővel,
 ajtók beszerelése,
 építési hulladék elszállítása.
A megrendeléssel kapcsolatos egyeztetésre a Megrendelő által megjelölt ingatlan
megtekintésével együtt kerül sor, amikor a szerződő felek, közösen egyeztetik az alábbiakat:
 beszerelés módja és az erre vonatkozó műszaki kérdések,
 a Megrendelő speciális igényeinek rögzítése.
Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben nem személyesen / törvényes
képviselője révén képviselteti magát a fentiek szerinti eljárások során, úgy köteles
gondoskodni meghatalmazottról, aki helyette és nevében jogosult nyilatkozatot tenni, illetve a
beszerelés során a vételárat megfizetni. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy
meghatalmazottja által tett nyilatkozatokért, magatartásért, utasításért teljes felelősséggel
tartozik, Vállalkozót semmilyen felelősség ezek vonatkozásában nem terheli.
Vállalkozó eltérő megállapodás hiányában a felmérés alapján összeállított és véglegesített Árés Műszaki mellékletet 10 (tíz) munkanapon belül írásban megküldi jóváhagyásra
Megrendelőnek.
1.

Vállalkozói díj

Jelen szerződés 7. pontjában rögzített feladatok elvégzéséért Vállalkozót Megrendelő részéről
díjazás illeti meg, amelynek mértéke és esedékessége a termékkel együtt fizetendő.
Vállalkozó jelen szerződésben felsorolt feladatokat az 1. sz. Mellékletben rögzített vállalkozói
díj ellenében látja el.
A vállalkozói díjat banki átutalás esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított
számla ellenében oly módon megfizetni, hogy a teljes összegnek a beépítés napjáig jóváírásra
kell kerülnie. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított számla fizetési
határideje akár 1 (egy) munkanapos is lehet.

A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Vállalkozó Megrendelő a 2. pont szerint vállalt
szállítással kapcsolatban felmerülő jogos kifogása estén jogosult 15 munkanapos póthatáridőn
belül a Megrendelő jogos kifogását kijavítani, szükség esetén cserélni, amely póthatáridő
tekintetében a Megrendelőt sem költségtérítés, sem kártérítés, sem árleszállítás nem illeti
meg.
2.
Teljesítési igazolás
A Megrendelés adott részteljesítéséről, majd a teljes vállalkozás elvégzéséről Vállalkozó
teljesítési igazolást állít ki, amelyet megküld Megrendelő részére. Amennyiben Megrendelő a
Teljesítési Igazolással szemben 5 munkanapon belül kifogást nem emel, az elvégzett munka
szerződésszerű teljesítése elfogadottnak tekintendő, Vállalkozó a számla kiállítására jogosult.
A Megrendelőnek a teljesítési igazolással kapcsolatos kifogásait, a szükséges kiegészítéseket
és javításokat Vállalkozó soron kívül végzi el.
3.

Beépítéssel kapcsolatos megrendelői kötelezettségek

A beépítést megelőzően Vállalkozó kérdőívet küld Megrendelőnek e-mail formájában a
beépítés helyszínének alkalmasságára vonatkozóan. Megrendelő a tudomására jutott
egyeztetett beépítés napját megelőző 36 órával a kérdőívet köteles kitölteni és Vállalkozónak
válaszüzenetben visszaküldeni. Amennyiben Megrendelő a kérdőívben szereplő összes
választ igen válasszal határozza meg, úgy Vállalkozó a megrendelést teljesíti.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem küldi vissza a kérdőívet a fenti
határidőben, úgy az az összes beépítési feltétel teljesülésének minősül – összes igen válasszal
– és Vállalkozó a beépítés megkísérlését köteles megtenni.
A Vállalkozó a visszaigazolás alapján – amennyiben annak legalább 1 pontja a nem választ
tartalmazza úgy – a beépítést megtagadhatja vagy azt a Megrendelő külön kérésére és
felelősségére a garancia és az I. osztályú munka elvesztése mellett elvégzi. Amennyiben a
beépítés elhalasztása mellett dönt a Megrendelő a kérdőívben szereplő feltételek teljesítése
érdekében, úgy a beépítés időpontjára a Megrendelővel egyeztetve 30 munkanapon belüli
újabb határnapot tűzhet ki Vállalkozó.
Amennyiben a szállítás teljesítésekor az átadás-átvételt követően, a beépítés megkezdése előtt
a Vállalkozó a visszaigazoltaktól eltérő körülményeket tapasztal, úgy a beépítési
munkálatokat nem köteles elvégezni, azt megtagadhatja. Ez esetben a Megrendelő köteles 25
000,- Ft + Áfa meghiúsulási kötbért Vállalkozónak megfizetni.
A felek kifejezetten rögzítik, hogy az ingatlanba történő bejutás akadályozása esetén, avagy
amennyiben a Megrendelőnek felróható okból (pl. poros a lakás, vizes helységekben a
szilózás nem elvégezhető, stb.) a beépítést Vállalkozó nem tudja befejezni, úgy Megrendelő a
beépítési munkálatok vonatkozásában köteles az alábbi költségeket megfizetni:



újra kiszállás (Budapest központjától a város 0-40 km-es körzetét tekintve): 13.500,Ft+ áfa
az akadályozás és késleltetés során felmerült további munkaórák után számított rezsi
óradíj: 10.000,- Ft + áfa (megkezdett óra, 1 órának számít)

1.

Vállalási határidő

Vállalkozó jelen szerződés 7. pontjában rögzített feladatokat az alábbi ütemezés szerint végzi el.

A beépítés a szállítást követően haladéktalanul megtörténik. Amennyiben további, az
előzetesen feltárt állapotokból nem következő és az egyeztetés során sem felmerülő
körülményekből eredő munkálatokra van szükség, úgy a Vállalkozó által vállalt és megjelölt
póthatáridő a beépítés határideje. A Felek rögzítik, hogy póthatáridő megjelölése esetén
Megrendelő semmilyen jogcímen kötbérre, késedelmi kamatra, kártérítésre nem jogosult.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben az ingatlanba történő bejutás akár a Megrendelő, akár az
ingatlanban tartózkodó harmadik személy, és egyéb akadályozó körülmények fennállása okán
nem lehetséges, úgy a beépítési határidő az ingatlanba történt bejutás időpontjától kezdve
értendő.
A felek megállapodnak, hogy a megrendelt ajtót / ajtókat a készre jelentés időpontjától
számított 30 munkanapig + legfeljebb 5 munkanap türelmi időig Vállalkozó köteles
díjmentesen tárolni. Ezen időtartamot meghaladó tárolás esetén Megrendelő köteles
Vállalkozónak tárolási díjat fizetni, amelynek mértéke ajtónként minden megkezdett naptári
nap vonatkozásában 70,- Ft + áfa.
Az átutalás a számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetést a Vállalkozó bankszámláján
történő jóváírás napján kell teljesítettnek tekinteni.
Amennyiben Megrendelő a teljesítés során további feladatokkal bízza meg Vállalkozót, illetve
a saját hatáskörében elvégzendő feladatokat nem, vagy indokolatlanul késlekedve végzi el,
Vállalkozónak jogában áll új határidőt kitűzni, illetve a szolgáltatás ellenértékét arányosan
növelni. A Vállalkozó ez esetben a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján pótmunka
ellenértékére tarthat igényt. A felek megállapodnak, hogy pótmunka igénye esetén a
Vállalkozó árkalkulációt készít. Megrendelő az árkalkulációval szemben ha 5 naptári napon
belül nem nyilatkozik, hogy azt nem fogadja el, úgy a pótmunka díjazását elfogadottnak kell
tekinteni.
2.

Átadás – átvétel

A termékek beépítését követően a Felek kötelesek 2 példányban jegyzőkönyvet felvenni, ami
tartalmazza:
 beépítés tényének és időpontjának Megrendelő általi igazolását
 hibajegyzék, kifogások, illetve ezek hiányában ennek rögzítését tartalmazó
jegyzőkönyv
III. Egységes rendelkezések
1.

Fizetési késedelem

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles a késedelemmel érintett rész után. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő
esedékessé vált fizetési kötelezettsége teljesítéséig a Vállalkozó jogosult a további szállítási és
vállalkozási feladatok elvégzését megtagadni, továbbá Megrendelő kifejezetten tudomásul

veszi és elfogadja, hogy Megrendelő részére leszállított áru a Megrendelő teljesítéséig a
Vállalkozó tulajdonában marad. A Felek megállapodnak, hogy Megrendelő fizetési
kötelezettségének megtagadása esetén, illetve 5 naptári napot meghaladó késedelme esetén
Vállalkozó Megrendelő költségére jogosult a tulajdonát képező ajtót és alkatrészeit kiszerelni
és elszállítani. Felek rögzítik, hogy Megrendelő ez esetben köteles az ingatlanba történő
bejutást a Vállalkozónak biztosítani. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a tulajdonát képező ajtó
és alkatrészei elszállításához a fizetési késedelem fennállásával jogosulttá válik, így ezen
magatartásával nem valósít meg tilos önhatalmat.
A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési határidők a
Megrendelő késedelmi kamatokkal növelt fizetési kötelezettségének teljesítéséig terjedő
időtartammal meghosszabbodnak. Amennyiben a Megrendelő 5 naptári napot meghaladó
fizetési késedelembe esik, úgy a Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal
megszűntetni és felmerült kárát a Megrendelő felé érvényesíteni, valamint a foglaló összegét
megtartani.
Jótállás, szavatosság, garancia

2.

A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő jótállási és szavatossági igények tekintetében a
vonatkozó 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendeletben foglalt kötelezettségeket vállalja.
Felek rögzítik ugyanakkor, hogy jótállási és szavatossági igény nem érvényesíthető a
Vállalkozóval szemben azon hibajelenségek esetében, amelyek:





1.

illetéktelen beavatkozásból,
nem megfelelő kellékanyagnak a Vállalkozón kívüli személyek általi felhasználásából,
helytelen üzemeltetési, használati körülményekből,
elemi csapásból,
erőszakos behatolásból, rongálásból, nem rendeltetésszerű használatból adódnak.
Vegyes rendelkezések

Megrendelő valamennyi, az átadás és a vállalkozás elvégzéséhez szükséges információt
Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve gondoskodik a csak a saját hatáskörében
elvégezhető feladatok elvégzéséről. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Megrendelő
köteles Vállalkozó részére minden szükséges tájékoztatást megadni az átadás és a vállalkozás
teljesítéséhez, így különösen a nem általános jellegű sajátosságokat, feltételeket, a teljesítés
szempontjából lényeges információkat.
Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szállítás és vállalkozás teljesítéséhez
szükséges információk megadása során 3 munkaóra konzultációt biztosít Vállalkozó mérnök
munkatársán keresztül. Amennyiben Megrendelő ennél hosszabb időben, vagy a megrendelés
felvételét követően ismételten a vállalkozó oldalán eljáró mérnök szakember tanácsadását
veszi igénybe, úgy Megrendelő köteles ezen további konzultációk vonatkozásában 4.000,- Ft
+ áfa (megkezdett óra, 1 órának számít) mérnöki óradíjnak megfelelő díjat Vállalkozónak
megfizetni.
Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek
megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatellátás során magas

szakmai színvonalon és a mindenkori jogszabályi előírások megtartásával jár el. Vállalkozó
biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges munkaerőt, továbbá a jelen szerződésben foglalt
feladata elvégzéséhez szükséges anyagi, technikai erőforrásokat, és a feladatok ellátásával
esetlegesen felmerülő egyéb költségeket is viseli.
Vállalkozó a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére alvállalkozó igénybevételére jogosult.
Amennyiben él ezen jogával és alvállalkozót vesz igénybe, úgy annak munkájáért, mint
sajátjáért felel.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy vállalkozó a felelősségét a Ptk. 6:526.§ alapján a
szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
károkozásért való felelősség kivételével kizárja.
Vállalkozó és Megrendelő kötelezi magát, hogy a másik felet haladéktalanul értesíti,
amennyiben a megbízás teljesítésével kapcsolatban érdekkörében bármilyen akadály felmerül.
A vállalkozás teljesítésével előállított eredmény átadásakor a teljesítési igazolás aláírásával
egy időben Vállalkozó az eredményt kísérő dokumentációit, igazolásokat, szükség esetén
használati leírást, valamint az eredmény tulajdonjogát átadja Megrendelőnek. Felek
kifejezetten megállapodnak, hogy a vállalkozás teljesítésének joghatásai a tényleges
birtokbavétel alapján állnak be.
A Felek kijelentik, hogy Magyarország területén az illetékes Cégbíróság előtt bejegyzett
gazdasági társaságok, a képviseletükben eljáró ügyvezetők önálló, nem korlátozott
cégjegyzési joggal bírnak, adószámuk nincs felfüggesztve és tevékenységüknek végzését
semmilyen hatósági határozat, avagy egyéb körülmény nem korlátozza, avagy akadályozza.
2.

Szerződés módosítása, megszüntetése

Megrendelő a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. Megrendelő elállása vagy
felmondása folytán azonban köteles a vállalkozói díj arányos részét megfizetni, továbbá
köteles Vállalkozó minden vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni, továbbá meghiúsulási
kötbért az alábbiak szerint megfizetni.
Megrendelő a szállítás átadás-átvétele előtt történő felmondás esetén köteles a szerződéses
szállítási díj összege 50%-ának, illetve a vállalkozási díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási
kötbért megfizetni;
Vállalkozó a jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban rögzített esetekben
élhet elállási jogával.
Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban
felmondani.
Súlyos szerződés-szegésnek minősül különösen:
 ha a bíróság jogerősen megállapítja a másik Fél fizetésképtelenségét, és jogerősen
elrendeli a felszámolási eljárás megindítását;
 ha a Megrendelő többszöri felszólításra sem teljesíti a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét

 Vállalkozó bármely módon veszélyezteti a megrendelés határidőben történő
elkészülését és erre a körülményre a Megrendelő előzetesen többszöri felszólításban is
felhívta a Vállalkozó figyelmét.
A jelen szerződés bármely jogcímen és időben történő megszűnése nem érinti a Felek
megszűnés előtt keletkezett jogait és kötelezettségeit.
A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén Megrendelő a jelen
szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles megfizetni Vállalkozó részére a Vállalkozó által
elvégzett tevékenység ellenértékeként rögzített vállalkozói díját, kiadásait.
1.

Jogviták rendezése

Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó
bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és
kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem
oldható meg, úgy a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Székesfehérvári
Törvényszék hatáskörének, illetve a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességének
2.

Egyéb rendelkezések

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen jogviszony alapján vállalt
kötelezettségeiket egymással együttműködve teljesítik, jogaikat jóhiszeműen, a másik
szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. Vállalkozó a szerződés teljesítése
érdekében köteles együttműködni a Megrendelővel, így köteles minden szükséges információt
annak rendelkezésére bocsátani.
Jelen szerződésre és annak értelmezésére, illetve a szerződésben nem szabályozott kérdésekre
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok és más hatósági előírások irányadók.
Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy bírói úton nem érvényesíthető,
úgy az a többi rendelkezés érvényességét, illetőleg érvényesíthetőségét nem érinti. Ebben az
esetben az aggályos rendelkezés olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezéssel
helyettesítődik, amely az eredeti rendelkezéssel a leginkább összhangban áll.
Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag, 2 (két) eredeti, egymással megegyező tartalmú magyar nyelvű példányban
aláírták. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy a szerződésből saját példányuk átvételre
került.

