MEGRENDELŐLAP ÉS KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÓ: INNOVAWERT KFT.
Székhely, levelezési cím: 3950 Sárospatak, Wesselényi út 34.
E-mail cím: info@udoor.hu
Telefonszám: 06 1 5 333 111
Cégjegyzékszám: 05-09-022696
Adószám: 23534100-2-05
Bankszámlaszám HUF: 11734169-20011600
Bankszámlaszám EUR: 11763031-34216028

MEGRENDELŐ adatai és a kivitelezés helye:
Név: _________________________________________
Irányítószám, település: __________________________
Utca, házszám: _________________________________
Telefon: ______________________________________
E-mail: _______________________________________
Hol talált ránk?

☐ Google keresés ☐ Facebook ☐ Újsághirdetés
☐ Ismerős ajánlása ☐ TV reklám

Választott termék/szolgáltatás:
Fürdőkádajtó beépítése
Kapaszkodó INOX
Kapaszkodó ABS
Fürdőkád pad
Fürdőkád csúszásmentesítő bevonat

Darabszám
1

Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:
Egyéb termék/szolgáltatás

Ár (bruttó Ft)
189.000
-

Ár (bruttó Ft)

Vízvezeték, fűtés átalakítás
szükségessége

☐készpénz ☐átutalás ☐bankkártya

Költségek összesen (bruttó Ft)

Fizetési mód

Kivitelezés időpontja

Egészségpénztár/Lakástakarék elszámolás

Alulírott Megrendelő a fent leírt termékek, szolgáltatások elvégzését és előzetes felmérés és árajánlat alapján, a részletes szerződési feltételek áttanulmányozása után, annak
ismeretében a Vállalkozótól a mai napon megrendelem. A szerződési feltételeket a hátoldalon található vállalkozási szerződés tartalmazza melynek feltételeit a megrendelőlap
aláírásával kifejezetten elfogadja.

__________________☐☐☐☐év☐☐hó☐☐nap

__________________________
Megrendelő aláírása

__________________________
INNOVAWERT KFT. aláírása
Készült 2 példányban

Szerződési feltételek az UDOOR fürdőkádajtó kivitelezési szolgáltatására:
1. A felek
1.1. A jelen kivitelezési szerződés az INNOVAWERT KFT., mint Vállalkozó és a megrendelőlap
első oldalán feltüntetett Megrendelő között jön létre.
1.2. A szerződő felek adatait a megrendelőlap első oldala tartalmazza.
2. A szerződés tárgya és határideje
2.1. Jelen szerződéssel a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a megrendelőlapon részletezett és
kiválasztott kivitelezési Munka/munkák (fürdőkádajtó beépítése, kapaszkodó felszerelése, fürdőkád
ülőke elhelyezése, fürdőkád csúszásmentesítése, épületgépészeti munkálatok: vízvezeték-,
fűtésszerelés, burkolat / falazat javítása) elvégzését és beleegyezik a szükséges átalakítási
munkálatokba.
A Vállalkozó a kivitelezést az UDOOR eljárás szerinti technológiával vállalja, amelynek műszaki
Paramétereit a Megrendelő részére a megrendeléssel egy időben külön dokumentumban átadja (I.
számú melléklet).
2.2. 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 a Vállalkozóval szemben.
2.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt kivitelezési munkát a vállalt
határidőben, a technológiai leírásnak és a vonatkozó szakmai szabályoknak megfelelően, a legjobb
minőségben elvégzi. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel rendelkezik, amely az érdekkörében eljáró,
a
teljesítésben
közreműködő
személyekre
is
kiterjed.
3. Teljesítési feltételek
3.1. Megrendelő a kivitelezés elvégzéséhez köteles a feltüntetett címen és egyeztetett időpontban,
személyesen vagy megbízottja által a Vállalkozó helyszíni munkavégzését biztosítani, a szükséges
munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. Amennyiben a
helyszínt és a munkavégzés megkezdésének feltételeit a Megrendelő neki felróható okból nem
biztosítja, ez esetben a Vállalkozó a teljesítést jogosult megtagadni és jogosult az igazoltan felmerült
költségeit a Megrendelőre áthárítani, továbbá egyidejűleg a Megrendelővel szemben a 4. pont szerinti
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeget érvényesíteni.
3.2. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésében álló épületen és annak tartozékain a
Vállalkozó a teljesítéssel összefüggően technológiai okból szükséges bontást, átalakítást (falazat,
vízvezeték hálózat, fűtésrendszer) elvégezze. A teljesítés során a Vállalkozó köteles az elvárható
szakszerűséggel eljárni, így átalakítást, műszaki beavatkozást csak abban az esetben végezhet, ha az
indokolt és szükséges. A munkavégzés során a Megrendelő tulajdonára vonatkozóan a
vagyonvédelmi szabályokat köteles betartani. Indokolatlan átalakítás, műszaki beavatkozás vagy a
munkavégzéssel összefüggően bekövetkezett dologi kár esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti kártérítési
felelősség terheli.
3.3. A Megrendelő a Vállalkozó tudomására hozza a munkavégzéshez szükséges valamennyi
információt (található-e fűtéscső és/vagy vízvezetékcső a kád falazata mögött), mely a fürdőszobában,
fürdőkádban fellelhető (fürdőkád kopása, fürdőkád rossz zománcozása, felületi hibák, zománc
lepattogzások). Ezek, illetve az esetleges rejtett hibákból eredő károsodások vonatkozásában a
Megrendelő kártérítési igényt nem támaszthat. A fürdőkád hibás zománcozásából eredő
lepattogzásokért a Vállalkozó nem vállal semmilyen felelősséget, ugyanakkor az átalakítás során
esetlegesen keletkező kisméretű zománchibákat a Vállalkozó a legjobb tudása szerint javítja.
3.4 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 viseli. Amennyiben ennek a többletköltségét a Megrendelő nem
kívánja fedezni, úgy a Vállalkozó jogosult a beépítés időpontját elhalasztani, továbbá a beépítést, a
munkálatok befejezését visszautasítani.
3.5. A Megrendelő előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó az egyes részmunkákat
alvállalkozó(k) bevonásával teljesítse, melyek munkavégzéséért a Vállalkozó úgy felel, mintha azt
maga végezte volna el.
3.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel, illetve megbízottjával a kivitelezés során együttműködni
és a szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatban megfelelően tájékoztatni.
3.7 A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetve megbízottja számára a beépített anyagok és
munkák helyszíni ellenőrzésének lehetőségét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes
technológiai eljárások a Vállalkozó szellemi tulajdonát képezik, így ezen eljárások megtekintése
kizárólag a Vállalkozó engedélyével lehetséges.

3.8. A munkavégzés helyszínén a munkavédelmi szabályok érvényesek, melyekre a Vállalkozó külön
felhívja a figyelmet. A Megrendelő ennek megfelelően csak saját felelősségére tartózkodhat a
munkaterületen.
3.9. A kivitelezési munkák közben keletkező hulladékok összegyűjtése, elszállíttatása a Vállalkozó
kötelezettsége. A Vállalkozó a munkavégzés befejezésével köteles az átvett munkaterületet tisztán,
kitakarítva átadni.
3.10. A Vállalkozó az átadás során beépített termékekről, anyagokról jogszabály szerinti
megfelelőségi bizonylatot állít ki és ad át a Megrendelőnek. Az átadás során feltárt esetleges hibákat a
felek jegyzőkönyvben rögzítik, a Megrendelő a hibák, hiányosságok ismeretében nyilatkozik arról,
hogy a hiányosságok pótlását, a hibák kijavítását kéri-e. Az ezzel felmerülő többletköltség
Megrendelőt
terheli.
4. A vállalkozói díj, előleg és késedelmi kamat
4.1. A Megrendelő a kivitelezési szolgáltatások ellenértéke címén a megrendelőlapon feltüntetett,
elfogadott vállalkozói díj (mely tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adó összegét)
megfizetésére köteles.
4.2. A Vállalkozó a megrendelés aláírásával egy időben a felmerülő költségei fedezetére készpénz
előleget kérhet, amelyet a teljesítést követő elszámolásnál be kell számítani. A teljesítés bármely okból
történő elmaradása esetén az előleg a Megrendelőnek visszajár, azonban a Megrendelő
szerződésszegése esetén az esetlegesen felmerülő követelése (vállalkozói díj, kötbér) fedezetére a
Vállalkozó jogosult azt beszámítani.
4.3. A Megrendelő a vállalkozói díjat - az előleg leszámításával – legkésőbb az átadás-átvétellel egy
időben készpénzben, átutalással vagy bankkártyával köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén a
Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelő felé.
5. Szavatosság és jótállás
5.1. A Vállalkozó a szerződés szerint megrendelt kivitelezésre, beépített termékre garanciális
kötelezettségeket (jótállás és szavatosság) vállal, amelynek keretében a Megrendelő cserét vagy
kijavítást kérhet. A garanciális kötelezettségek érvényesítési feltétele, hogy a Megrendelő a beépített
terméket rendeltetésszerűen használja, karbantartsa, állagát megóvja. A garanciális igények nem
terjednek ki az olyan károkra, amelyek a Megrendelőnél természetes elhasználódás, vagy
szakszerűtlen használat miatt keletkeztek, azonban a vállalt jótállási időszak időtartama alatt ennek
bizonyítása a Vállalkozó kötelezettsége.
5.2. A jótállás időtartama a javítási munkák esetében 6 hónap, kapaszkodó, ülőke, csúszásmentesítő
bevonat telepítése esetén 1 év. A jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által megtett
bejelentés és jótállási igény érvényesítés alapján tizenöt napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a
jogosult igényéről nyilatkozni, a hibás terméket kijavítani, illetve szükség esetén kicserélni.
5.3. A jótállási időszakot követően a Megrendelőt megillető kellékszavatosság időtartama 1 év vagy
választása szerint termékszavatosság időtartama 1 év, fürdőkádajtó beépítése esetén 9 év.
Szavatossági igény bejelentése esetén a hiba okának bizonyítása a Megrendelőt terheli.
5.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének határideje a kivitelezési munka Megrendelő részére
történő átadásának napjától kezdődik. A hibát a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az
észleléstől számított 2 hónapon belül köteles a Vállalkozóval közölni.
5.5. A jótállási és szavatossági kötelezettségekről a Vállalkozó jótállási jegyet, továbbá a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendeletben előírt tartalmú tájékoztatót állít ki és ad át a Megrendelőnek (2. számú
melléklet). Megrendelő elfogadja, hogy a jótállási jegyet Vállalkozó elektronikus formában bocsátja
rendelkezésére, mely történhet a megfelelő alaki feltételekkel rendelkező számla kiállítása útján is.
6. Panaszkezelés
6.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésével, jogai érvényesítésével kapcsolatban a
fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-ban foglaltak szerint a Vállalkozó felé panasszal élhet, amelyet
a Vállalkozó székhelyére címezve írásban postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő
bejelentéssel tehet meg. A panaszt a Vállalkozó legkésőbb 30 napon belül köteles kivizsgálni és azt
orvosolni, illetve jegyzőkönyvbe foglalni és intézkedéséről a Megrendelőnek érdemben választ adni.
6.2. A panasz elutasítása esetén - amennyiben a Megrendelő ezzel nem ért egyet- a Megrendelő a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez
(címe: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.) vagy a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhat.

7. Adatvédelem, titoktartási kötelezettség
7.1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által megadott személyes és
egyéb adatokat az irányadó adatkezelési jogszabályok szerint, üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.
7.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes és egyéb adatokat
más személy részére nem adja ki és nem teszi hozzáférhetővé.
8. Elállási jog, a szerződés felmondása
8.1. A Megrendelőt a szerződés aláírását követő 14 napon belül indokolás nélküli elállási / felmondási
jog illeti meg.
A Megrendelő e jogát a Vállalkozó által átadott nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre
vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja (3. számú melléklet).
8.2. A Megrendelő nem gyakorolhatja felmondási jogát a megrendelt szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett kérésére, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
8.3. Jelen szerződés a Felek súlyos szerződésszegő magatartása esetén a sérelmet szenvedett Fél által
rendkívüli felmondással, a másik Félhez intézett, a felmondás indokait tartalmazó írásbeli
nyilatkozattal - kizárólag postai úton - azonnali hatállyal felmondható.
9. Irányadó jogszabályok
9.1. Jelen szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II. 26) Korm. rendelet szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül.
9.2. A jelen szerződésben és fenti jogszabályokban nem részletezett kérdésekben a hatályos Polgári
Törvénykönyv - 2013. évi V. törvény - rendelkezései az irányadók.
10. Jogorvoslat, záradék
10.1. A felek kijelentik, a szerződésből eredő gazdasági vitáik rendezésére jelen alávetési
nyilatkozatukkal elfogadják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Választottbíróság kizárólagos illetékességét. Felek ezen kikötést egyedileg megtárgyalták, figyelembe
véve azt a tényt, hogy az a szokásos gyakorlattól eltérhet. Megrendelő a szerződés ezen pontját
kifejezetten elfogadja és megerősíti.
10.2. Jelen szerződés a kitöltésével, majd értelmezését követően mindkét fél általi aláírásával az
aláírásának napján lép hatályba.
Mellékletek:
Műszaki paraméterek 1. számú melléklet
Elállási, felmondási tájékoztató - 2. számú melléklet
Használati útmutató, garancialevél – 3. számú melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató – 4. számú melléklet
Mellékletek letölthetök: www.furdokadajto.com/dokumentumok

__________________________
Megrendelő aláírása

__________________________
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