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KIVITELEZÉSI MUNKÁLAT MEGRENDELŐLAP 

UDOOR fürdőkádajtó beépítésére, meglévő fürdőkád átalakítására 
 

Megrendelő neve 	
Megrendelő címe, beépítés helye 	

Telefonszám 	
Beépítés időpontja 	
Átalakítás teljes bruttó költsége 
27%-os ÁFÁ-val 

	
	

 
NYILATKOZAT 

 
1. A Megrendelő meglévő fürdőkádjára nyílást vágat az INNOVAWERT KFT.-vel (3950. 

Sárospatak, Eötvös út 1/A.) továbbiakban mint Kivitelezővel, megkönnyítendő a 
fürdőkádba be- és onnan történő kiszállást. Ebbe a nyílásba a Kivitelező egy UDOOR™ 
fürdőkádajtót rögzít.  
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eredeti, átalakítás előtti állapot nem állítható 
vissza a fürdőkádajtó beépítése után. Erre vonatkozóan cserére vagy az eredeti állapot 
visszaállítására igényt nem támaszt sem a Kivitelezővel, sem az INNOVAWERT Kft-vel, 
mint gyártóval szemben. Jelen megrendelőlap aláírásával a Megrendelő kifejezetten 
beleegyezik és kéri a fentiek szerinti átalakítást. 
 

2. A Megrendelő a Kivitelező tudomására hozott valamennyi információt (található-e fűtéscső 
és/vagy vízvezetékcső a kád falazata mögött), rejtett hibát, mely a fürdőszobában, 
fürdőkádban fellelhető (fürdőkád kopása, fürdőkád rossz zománcozása, felületi hibák, 
zománc lepattogzások), melyre vonatkozóan a Megrendelő kártérítési igényt nem tarthat. 
A fürdőkád hibás zománcozásából eredő lepattogzásokért a Kivitelező nem vállal 
semmilyen felelősséget, ugyanakkor az átalakítás során esetlegesen keletkező kisméretű 
zománchibákat a Kivitelező a legjobb tudása szerint javítja. 
 

3. Ha a Megrendelő állítása ellenére a fürdőkád falazata mögött mégis halad fűtéscső 
és/vagy vízvezetékcső, és az a fürdőkádajtó beépítését gátolja, nehezíti, úgy az annak 
átalakításával járó többletköltségeket a Megrendelő állja. Amennyiben ennek a 
többletköltségnek a fedezete a Megrendelőnek nem áll rendelkezésére, úgy a Kivitelező 
jogosult a beépítés időpontját elhalasztani, továbbá a beépítést megtagadni.  
 

4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Kivitelező és az INNOVAWERT Kft. az általa 
megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
felhasználja és kezelje. Tudomásul veszi, hogy az adatkezelés célja a megrendelés 
teljesítése, valamint jövőbeni üzleti ajánlatokról szóló megkeresés. Jelen nyilatkozat 
szerinti adatkezelési hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható vagy 
helyesbíthető az INNOVAWERT Kft. levelezési címén (3950 Sárospatak, Eötvös út 1/A.) 
vagy az info@udoor.hu e-mail címen. 

	

 ________________________ 
Megrendelő 

Dátum: ______év_________hó_____nap 


