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által kiadott és az alábbiakban meghatározott Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: „ÁSZF”) a Vállalkozó és üzletfelei (a továbbiakban:
„Megrendelő”) közötti olyan üzleti kapcsolatokra vonatkozik, melyekben a
Vállalkozó egyedi megrendelések alapján reklámcikkeket állít, illetve állíttat elő,
majd azokat Megrendelő által meghatározott helyre szállítja és elvégzi azok
beszerelését (kihelyzését) is a Megrendelő részére.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelővel egyedi, írásos megállapodást köt,
jelen ÁSZF hatálya az egyedi írásos megállapodásban nem rendezett kérdések
vonatkozásában hatályos.
A hatályos ÁSZF megtalálható a Vállalkozó honlapján, illetve székhelyén
nyomtatott formában is hozzáférhető és korlátozás nélkül megismerhető az
érdekeltek számára.
I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek szabályzata, valamint annak minden
melléklete, és mindenkori esetleges módosításai.
2. Átadás-átvételi jegyzőkönyv: a Felek által kiállított és aláírt okirat, amely
rögzíti a Vállalkozó által elkészített Termék gyártást követő átadásának
körülményeit, különösen a Felek adatait, az átadás időpontját, az átadás helyét,
a Termékre vonatkozó adatokat és – amennyiben ilyen van – a mennyiségi és
minőségi hibákat.
3. Egyedi szerződés: A Megrendelő által a Vállalkozótól megrendelt termékek
előállításának, Helyszínre szállításának és a Helyszínen történő kihelyezésének
egyedi feltételeit tartalmazó szerződés.
4. Fuvarozó: aki, vagy amely vállalkozás a Vállalkozó megbízásából a Terméket a
Helyszínre szállítja.
5. Hibás termék: Azon termék, amely a teljesítés időpontjában nem felel meg az
Egyedi szerződésben és/ vagy az ÁSZF-ben, vagy jogszabályban meghatározott
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követelményeknek.
6. Jelentéktelen hiba: A Termék olyan hibája, amely a rendeltetésszerű
használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és a funkcionalitását,
működését, karbantarthatóságát nem érinti.
7. Kiszállás: a szavatossági időn belül a Vállalkozó által a Helyszínre történő
utazás és az ott végzendő javítási munkák.
8. Megrendelés: olyan, a Megrendelő által kiállított és a Vállalkozó által
visszaigazolt dokumentum, melyben Felek adatai, Vállalkozó által ellátandó
konkrét feladatok és/vagy általa előállítandó Termék paraméterei, a teljesítés
helye és ideje, az adott feladatok teljesítéséért járó vállalkozói díj összege, az
átadandó dokumentumok listája, valamint a vevővédelmi megállapodás kerül
meghatározásra a Megrendelő és Vállalkozó megállapodása alapján.
9. Munkaterület vagy Helyszín: az a hely, ahol a Vállalkozó által előállított
és/vagy leszállított Termék felszerelése, összeszerelése történik.
10. Felek: Vállalkozó és Megrendelő együttesen.
11. Teljesítési igazolás: a Felek által a Termék kihelyezését követően felvett
írásbeli dokumentum, amely rögzíti legalább a Feleket, a kihelyezés helyszínét
és időpontját, valamint a kihelyezéssel kapcsolatos lényeges körülményeket,
továbbá amely igazolja a Termék hibátlan állapotban történő kihelyezésének és
a szerződés szerinti célra való alkalmasságának tényét.
12. Szállítólevél: a Fuvarozó által kiállított olyan okmány, amely tartalmazza a
szerződési számot és/vagy a munkaszámot, a legyártott Termék átadás-átvételi
adatait, a kiszállított Termékek felsorolását, darabszámát. A Szállítólevelet
Vállalkozó és a Megrendelő képviselője egyaránt aláírja.
13. Termék: a Vállalkozó által az adott Megrendelésen meghatározott műszaki
tartalom szerint előállított, forgalmazott termékek.
II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek
valamennyi, a Felek szerződéses ügylete során mind Megrendelőre, mind pedig
a vele szerződő Vállalkozóra kötelezőek.
2. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti bármely jogügyletre elsősorban az Egyedi
szerződés, másodsorban az ÁSZF, harmadsorban pedig a vonatkozó
jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) – rendelkezései az irányadók.
3. Az ÁSZF-ben foglaltak a Felek között létrejött valamennyi szerződés és ügylet
vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek. Jelen ÁSZF a Megrendelés
elválaszthatatlan részét képezi.
III. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA
1. A Vállalkozó írásban árajánlatot ad a Megrendelő megkeresése után a
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Megrendelő által meghatározott Termék legyártására, szolgáltatások, vagy
egyéb feladatok elvégzésére. Az árajánlat általában az alábbi tételeket
tartalmazhatja:
● a Termék megnevezése és leírása, specifikációja;
● a Termék vételára és a Vállalkozó által felszámított díjak;
● az ajánlati kötöttség időtartama, illetve
● a Vállalkozó által feltüntetett egyéb lényeges feltételek (például a várható
szállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv)
● grafikai tervezés (ha Megrendelő nem nyomdakész anyagot bocsát
Vállalkozó rendelkezésére), melynek munkadíja 8 500 Ft+áfa.
A Vállalkozó által megtett ajánlat – egyéb kikötés hiányában – annak Megrendelő
általi kézhezvételét követő 5 napig érvényes. Az ajánlatban részletezett
szolgáltatás (Termék, beszerelés) megrendelése Megrendelő részéről írásban
történik. Amennyiben a Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően
juttatja el a cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt Megrendelést a
Vállalkozó részére, akkor a Vállalkozó mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a
Megrendelés kizárólag a Vállalkozó külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás)
útján válik kötelező érvényűvé.
Amennyiben a Megrendelő Megrendelését nem a fenti módokon közli, de a
Megrendelést a Vállalkozó befogadja és írásban visszaigazolja, majd ezt
követően a Megrendelő a megrendelt Terméket átveszi, úgy a Megrendelő utólag
nem hivatkozhat a Megrendelés – írásbeliség hiánya miatti – érvénytelenségére,
és ennek alapján a Vállalkozóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal
küldi meg a Megrendelést, úgy köteles erre külön felhívni a Vállalkozó figyelmét,
mivel az Egyedi szerződés kizárólag a Vállalkozó által tett ajánlat változatlan
tartalommal történő elfogadása esetén jön létre.
Ezen értesítés új
ajánlatkérésnek minősül, amely esetben a Vállalkozó az értesítés alapján új
árajánlatot készít, és azt eljuttatja a Megrendelő részére.
Vállalkozó a Megrendelésre kettő munkanapon belül írásos tájékoztatást
(visszaigazolást) küld, melyben tájékoztatja a megrendelőt a Termék
gyártásának határidejéről, annak specifikus tulajdonságairól, átadásának
módjáról és határidejéről, a vállalkozói díj mértékéről, illetve a szerződés
teljesítését érintő egyéb fontos körülményekről.
A Megrendelés a Vállalkozó ajánlatának a Megrendelő általi írásbeli
elfogadásával jön létre a felek között, azzal, hogy a Vállalkozóra vonatkozó
teljesítési határidő az ÁSZF-ben meghatározott, a gyártási díjra vonatkozó
előleg (ÁSZF VII.12. pont) megfizetését követő munkanaptól számítandó.
Vállalkozó szolgáltatásának megrendelésével Megrendelő részéről Vállalkozó
által kínált szolgáltatás jellemzőit megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.
Amennyiben Megrendelő nem cégjegyzésére jogosult személy által, hanem
alkalmazottja vagy megbízottja útján küldi a Megrendelést, ez esetben e
személy tevékenységével kapcsolatban teljes anyagi felelősséggel tartozik.
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Megrendelő köteles a beazonosításához szükséges adatokat (pontos cégnevét,
székhelyét és adószámát, ill. a kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségét) a
Vállalkozó felhívására közölni.
8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa a Megrendelésben a Termék
előállításához megjelölt színek nem minden esetben fedik egymást, a gyártáskor
a Megrendelésben jelzetthez legközelebbi szín kerül kiválasztásra, mely
árnyalatban alapanyagonként eltérhet. A jelen pont szerinti eltérés nem minősül
hibás teljesítésnek, azt Megrendelő köteles elfogadni.
9. A Megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó lehetővé
tette számára az ÁSZF tartalmának megismerését és elfogadja azokat az Egyedi
szerződés részeként. A Megrendelő a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján
kijelenti, hogy a Vállalkozó kifejezetten tájékoztatta az ÁSZF azon
rendelkezéseiről, amelyek jelentősen eltérnek a vonatkozó jogszabályi
előírásoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a Felek között korábban
alkalmazott szerződéses feltételtől és a tájékoztatás ismeretében magára nézve
kötelezőnek ismeri el az ÁSZF ezen rendelkezéseit is.
IV. TELJESÍTÉS
1. A teljesítési határidő a kontrollrajz, valamint a műszaki paraméterek Megrendelő
általi írásbeli jóváhagyását követő munkanaptól kezdődik.
2. A Vállalkozó a Megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe
venni. Az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna.
3. A Megrendelés kivitelezése alatt a Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint
köteles eljárni, azzal, hogy a Megrendelő hibás vagy célszerűtlen utasítása
esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt erre figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, a Vállalkozó a
szerződéstől elállhat, vagy a megrendelés kivitelezését ezen utasítások szerint,
a Megrendelő kockázatára teljesítheti. Ez utóbbiból eredő károkért a Vállalkozót
felelősség nem terheli. A Megrendelésben foglalt paraméterek Megrendelő általi,
későbbi módosítása kizárólag a Felek egybehangzó megegyezése, illetve a
Vállalkozó által megjelölt többletköltségek Megrendelő általi előlegezésével
történhet.
4. A Felek ellentétes kikötésének hiányában Megrendelő a szerződés szerinti
határidőben történt részteljesítés tekintetében köteles a részteljesítést igazolni
és az arról Vállalkozó által kiállított számlákat kiegyenlíteni.
5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítés kellő időre való elvégzését vagy egyéb fontos
feltételét érinti. Az értesítés elmulasztásából eredő igazolt kárért a Vállalkozó
felel.
6. A teljesítés folyamata két részből áll; az első részfolyamatban Vállalkozó a
megrendelt Terméket legyártja, az így elkészített Termékről pedig a Felek
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Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A második részfolyamatban a
Megrendelő által meghatározott Helyszínre Vállalkozó a kész Terméket kiszállítja
és a Megrendelő kérése esetén telepíti, beszereli azt, melyről a Felek Teljesítési
igazolást vesznek fel. A második részfolyamat csak abban az esetben a
Vállalkozó feladata, ha a Termék szállítását, illetve kihelyezését is ő végzi.
7. A Vállalkozó a Termék gyártási folyamatot követő átadásának várható
időpontjáról a Megrendelésben meghatároztott időpontig köteles Megrendelőt
tájékoztatni. A Megrendelő köteles a teljesítés időpontját írásban visszaigazolni,
vagy az átvétel időpontjára új, a Vállalkozó által megjelölthöz képest három
munkanapon belüli más alkalmas időpontot megjelölni, továbbá a Termék
átvételére jogosult személyt és elérhetőségét közölni.
8. A Termék gyártási folyamatot követő átvételének helye a Vállalkozó székhelye,
telephelye, vagy az általa meghatározott egyéb helyszín. Az Átadás-átvételre,
valamint az arról készített jegyzőkönyv felvételére is ugyanitt kerül sor.
9. A Termék átvételére jogosult személy köteles az átadáskor a Termék
mennyiségi-minőségi átvizsgálását elvégezni és ennek eredményéről, esetleges
kifogásairól írásbeli jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv felvételének
elmulasztása esetén a Megrendelő a későbbiekben a Termékkel kapcsolatban
semmilyen minőségi-mennyiségi kifogást nem támaszthat. Kifogás hiányában a
Megrendelő elismeri, hogy a Termék a szerződés szerinti tulajdonságokkal bír,
a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, és a Vállalkozó a Termék teljes gyártási
árára vonatkozó (rész)számláját benyújthatja.
10.
Kifogás esetén a Vállalkozó – a rendelkezésére bocsátott kifogásolt Termék
vagy érintett tétel birtokában – a teljesítését, illetve a Megrendelő által megjelölt
hibát megvizsgálja, indokolt esetben a kifogásolt Terméket vagy érintett tételt
a lehető legrövidebb időn belül javítja, javíttatja vagy kicseréli.
11. A Termék Átadás-átvételét követően Megrendelő köteles Vállalkozóval
megállapodni a Termék Vállalkozó által történő beszerelésének időpontjáról,
mely időpont nem lehet későbbi, mint az Átadás-átvételt követő ötödik
munkanap.
12. Abban az esetben, ha a Felek közötti megállapodás csak a Termék gyártására
vonatkozik, illetve nem Vállalkozó szállítja a Terméket a kihelyezés helyszínére,
úgy a Megrendelő a kiszállítás megkezdése előtt köteles a Termék mennyiségiminőségi átvizsgálását elvégezni és ennek eredményéről, esetleges kifogásairól
írásbeli jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv felvételének elmulasztása esetén
a Megrendelő a későbbiekben a Termékkel, illetve annak kiszállításával
kapcsolatban semmilyen minőségi-mennyiségi kifogást nem támaszthat. Kifogás
hiányában a Megrendelő elismeri, hogy a Termék a szerződés szerinti
tulajdonságokkal bír, a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, és a Vállalkozó a
termék teljes gyártási árára vonatkozó (rész)számláját benyújthatja.
13. A Termék beszerelése – annak Fuvarozó általi kiszállítása, majd a Vállalkozó
általi kihelyezése – mindaddig nem kezdődhet meg, amíg Megrendelő a
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15.
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Vállalkozó által kiállított, a termék teljes gyártási árat tartalmazó részszámlát
nem egyenlíti ki.
Amennyiben Megrendelő a legyártott Terméket a Vállalkozó tájékoztatásától
számított nyolc napon belül nem veszi át, ezen határidő leteltét követő napon a
Termék átvettnek minősül, a Vállalkozó jogosulttá válik a gyártási ár előlegen
(ÁSZF VII.12. pont) felüli részére vonatkozó részszámlát kiállítani, továbbá a
Termék vonatkozásában a kárveszély Megrendelőre száll át.
Megrendelő a kihelyezés napján ismételten köteles a Termék, illetve a
kihelyezési munka mennyiségi-minőségi átvizsgálását elvégezni és ennek
eredményéről, esetleges kifogásairól írásbeli jegyzőkönyvet felvenni. A
jegyzőkönyv felvételének elmulasztása esetén a Megrendelő a későbbiekben a
Termékkel, illetve a kihelyezési munkával kapcsolatban semmilyen minőségimennyiségi kifogást nem támaszthat. Kifogás hiányában a Megrendelő elismeri
és a Teljesítési igazolás aláírásával igazolja, hogy a Termék a szerződés szerinti
tulajdonságokkal bír, a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, és a Vállalkozó
végszámláját az igazolt tételekre benyújthatja. Amennyiben a Megrendelő vagy
képviselője a kihelyezéstől számított nyolc napon belül sem veszi át a kihelyezett
Terméket vagy indokolatlanul megtagadja a Teljesítési igazolás aláírását, úgy a
Vállalkozó jogosulttá válik a végszámlát kiállítani. Ebben az esetben a fenti
határidő leteltét követően a kihelyezett Termék vonatkozásában a kárveszély
Megrendelőre száll át.
Amennyiben a Termék az Átadás-átvételkor, vagy legkésőbb a beszerelés
időpontjában olyan rejtett hibával bír, melyet természeténél fogva felismerni
nem lehetett, a Megrendelő köteles azt a felismeréstől számított legrövidebb
időn belül a Vállalkozó felé jelezni. A Vállalkozó a hiba kivizsgálását – a
rendelkezésére bocsátott kifogásolt Termék vagy érintett tétel birtokában – a
lehető legrövidebb időn belül elvégzi és a kifogásolt Terméket vagy az érintett
tételt a lehető legrövidebb időn belül javítja, javíttatja vagy kicseréli.
Amennyiben Megrendelő a jogszabályban meghatározott időn belül a Vállalkozó
felé az Termék rejtett hibáját nem jelzi, Megrendelő a szavatossági igényeit nem
érvényesítheti. A Megrendelő nem jogosult Jelentéktelen hibára hivatkozva
megtagadni az Átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve a Teljesítési igazolás
aláírását.
A Termék alap esetben 3 m hosszúságú 3 x 1,5-es MT kábellel kerül szerelésre,
az esetek jelentős részében a kábel színe fehér.
A betűk ellenkező kérés hiányában szinterezett zártszelvény tartó vázra
kerülnek felszerelésre.

V. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
1. A várható teljesítési határidőket az adott ügyletre vonatkozó Megrendelés
tartalmazza.
2. A Vállalkozó határidőben történő teljesítésének feltétele, hogy a Megrendelő
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minden szükséges dokumentumot (például engedélyeket, jóváhagyásokat
[kontrollrajz és műszaki paraméterek], terveket) megfelelő időben átadjon a
Vállalkozónak, továbbá az őt terhelő fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesítse.
Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek és ennek következtében a
Vállalkozó nem tud a vállalt határidőre teljesíteni, a teljesítési határidők a
Megrendelő
késedelmének
időtartamával
külön
értesítés
nélkül
meghosszabbodnak.
3. Ha az Egyedi szerződésben foglalt határidőket a Felek vis maior (például háború,
felkelés, sztrájk, rendkívüli természeti körülmények, alapanyag beszerzési
akadályok, vagy egyéb hasonló események) bekövetkezése miatt nem tartják
be, akkor a teljesítési határidők a vis maior fennállásának időtartamával
meghosszabbodnak, feltéve, ha az érintett fél írásban haladéktalanul értesítette
a másik felet a vis maior bekövetkezéséről és lehetőség szerint tájékoztatta a
késedelem várható időtartamáról is.
4. A várható gyártási határidőről Vállalkozó Megrendelőt előzetesen írásban
tájékoztatja.
VI. TELJESÍTÉS HELYE
1. A teljesítés helye a Termék Átadás-átvételére a Vállalkozó székhelye, telephelye,
vagy az általa megjelölt más helyszín, míg a kihelyezés teljesítésének helye a
Megrendelésben meghatározott Helyszín.
VII. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozói díj és beszámítás
1. A Vállalkozót a Megrendelésben meghatározott Termék előállításáért és annak
beszereléséért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértéke a
Megrendelésben kerül meghatározásra.
2. Felek a vállalkozói díj összegét magyar Forintban vagy Euróban állapítják meg.
3. A Vállalkozó az őt megillető díj összegéről az Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Megrendelő általi aláírását követően részszámlát, a Termék beszereléséről
felvett Teljesítési igazolás aláírását követően pedig végszámlát állít ki.
4. A vállalkozói díj magában foglalja a munkaköltséget, illetve az anyag- és egyéb
költségeket.
5. A helyszínen történő beszerelés – Vállalkozó érdekkörén kívül eső –
akadályoztatása esetén az újabb kiszállás és időpont egyeztetés, valamint
minden ezzel összefüggésben felmerült többletköltség Megrendelőt terheli.
6. Vállalkozó köteles a számlákat legkésőbb a jogszabályban meghatározott
észszerű határidőn belül kiállítani és Megrendelőhöz eljuttatni.
7. A Megrendelő a vállalkozói díjat, illetve minden egyéb, a szerződésben rögzített
költséget és díjat a Vállalkozó által meghatározott módon, külön banki költség
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levonása vagy beszámítása nélkül köteles teljesíteni.
8. A Megrendelő csak olyan követeléseket jogosult beszámítani a Vállalkozó
követelésébe, amelyeket a Vállalkozó írásban elismert, vagy amelyek nem
vitatottak, vagy amelyek jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági
határozaton alapulnak. Megrendelő a szavatosság körébe tartozó hiba miatt nem
jogosult a számla teljes vagy részleges kifizetését megtagadni.
9. Vállalkozó munkaszüneti napon vagy munkanapon közép-európai idő szerint
reggel 08:00 óra előtti vagy 17:00 óra utáni munkavégzésért az árajánlatban
rögzített díjon felül további díjat jogosult felszámítani.
10.
A vállalkozói díj nem tartalmazza az alábbi tételeket:
I. közterület-foglalás költsége;
II. elektromos betáplálás kiépítése;
III. 4 m magasság feletti szerelés díja;
IV. daru, illetve kosaras autó költsége; amennyiben a szereléshez daru,
illetve kosaras gépjármű szükséges, azok költségét Vállalkozó a
szolgáltatók által kiállított fuvarlevél és számla alapján továbbszámlázza
Megrendelő felé.
11.
Szavatosság körébe nem tartozó hiba miatti kiszállás költsége:
- Budapest közigazgatási határain belül 10 000 Ft+áfa/alkalom,
- Budapest közigazgatási határain kívül 150 Ft+áfa/km+3 000 Ft+áfa/fő /óra
Szállítási költség Opel Movano méretű gépjárművel:
- Budapesten és Pest megye közigazgatási határain belül Opel Movano méretű
gépjárművel 20 000 Ft+áfa,
- Budapesten és Pest megye közigazgatási határain 150 Ft+áfa/km+rakodó
szakember díja (3 000 Ft+áfa/óra/fő).
Fizetési feltételek
12.
Megrendelő jelen ÁSZF III. 1. pontjában meghatározott árajánlat
elfogadásával egyidejűleg - azonos napon - a Termék legyártása ellenértékeként
megállapított bruttó díj 50 %-ának megfelelő előleget köteles Vállalkozó részére
az ajánlatban meghatározott számlaszámra utalással vagy készpénzben
megfizetni. A Termék gyártási díjának fennmaradó része a Vállalkozó
székhelyén, telephelyén, vagy az általa meghatározott egyéb helyszínen történt,
valamint az ÁSZF IV.14. pontja szerinti vélelmezett átvételt követő 10 napon
belül esedékes az ajánlatban meghatározott számlaszámra történő utalással
vagy készpénzben. A szerelési díj megfizetése a Teljesítési igazolás kiállításával
egyidejűleg, azonos napon, készpénzben esedékes.
13. Vállalkozó mindaddig nem köteles a szerződés szerinti gyártási munkálatok
megkezdésére, amíg Megrendelő igazolható módon az előleget nem fizette meg.

8

14. Amennyiben Megrendelő előlegfizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy
Vállalkozó teljesítésének határideje a Megrendelő fizetési késedelmének
időtartamával meghosszabbodik.
15. A Megrendelő a Termék ellenértékét, valamint a beszerelés díját a számlákon
feltűntetett határidőben köteles a Vállalkozó részére megfizetni. A Megrendelő
fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:48 § szerinti –
vállalkozások közötti szerződés esetén a Ptk. 6:151. § (1) bekezdés szerinti –
késedelmi kamatot felszámítani, valamint jogosulttá válik a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra,
amennyiben Megrendelő vállalkozásnak minősül.
16. Felek nem alkalmazzák a Ptk. 6:46. § rendelkezését és Megrendelő általi
teljesítést elsősorban a tőkére, majd a késedelmi kamatra, végül pedig a
költségekre számolják el.
17. Amennyiben a Felek nem állapodtak meg fizetési határidőben, a pénztartozás
esedékessége nem lehet későbbi a teljesítés, azaz az Átadás-átvételi
jegyzőkönyv, illetve a Teljesítési igazolás kiállításának napját követő harminc
napnál.
18. Megrendelő a számlával kapcsolatos kifogásait legkésőbb a számla
kézhezvételétől számított nyolc napon belül, írásban köteles Vállalkozó felé
megtenni. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő jellegű. Ha Megrendelő a
számla összegének meghatározott részét (tételét) kifogásolja, akkor a vitatott
tétel kivételével a számla nem vitatott összegét az esedékességkor megfizetni
köteles, ellenkező esetben fizetési késedelembe esik.
19. A Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozónak a számlán megadott
bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A fizetési kötelezettség a díj
Vállalkozó bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek.
VIII. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
1. A számlák teljes ellenértékének megfizetéséig a Vállalkozó a Terméken a
tulajdonjogát fenntartja, azonban a kárveszély viselése az Átadás-átvételi
jegyzőkönyv, illetve a Teljesítési igazolás kiállítását követően Megrendelőre
átszáll.
2. A tulajdonjog fenntartás tényét a Vállalkozó bejegyezteti a Hitelbiztosítéki
Nyilvántartásba
vagy
a
Termék
tulajdonjogát
tanúsító
közhiteles
nyilvántartásba (ha értelmezhető).
3. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Megrendelő a tulajdonjog
fenntartással érintett Terméket nem ajánlhatja fel zálogtárgyként, illetve más
módon biztosítékul nem kötheti le.
A Megrendelő köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Vállalkozót, ha a
Termékeket lefoglalják, vagy harmadik személy részéről bármely beavatkozás
történik a Terméken.
4. Amennyiben a Megrendelő a fentiekben leírt kötelezettségeit megszegi, fizetési
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kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy valamely egyéb módon
kötelezettségét megszegi, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt
rendkívüli felmondással felmondani, a tulajdonjog fenntartással érintett
Terméket birtokba venni és a Megrendelőtől elszállítani, feltéve, ha a
Megrendelő ezen kötelezettségeinek a Vállalkozó által a szerződésszegés
orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. Az a tény,
hogy a Vállalkozó a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket ismét birtokba
veszi, visszaszállítja, csak akkor jelenti egyúttal a szerződéstől való elállást is,
vagy annak rendkívüli felmondását, ha a Vállalkozó ezt kifejezetten írásban
kijelenti.
IX. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSE
1. A Vállalkozó kizárólagos jogosultja az általa előkészített műszaki terveknek,
leírásoknak. A Vállalkozó a szerződés keretében a Megrendelő érdekében történő
felhasználás útján hozzáférést biztosíthat a tervekhez, leírásokhoz azzal, hogy
azoknak a Megrendelő általi megismerése és használata kizárólag a szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékre és időtartamra korlátozódik. A Megrendelő
ezt meghaladóan nem jogosult a tervek, leírások felhasználására, beleértve a
többszörözést, az átdolgozást, a feldolgozást, a fordítást, bármely más
módosítást - ideértve a hibajavítást is -, valamint ezek eredményének
többszörözését is, továbbá a tervek, leírások harmadik fél általi felhasználásának
engedélyezésére.
2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelésben meghatározott
Termék gyártásával kapcsolatos minden munkát elvégzi, kötelezettségeinek a
jelen ÁSZF, a Megrendelés, valamint a vonatkozó és releváns előírások
rendelkezéseinek megfelelően minden tekintetben eleget tesz.
3. A Vállalkozó köteles a teljesítése során megfelelő anyagot felhasználni és a
munkát első osztályú minőségben elvégezni.
4. A teljesítéssel (Termék átadása vagy kihelyezése) egy időben a Vállalkozó átadja
Megrendelőnek a Megrendelésben rögzített szükséges nyilatkozatokat és
dokumentumokat, valamint a Termék rendeltetésszerű használatához
szükséges tájékoztatókat (például a Termékben elhelyezett világító
berendezések felszereléséhez szükséges bekötési rajzot).
5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyszínen tartózkodik az üzemi
rend szükséges mértéken túli megbontásától és gondoskodik az ott keletkezett
hulladék és szennyeződés eltávolításáról és az üzemi rendbe illeszkedő
takarításról.
6. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvétele után felelős a munkavédelmi,
tűzvédelmi szabályok betartásáért, feltéve, ha ezekről Megrendelőtől a
Munkaterület árvételét megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott.
7. Vállalkozó vállalja, hogy mindenben betartja és közreműködőivel is betartatja a
szerződés teljesítése érdekében tevékenységet végzőkre vonatkozó adó- és
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egyéb jogszabályokat, valamint fizeti a dolgozók alkalmazásának következtében
adódó költségeket és adókat.
8. Vállalkozó nem köteles a Termék beszerelésével kapcsolatos, külső helyszínen
történő dekorációs munkálatokat elvégezni, amennyiben:
a. a környezet tisztasági állapota nem megfelelő, a zajszint túl magas,
b. a helyszínen más alvállalkozók párhuzamosan végeznek munkát,
c. a felületkezelés, illetve a munkaterület előkészítése nem az elvártnak
megfelelő,
d. a munkafelület egyenetlen,
e. a közlekedés folyamatosan akadályoztatva van a munkaterületen,
f. a munkavégzéshez szükséges mennyiségű áram felvételezése nem
biztosított
g. azt kültéren, mínusz 5 Celsius fok alatti hőmérsékleten szükséges folytatni,
vagy
h. nem engedélyezett állvány használat esetében négy méter feletti
magasságban kell munkát végezni;
i. a Megrendelő nem biztosít a kiszállított Termék tárolására megfelelő,
fedett, zárható és őrzött tárolót
9. Szélsőséges időjárási körülmények esetén (erős szélben, hóban, esőben) nem
kivitelezhetőek az alábbi
szolgáltatások: daruzás, kosaras emelőről való
munkavégzés. Nulla Celsius fok alatti külső hőmérséklet esetén Vállalkozó nem
köteles betonozási munkák végzésére.
10.
Amennyiben a Megrendelő kérésére a Termék kihelyezésére több mint egy
hónappal a gyártás befejezését követően kerül sor, a Vállalkozó raktározási díjat
számolhat fel a gyártást követően minden megkezdett hónapra - első
alkalommal a gyártás hónapjában -, amelynek összege a Termék bruttó gyártási
díjának 5%-a havonta. A raktározási díj nem haladhatja meg a Termék bruttó
gyártási díjának 20%-át.
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X. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Ha a munkát a Megrendelő által kijelölt helyen kell végezni, a Megrendelő köteles
a munkahelyet – beleértve azt a helyszínt is, ahol a Termék a kihelyezés előtt
elhelyezhető, kényelmesen összeszerelhető, és amely kellően világos és tágas
- a munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
2. Vállalkozó nem felel a Megrendelésben részletesen meg nem jelölt, vagy
műszakilag meg nem határozható, illetve előre nem ismert használati
feltételekből eredő sérülésekért, idő előtti elhasználódásokért, vagy egyéb nem
paraméterezhető behatásokért.
3. A Helyszínre szállítás és felszerelés után a Vállalkozó csak a Termék fel nem
ismerhető rejtett hibáiért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a
szállítás vagy a szerelés során keletkezett.
4. Megrendelő köteles jelen ÁSZF IX.8. pontjában meghatározott összes körülmény
lehetőségét kizárni, így a külső helyszínen történő dekorációs munkálatok
esetében biztosítani köteles:
a. a környezet megfelelő tisztasági állapotát és a munkaterület
zajmentesítését,
b. más alvállalkozók helyszínen történő munkavégzésének kizártságát,
c. a
Vállalkozó
által
meghatározott
minőségű,
előkészített
munkafelületet,
d. a munkaterületen történő szabad átjárást,
e. kültéren történő munkálatok esetén a megfelelő hőmérsékletet (15
C fok feletti),
f. a munkavégzéshez szükséges mennyiségű elektromos áramot;
g. négy méter magasság feletti munkavégzés esetén állvány
használatának enegdélyeztetését,
h. a kiszállított Termék tárolására megfelelő fedett, zárható és őrzött
tárolót.
5. Megrendelő a hibák kijavítására, illetve az esetleges hiányok pótlására csak a
vállalkozási díj arányos részét jogosult visszatartani.
6. Megrendelő köteles gondoskodni a Termék kihelyezéséhez szükséges
engedélyekről, amelyeket köteles bemutatni Vállalkozó részére.
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XI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítólevél vagy az Átadás-átvételi
jegyzőkönyv Felek részéről történő aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi
átvétele történik meg.
2. Amennyiben a Megrendelés szerint Vállalkozó köteles a Termék Helyszínen
történő felszerelésére, annak Helyszínre szállításának időpontját a Felek közösen
állapítják meg.
3. A beszerelés után jegyzőkönyv készül, melyben – amennyiben ilyen van –
rögzítik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. A szerződés a
Felek által aláírt, hibátlan teljesítést igazoló Átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy a
Teljesítési igazolás kiállításának napján tekintendő teljesítettnek.
4. A kihelyezést követő sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót
terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető
vissza. Amennyiben a kihelyezést követő sikertelen átadás-átvételi eljárás a
Megrendelő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, a Vállalkozó a
raktározási díjon felül követelheti az ismételt szállítás vagy fuvarozás további
felmerült költségeinek megtérítését is.
5. Megrendelőnek joga van az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben, valamint a
kihelyezést követően felvett jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére
vonatkozó határidőket megjelölni.
6. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által leszállított, de a Vállalkozónak fel nem
róható okból be nem szerelhető Terméket átvenni. Ezen átvétel nem minősül a
szerződés szerinti teljesítésnek és számla benyújtására nem jogosítja fel a
Vállalkozót, azonban a kárveszély átszáll a Megrendelőre.
XII. SZAVATOSSÁG
1. Vállalkozó tizenkét hónap szavatosságot vállal az általa gyártott és/vagy
szállított, illetőleg beszerelt Termékre.
2. Amennyiben a jogszabály vagy az Egyedi szerződés hosszabb időtartamot ír elő
a szavatosság időtartamára, a jogszabály vagy az Egyedi szerződés által
meghatározott időtartam az irányadó.
3. Vállalkozó nem vállal szavatosságot olyan hibákra, melyek a nem
rendeltetésszerű használat következményeként jelentkeznek.
4. Vállalkozó nem vállal szavatosságot a Termék használatához, kihelyezéséhez
(ha azt a Megrendelő végzi) adott tájékoztatások, útmutatók (például bekötési
rajz) be nem tartásából eredő hibákért.
5. A Megrendelő által leadott felmérés szerinti adatok helyességéért és
pontosságáért Megrendelő vállalja a felelősséget, Vállalkozó a helytelen
adatokból adódó gyártási pontatlanságért felelősséget nem vállal.
6. A Vállalkozó saját belátása szerint köteles ingyenesen megjavítani vagy
kicserélni a Hibás terméket, feltéve, hogy a hiba a kárveszélyviselés
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átszállásakor már fennállt. Ha a Vállalkozó nem vállalta a kijavítást vagy a
kicserélést, vagy ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud
eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a
szerződéstől.
7. A megállapodott minőségtől való jelentéktelen eltérés, továbbá a kárveszély
átszállását követően szándékos, vagy gondatlan kezelésből, túlzott terhelésből,
nem megfelelő, rendeltetésellenes használatából eredő elhasználódás vagy
károsodás, valamint a Megrendelő, illetve harmadik felek által végrehajtott nem
megfelelő módosítások vagy javítások esetén a Megrendelő nem támaszthat
szavatossági igényt a Hibás termékre hivatkozva.
8. A XII. pontban megjelölt szavatossági időn belüli meghibásodásokat a
Megrendelő haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított
öt munkanapon belül, írásban köteles bejelenteni Vállalkozónak. A késedelmes
értesítésből eredő károk a Megrendelőt terhelik. Vállalkozó, illetve a
szavatossági javítások elvégzésére jogosult a hiba bejelentéséről szóló
dokumentum kézhezvételét követő megfelelő határidőn belül, a jogosult
érdekeit kímélve végzi el a kijavítást. A szavatossági időn belüli, Vállalkozó
részéről történő kiszállások szintén térítésmentesek. Amennyiben a szavatossági
időn belüli javításokat nem Vállalkozó végzi, úgy Vállalkozó köteles az azokat
végző természetes személlyel vagy gazdasági társasággal olyan szerződést
kötni, amelyben a javításokat végző kötelezettséget vállal a jelen Szerződésben
meghatározott feltételekkel és határidőn belül történő javítások elvégzésére.
XIII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS
1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről
haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, mely tájékoztatásban
jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a
körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönthet a határidő
meghosszabbításáról, melyet a Felek írásban rögzítenek.
2. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha a szerződés azért nem teljesül, mert
az ahhoz szükséges és a Megrendelő által biztosítandó valamely feltétel
teljesítése késedelmesen, vagy egyáltalán nem történik meg.
XIV. VÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDŐI
1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Megrendelő külön, előzetes írásbeli engedélye
nélkül is jogosult a megrendelések teljesítésére alvállalkozó(ka)t igénybe venni.
2. Vállalkozó abban az esetben is úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna,
ha az általa elkészített Terméket nem maga, hanem Fuvarozó közbeiktatásával
szállítja a Helyszínre,.
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XV. VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE
1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a késedelmes vagy hibás teljesítés miatt a
Megrendelőnek okozott kárért. Minden esetben kizárt a Vállalkozó felelőssége a
közvetett és következménykárért, így különösen az elmaradt haszonért és
termeléskieséséért. A Vállalkozó felelőssége az Egyedi szerződéssel érintett
valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Egyedi
szerződés szerinti teljes vállalkozási díj nettó összegére korlátozódik. A
kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a Vállalkozó által
szándékosan okozott vagy az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
károsító szerződésszegésre. A Vállalkozó köteles Megrendelő részére minden
olyan kárt, illetve minden olyan igazolt költséget és kiadást haladéktalanul
megtéríteni, amely amiatt merült fel a Megrendelőnél, hogy a Vállalkozó
megszegte a szerződésből eredő bármely kötelezettségét.
XVI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban a másik
félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű,
munkaügyi és üzleti információt, valamint üzleti titkot az érintett fél előzetes,
írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen
információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadnak, illetve saját
hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítanak,
hogy az információ véletlen kiszolgáltatását megakadályozzák.
2. A szerződés szempontjából üzleti titok a Felek gazdasági tevékenységhez
kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek
nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy
felhasználása a Felek jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené
vagy veszélyeztetné. Üzleti titokként kell kezelni a Felek ügyfeleiről szerzett
információkat is.
3. Felek nyilatkoznak, hogy tisztában vannak az üzleti titok megsértésének
büntetőjogi következményeivel is (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. tv. 418.§).
4. Felek rögzítik, hogy jelen fejezet rendelkezései a szerződés bármely okból való
megszűnése esetén továbbra is hatályban maradnak.
XVII. KIZÁRÓLAGOSSÁG
1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelésben meghatározott
Termékeket csak és kizárólag Megrendelő részére állítja elő és szállítja. A
Megrendelő által meghatározott paraméterek szerint előállítandó termékek
harmadik félnek történő szállítása kizárólag a Megrendelő kifejezett, írásos
beleegyezésével történhet.
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XVIII. TERMÉK REFERENCIAKÉNTI FELHASZNÁLÁSA
1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szerint létrejött Termékre
Vállalkozó, mint referenciamunkára ellenérték nélkül hivatkozhat, arról
felvételeket készíthet és az elkészült felvételeket üzlethelyiségében, honlapján
vagy egyéb módon reklám céljából, Megrendelő érdekeit nem sértve
közzéteheti.
XIX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Új információk: Amennyiben a Megrendelés teljesítése során további adatok,
információk közlése válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor nem
látható új körülmények merülnek fel bármelyik Fél részéről, Felek a legrövidebb
időn belül jegyzőkönyvvel dokumentálva rögzítik az új fejleményt, illetve a
konkrét
Megrendelést
szükség
szerint
kölcsönösen
módosítják. Az
adatszolgáltatás elmulasztásából eredő következmények a mulasztó Fél terhére
esnek.
2. Nem szabályozott kérdések: Minden olyan kérdést, amelyet szerződő Felek a
jelen ÁSZF-ben, vagy az Egyedi szerződésben nem szabályoznak, a szerződés
céljával, a munka mielőbbi szerződésszerű megvalósíthatóságával és mindkét
Fél ésszerű gazdasági érdekeinek prioritásával összhangban kell értelmezni/
kezelni.
3. Együttműködés: A szerződő Felek a feladat elvégzése során szorosan
együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a
feladat teljesítésére, illetve a határidők megtartására hatással lehet. Felek a
szerződésben szabályozottakkal kapcsolatban mindvégig egymás üzleti és
erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.
4. Elszámolás: A szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek a még teljesedésbe
nem ment, de már megrendelt munkákat a szerződés és a Megrendelés szerint
ellátni és egymással minden tekintetben elszámolni, azzal, hogy ezen esetekben
a Felek közötti jogviszonyra továbbra is jelen ÁSzF, valamint az Egyedi
szerződés előírásait rendelik alkalmazni.
5. Peres út: Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen,
tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, Felek a
Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességét kötik ki.
6. A szerződés teljessége: a szerződés a Felek között annak tárgyára vonatkozó
teljes körű megállapodást tartalmazza és hatálytalanít bármely korábbi, azonos
tárgyra vonatkozó, bármilyen formában tett nyilatkozatot. A Felek kifejezetten
kizárják minden olyan szokás alkalmazását, amelynek alkalmazásában korábbi
üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás
között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott
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üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokás sem.
7. Módosítás: A szerződés csak írásban módosítható vagy egészíthető ki.
8. Nyelv: A szerződést Felek magyar nyelven kötötték.
9. Alkalmazandó jog: A szerződésre a magyar jog az irányadó és a szerződésben
nem szabályozott kérdésékre a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen a
Ptk. és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alkalmazandóak.
10. Elválaszthatóság: A szerződés egyes rendelkezéseinek, vagy a szerződés
alapján vagy azzal kapcsolatban átadott dokumentumoknak esetleges
jogellenessége, érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága a
szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát
vagy végrehajthatóságát nem érinti.
11. Joglemondás: Ha bármelyik fél nem ragaszkodik a szerződés feltételeinek
szigorú teljesítéséhez, illetve a szerződésben meghatározott valamely jog,
jogorvoslat vagy választási lehetőség gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követelésétől el fog állni. A szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
12. Kapcsolattartás: A Felek által elküldött értesítéseket a következő időpontokban
kell kézbesítettnek tekinteni: (i) személyesen vagy futár útján történő
kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott félnél igazoltan átadják;
(ii) postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén,
amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal hogy amennyiben a
küldemény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a
másik fél címéről, akkor a küldemény visszaérkezésének napját tekintik a Felek
a kézbesítés napjának, míg a „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezés
esetén, a sikertelen kézbesítést követő 5. (ötödik) munkanapot (iii) fax útján
történő értesítés esetén a kézbesítés napja azon nap, amely napon a fél a másik
fél értesítési címében szereplő faxszámára a küldeményt átviteli igazolással
bizonyítottan átküldi (iv) e-mail üzenet esetén azon a napon, amelyen a
küldemény a címzett levelezőszerverén hozzáférhetővé válik.
E-mail üzenet alkalmazása esetén az elektronikus üzenet kizárólag a másik fél
által e-mail formájában küldött, külön érdemi választ tartalmazó (de nem
automatikus
olvasási
vagy
automatikus
kézbesítési)
visszaigazolás
megérkezését követően tekinthető kézbesítettnek.
13. Személyes adatok kezelése: A Vállalkozó a Megrendelő képviselőinek személyes
adatait az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről; “GDPR”), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
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alapján kizárólag a szerződéshez kapcsolódó feladatok teljesítése érdekében
kezelheti.
A Vállalkozó az üzleti partnerei kapcsolattartóinak személyes adatait (név,
telefonszám, beosztás, céges e-mail cím) a szerződés előkészítése, megkötése
érdekében rögzíti, tárolja és a szerződés teljesítése során a teljesítéssel
kapcsolatos kérdések egyeztetése céljából felhasználja. Az adatkezelés
jogalapja a Vállalkozó azon jogos érdeke, hogy a partnerrel üzleti kapcsolatot
létesítsen, illetve a létrejött szerződést teljesítse, amelyhez nélkülözhetetlen a
partner kapcsolattartójával történő együttműködés. A Vállalkozó a szerződő a
partner kapcsolattartójának személyes adatait a számvitelről szóló 2000. évi C.
tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt
bizonylat megőrzési határidőig őrzi meg, azt követően helyreállíthatatlanul törli,
illetve megsemmisíti. A kapcsolattartó adatai kizárólag a megőrzési időn belül
érkező hatósági megkeresés esetén kerülnek továbbításra a megkereső részére,
a megkeresésben megjelölt jogi kötelezettség teljesítés céljából.

Budapest, […]
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