ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
a Ventiszol Klímatechnika Kft. által megkötött
vállalkozási szerződés(ek) (al)vállalkozói számára
Jelen általános szerződési feltétel hatálya kiterjed a Ventiszol Klímatechnika Kft-vel, mint Megrendelővel szerződéses
kapcsolatban álló Vállalkozóra, a Felek által kötött valamennyi Vállalkozási szerződésre. Jelen ÁSZF a Felek
szerződéses viszonylatában mindaddig érvényes, amíg a Felek írásban attól eltérő tartalommal meg nem állapodnak.
A Vállalkozónak jelen feltételektől eltérő, azzal ellentétes, vagy azt kiegészítő szerződéses feltételei a fenti körben akkor
sem érvényesülnek, ha egyébként a Megrendelő erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot nem tesz, illetőleg, ha egyébként
a Vállalkozó kinyilvánította, hogy a saját feltételei alapján kíván teljesíteni.
1.

DEFINÍCIÓK:

ÁSZF:
Jelen általános szerződési feltételek.
Megrendelő:
Ventiszol Klímatechnika Kft.
Vállalkozó:
A Ventiszol Klímatechnika Kft.-vel vállalkozási szerződéses viszonyban álló gazdasági társaság
Felek:
A Megrendelő és a Vállalkozó
Vállalkozási szerződés:
A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés
Vállalkozói díj: A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj
Szolgáltatás:
A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói
tevékenység (takarítás, mosatás, őrzés-védelem, műszaki üzemeltetés, stb.)
Alvállalkozó:
A Vállalkozó által a Szolgáltatás elvégzéséhez vállalkozási szerződéses jogviszony keretében
igénybevett más vállalkozó, aki a Ventiszol Klímatechnika Kft-vel nem áll közvetlenül szerződéses
viszonyban.
Munkahely:
A Vállalkozási szerződésbe foglalt tevékenység végzésének helyszíne, ahol az
Ventiszol Klímatechnika Kft. a Szolgáltatás megrendelőjének vállalkozója (ezen vállalkozási
szerződés nem képezi jelen ÁSZF tárgyát), a jelen ÁSZF-ben meghatározott Vállalkozó pedig ezen
megrendelő viszonylatában alvállalkozó.
2.

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA, HATÁLYA:

2.1

2.2

Az ÁSZF tárgya a Felek között létrejött Vállalkozási szerződés, az abban részletesen meghatározott helyen és
módon leírt Szolgáltatás. A Vállalkozási szerződés kiterjed mindazon munkafolyamatokra is, amelyek a
Vállalkozási szerződés tárgyában, illetve mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt
munka/munkák komplett megvalósításához műszaki szükségszerűségből, valamint a vonatkozó szabványok,
és jogszabályi előírásokból eredően hozzátartoznak.
Az ÁSZF a Felek között a Vállalkozási szerződés aláírásától annak megszűnéséig hatályos.

3.

A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÖSSZEGE:

3.1

A Vállalkozási szerződésben vállalt munkák Vállalkozói díját – versenyár alapján kialakított egyösszegű
megállapodásos díjként – a Vállalkozási szerződés rögzíti.
A Vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyet a
Vállalkozási szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a 4. pontban meghatározott
munkák szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat,
valamint a szakhatósági előírások teljesítését is.
A Vállalkozói díj magában foglalja a munkafolyamat alkalmával felmerült összes költséget.
Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a
Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. A pótmunka fogalmára a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése
irányadó. Minden, a Megrendelő kérésére elvégzett pótmunkát a Vállalkozási szerződésben megállapított
díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Amennyiben a Vállalkozási szerződés nem tartalmaz
alkalmazható díjat, vagy árat, akkor a Felek előzetes, írásbeli megegyezése szükséges. Amennyiben a Felek
nem tudnak megállapodni a pótmunka árában, határidejében, vagy bármely, a Felek által lényegesnek tartott
szerződéses elemben, úgy Megrendelő jogosult arra, hogy a pótmunka elvégzésére harmadik személyt
(vállalkozót) vegyen igénybe, akivel Vállalkozó köteles együttműködni.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozási szerződésben foglalt munkák mennyiségét változtatja, annak
megfelelően változik a Vállalkozói díj is.
Az alvállalkozó teljesítésének igazolása kizárólag azt követően történhet meg, hogy a Munkahely igazolta a
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3.7

Megrendelő (Ventiszol Klímatechnika Kft.) általi teljesítést. Megrendelő abban az esetben vállalja a
Vállalkozási szerződésben rögzített határidőre történő pénzügyi teljesítést Vállalkozó felé, amennyiben a
Munkahely az elvégzett munka tekintetében a teljesítést igazolja a Megrendelő (Ventiszol Klímatechnika Kft..)
részére, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a
Megrendelő befogadta.
A Felek a Vállalkozási szerződés feltűnő értékaránytalanság címen való megtámadási jogát a Ptk. 6:98.§
alapján kizárják.

4.

SZOLGÁLTATÁS, TELJESÍTÉS

4.1

A Vállalkozási szerződésben vállalt Szolgáltatás megvalósításának alapja elsősorban a Vállalkozási szerződés
és annak mellékletei, amelyben rögzítésre kerültek a feladatok a járulékos munkákkal együtt, valamint a
Vállalkozási szerződés létrejöttéig keletkezett iratok.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet, helyszíni adottságokat és körülményeket
megismerte, a
munkák megvalósításához szükséges valamennyi, a teljes Vállalkozói díjat és a teljesítési határidőt befolyásoló
információval rendelkezik.
Megrendelő a munkafolyamathoz szükséges gépet, anyagot nem biztosít, ezek biztosítása Vállalkozó feladata.
A helyszíni anyag és eszközmozgatáshoz szükséges eszköz biztosítása a Vállalkozó feladata, amelynek
költségeit a Vállalkozói díj tartalmazza.
Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglaltakat felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatásait a
járulékos munkákkal együtt egyeztette és tudomásul vette a Vállalkozási szerződés megkötése előtt.
A Vállalkozó köteles a munkaterületen a Vállalkozási szerződésben vállalt Szolgáltatást maradéktalanul
elvégezni, a munkafolyamat alkalmával keletkezett hulladékot elszállítani az ISO 9001,
IS0 14001, az MSZ 28001 szabványok, valamint a vonatkozó rendeletek betartásával.
A Szolgáltatás teljesítése a Vállalkozási szerződés hatályba lépésétől kezdődően folyamatos. A Vállalkozó a
szerződés tárgyában szereplő Szolgáltatást szakmailag felkészített, a szükséges formaruhával ellátott személyi
állománnyal hajtja végre.
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5.

VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK, JOGOSULTSÁGOK

5.1

Vállalkozó a Vállalkozási szerződés tárgyát képező Szolgáltatást a Vállalkozási szerződés feltételei alapján
végzi.
Vállalkozó köteles a Vállalkozási szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatni a társaság 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát, adó bejelentési lapját és a Vállalkozási szerződést aláírók aláírási címpéldányát eredeti
példányban, valamint ezek másolatát a Vállalkozási szerződéshez mellékelni.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási szerződésben meghatározott Munkahelyen a
Vállalkozási szerződés megszűnése esetén a megszűnéstől számított 1 éven belül a Megrendelő hozzájárulása
nélkül nem végez ugyanolyan vagy hasonló jellegű vállalkozói munkát. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben
ezen kötelezettségét megszegi, a Megrendelő részére a Vállalkozási szerződésben megállapított Vállalkozói díj
1 éves összegét megfizeti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő ezen összegre való igényét akkor
is fenntartja, ha a Munkahely, ahol a Vállalkozó ily módon munkát vállal, a Megrendelő cégcsoportjába tartozó
bármely társaság. Jelen kötelezettségvállalás nem terjed ki a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó munkákra.
Vállalkozó köteles a Megrendelő által megfogalmazott és alkalmazott Integrált Menedzsment Rendszerrel
kapcsolatos feladatokat folyamatosan elvégezni és bizonylatozni.
Vállalkozó köteles a Vállalkozási szerződés teljesítése során a teljesítéshez szükséges megfelelő szakmai
végzettséggel és képzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni, illetve a személyi feltételek
megfelelőségét biztosítani (foglalkozás egészségügyi, szakmai, munkaügyi feltételek).
Vállalkozói feladat a vállalkozói tevékenység során használt munkaterület, valamint az igénybevett közterület
– járda, úttest – folyamatos tisztántartása, a hulladék, szemét folyamatos elszállítása.
Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben
megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.
Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen
okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű
felelősséggel – költségátvállalás mellett – felel.
Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel
rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. A Vállalkozó írásos nyilatkozat formájában kijelenti, hogy
minden munkavállalója bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik.
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5.10
5.11

5.12
5.13

5.14

6.

Vállalkozó köteles dolgozóit egységes cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni.
Vállalkozó munkavégzésekor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek a rendeletekben előírt zajkibocsátási
határértéket nem haladják meg, továbbá megfelelnek az egyéb munkabiztonsággal kapcsolatos rendeleteknek,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak és a vonatkozó hatósági engedélyekkel rendelkeznek.
Vállalkozó a munkaterületen nyilvános közleményre, és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő
beleegyezésével, és a Megrendelővel egyeztetett feltételekkel jogosult.
Megrendelőnek joga van a Vállalkozó dolgozóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása
megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, munkavégzésre alkalmatlan
állapotban jelenik meg, magatartásával a munkavégzést gátolja, súlyosan veszélyezteti a Megrendelő
szerződéses teljesítését, vagy hírnevét, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőnél, illetve a Munkahelyen érvényben lévő munkarend figyelembevételével
végezni a munkát.
MUNKAVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK
A vállalkozói szerződéskötéssel egyidejűleg a Megrendelő a mindenkor érvényes munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályzóit a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, amelynek megismerését a Vállalkozó a
Vállalkozási szerződés és jelen ÁSZF aláírásával elismeri. A Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályzatait betartani, munkavállalóival, illetve az általa bevont további alvállalkozókkal
és beszállítókkal is megismertetni és betartatni a Megrendelő jó hírnevének megőrzése érdekében.

6.1

A munka biztonságának érdekében:
A Vállalkozó, a Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős hatáskörében
teljes körűen teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi
XCIII. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvényben, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, ezen
törvények végrehajtási és kapcsolódó jogszabályaiban, a biztonsági szabályzatokban, szabványokban
meghatározott munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatokat. Fentiek betartásáért, illetve
betartatásáért a Vállalkozó az általa bevont további alvállalkozók vonatkozásában is felel.

6.1.1

A Vállalkozó csak a Vállalkozási szerződésben meghatározott területen – felelős vezető irányítása mellett –
végezhet munkát, köteles gondoskodni a biztonságos és felülvizsgált munkaeszközökről, személyi és tárgyi
feltételekről, azok egészséget nem veszélyeztető, munkavégzésre alkalmas állapotáról. A felülvizsgálatok
eredményét köteles el nem távolítható módon a gépen, berendezésen elhelyezni, vagy a felülvizsgálati
jegyzőkönyv másolatát a helyszínen tartani.
A Vállalkozó gondoskodni köteles az egyéni (kollektív) védőfelszerelésekről, elsősegélynyújtásról (kiképzett
„Munkahelyi elsősegélynyújtó”, és létszámának megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésről), szociálisegészségügyi feltételekről.
Munkakezdés előtt, majd azt követően rendszeresen köteles a Vállalkozó biztosítani, hogy dolgozói
rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati
ismereteivel – munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatás megtartásával –, megismerjék a szükséges szabályokat,
utasításokat. Az erről szóló oktatási bizonylatot a munka megkezdését követően haladéktalanul köteles
bemutatni a Megrendelő munkát irányító megbízott vezetőjének, illetve a Munka- tűzvédelmi vezetőnek
kérésére.
A Vállalkozó köteles a munkavégzéshez szükséges jogszabályoknak megfelelően elkészített kockázat
elemzését a Megrendelőnek bemutatni.
A Vállalkozó a munkája során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait másolatban köteles a
Megrendelőnek 1 példányban átadni, 1 példányt a munkaterületen a munkavállalói által hozzáférhető helyen
tartani.
A Vállalkozó köteles a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységről szóló bejelentését bemutatni, illetve a
helyszínen tartani.
A Vállalkozó kizárólag a Vállalkozási szerződésben rögzített anyagokat használhatja fel a munkája során. Ettől
csak a Megrendelő írásbeli engedélyével térhet el.
Vállalkozónak rendelkeznie kell dolgozóinak személyére szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi
baleset- és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését – beleértve a TB
viszontkövetelését is – fedezi. Ennek értelmében, illetőleg a biztosítás esetleges hiánya esetén a Megrendelő
felé a Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat.
Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások
szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.1.6
6.1.7
6.1.8

6.1.9

3/10

és biztosító eszközöket, védőfelszereléseket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat
folyamatosan ellenőrizni.
6.1.10 Vállalkozó köteles a Megrendelő felelős vezetőjének a balesetet haladéktalanul bejelenteni, a munkájával
összefüggésben bekövetkező balesettel kapcsolatos szükséges intézkedést megtenni, a balesetet kivizsgálni, és
a szükséges nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni, a kivizsgálást követően pedig írásban tájékoztatni a
kivizsgálás eredményéről a vizsgálati jegyzőkönyv másolatának megküldésével.
6.1.11 Vállalkozó köteles a Megrendelő ellenőrzését és intézkedésre jogosult képviselőjének munkavédelmi
ellenőrzését segíteni, intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinteni. Vállalkozó köteles minden
biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi rendellenességet haladéktalanul
megszűntetni.
6.1.12 Vállalkozó felel azért, hogy a saját tevékenységéhez tartozó eszközök és gépek megfelelő műszaki állapotúak
és a balesetmentes munkavégzésre alkalmasak legyenek.
6.1.13 A Megrendelő fenntartja magának azon utasítás jogát, hogy intézkedésre és ellenőrzésre jogosult
munkavédelmi szervek, valamint a közvetlen baleseti veszély esetén a munkavégzést felfüggeszthesse. Az
ebből adódó következményekért teljes körűen a Vállalkozót terheli a felelősség. A Megrendelő az elmaradt
vagy késedelmes munkavégzésért kárigénnyel léphet fel.
6.1.14 A Vállalkozó munkavédelmi megbízottja köteles a Megrendelő munkavédelmi vezetőjével a kapcsolatot
felvenni és a munkavégzés ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tartani.
6.1.15 A Vállalkozó a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáért teljes körűen felelős.
A munka megkezdését követően köteles a munkaterületre vonatkozó teljes előírásokat a munkavállalóival
megismertetni.
6.1.15.1 A tűzvédelemmel összefüggő technikai felszerelések körének meghatározása, azok biztosítása, használatuk
megkövetelése a Vállalkozót érintő területre a Vállalkozó kötelessége.
6.1.15.2 A Vállalkozó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor végezhet, ha a jogszabályokban előírt
engedélyt írásban elkészítette, és azt a Megrendelő megbízott illetékes vezetőjével aláíratta, és 1 példányt
átadott a Megrendelő képviselőjének.
6.1.16

Általános, a baleset-, tűz- és a környezetvédelmet szolgáló szabályok:
A munkaterületet állandóan tisztán kell tartani. A munka közben keletkezett veszélyes hulladékokkal az
érvényben lévő jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
A jogszabályoknak megfelelő nyomtatványokat másolatban a Megrendelőnek a Vállalkozó köteles átadni.
A munkaeszközöket, gépeket és szerszámokat rendeltetésszerűen, a biztonsági előírások betartása mellett kell
kezelni és karbantartani.
A dohányzási előírásokat be kell tartani.
Veszélyes vagy gyúlékony anyagot csak előzetes engedély alapján szabad alkalmazni vagy tárolni.

6.2

A környezetvédelem érdekében:

A környezetvédelem általános szabályairól az 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. Megrendelő fontosnak tartja
a környezet harmonikus hatásának kialakítását, a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét, a
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását valamennyi telephelyen és munkaterületen.
A Vállalkozónak oda kell figyelnie a környezetvédelem elemeire, mint a föld, víz, levegő, környezet védelme,
veszélyes anyagok használatával kapcsolatos tevékenységekre és technológiákra, a hulladékkezelésre, zaj és
rezgés elleni védelemre is.
6.2.2
Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a
munkaterületről elszállítani. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a
Megrendelő Vállalkozó költségére a szemetet elszállíttatja.
6.2.3
A Vállalkozó kötelezettsége a tevékenysége során a hulladékok szelektív gyűjtése, amennyiben a szelektív
hulladékgyűjtők rendelkezésre állnak az adott munkaterületen.
6.2.3.1 Egyes vállalkozói tevékenységek esetén (pl. takarítás, építési munkák, stb.) a Vállalkozónak kell biztosítania a
gyűjtéshez szükséges tárolókat, ezen kötelezettséget szükség szerint a Felek a Vállalkozási szerződésben
rögzítik.
6.2.1

6.3

Tűzvédelem érdekében:

6.3.1
A munkaterületen a Vállalkozónak ismernie és alkalmaznia kell a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
6.3.1.1 A Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkabiztonsági- és tűzvédelmi szabályokért a munkavállalói és a
munkavégzés hatókörében tartózkodók felé.
6.3.2
A Vállalkozó valamennyi – a szolgáltatás végzésében, ellenőrzésében és irányításában részt vevő –
dolgozójának meg kell ismernie a Vállalkozási szerződés mellékletét képező tűz- és munkavédelmi
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szabályzatokról szóló tájékoztatót, és alá kell írnia azt.
6.4

Nyilatkozattételi elvárás

6.4.1

Környezetvédelmi kérdésekben külső kommunikációra a Ventiszol Klímatechnika Kft. Munka-, tűz- és
környezetvédelmi vezetője/ Ügyvezetője jogosult.
Munkavédelmi kérdésben külső kommunikációra a saját munkáját illetően a Vállalkozó munkavédelmi
szakembere, illetve a munkaterületre vonatkozóan a Ventiszol Klímatechnika Kft. Munka-, tűz- és
környezetvédelmi vezetője/ Ügyvezetője jogosult.
Tűzvédelem kérdésben külső kommunikációra a saját munkáját illetően a Vállalkozó munkavédelmi
szakembere, illetve a munkaterületre vonatkozóan a Ventiszol Klímatechnika Kft. Munka-, tűz- és
környezetvédelmi vezetője/ Ügyvezetője jogosult.

6.4.2

6.4.3

6.5

Ellenőrzési és szankcionálási elvárások

6.5.1

A munkaterületen a Vállalkozó tevékenységét a hatóságokon kívül a Megrendelő képviselője is folyamatosan
ellenőrzi.
Súlyos veszélyeztetés esetén a Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő azonnali hatállyal felfüggesztheti,
annak minden következményét a Vállalkozó viseli.
Amennyiben a hatósági ellenőrzés során a Megrendelőt a Vállalkozó tevékenysége következtében bármilyen
joghátrány éri, akkor a Megrendelő jogosult kárát a Vállalkozóval szemben teljes körűen érvényesíteni.
Amennyiben a Vállalkozó a bemutatási kötelezettségét, vagy átadási kötelezettségét elmulasztja, akkor a
figyelmeztetés napjától a tevékenység kezdetéig visszamenőleg a Megrendelő jogosult 1000 Ft/ nap összegű,
és a figyelmeztetés napjától a bemutatási vagy átadási kötelezettség teljesítéséig 3000 Ft/ nap összegű kötbért
felszámítani, amely kötbér összege az esedékes vállalkozói díjból levonásra kerül.
Ha a figyelmeztetést követően sem teljesíti a Vállalkozó a kötelezettségét, akkor az ismételt (1 hét múlva)
kiküldött figyelmeztetéssel a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani veszélyeztetés miatt. A szerződés
felmondásából eredő károkat a Vállalkozó köteles viselni.
A szankciók kiszabására a Megrendelő részéről a tevékenységet irányító vezető, a Munka-tűzvédelmi vezető,
és a Ügyvezető jogosult.

6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2.

6.5.2.1

6.5.2.2

7.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

7.1

Vállalkozó a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a Vállalkozási szerződés szerinti előírásoknak
megfelelő teljes körű jótállást és szavatosságot vállal az általa elvégzett munkáért.

8.
8.1
8.2
8.3

8.4.

ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK
Mindazon eljárások és vizsgálatok ide tartoznak, amelyek megállapítják, hogy a Szolgáltatás teljesítése
megfelel-e a Vállalkozási szerződésben foglaltaknak.
Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői ellenőrzéseit segíteni,
intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinteni.
Amennyiben a Szolgáltatás ellenőrzése során a Megrendelőnek a jegyzőkönyvben is rögzített kifogása van, azt
köteles a Vállalkozóval a lehető legrövidebb időn belül (3 munkanap) írásban közölni. A Vállalkozó köteles a
minőségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a
közléstől számított 3 munkanapon belül megtenni, illetve a Szolgáltatást végző személyek helyett szükség
szerint más személyeket kijelölni.
A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó
tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

9.

VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE

9.1

A Vállalkozónak a Szolgáltatás teljesítését a Vállalkozási szerződésben, illetve a szerződés melléklete szerinti
leírásban meghatározott ütemezés szerint, folyamatosan kell elvégeznie.
A Vállalkozó a vállalt feladatokat a Megrendelő magas szintű elvárásainak megfelelően, I. osztályú
minőségben köteles ellátni.
A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén a Vállalkozóval
szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

9.2
9.3
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9
9.10

9.11
9.12

- Vállalkozói díj csökkentése, késedelmi vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- kártérítés érvényesítése (ideértve a Szolgáltatás teljesítése érdekében kötött fedezeti szerződésből eredő
igények érvényesítését is),
- a Vállalkozási szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése.
Amennyiben a Vállalkozási szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója számára
olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, a Vállalkozónak írásban
késedelem nélkül értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.
Megrendelő a Ptk. szerint jogosult az előzetes szerződésszegésből eredő jogait gyakorolni. Vállalkozó felelős
ezen értesítés elmulasztásából eredően a Megrendelőt ért károkért.
A Vállalkozó felelős a közreműködők munkavégzéséért, emberi magatartásáért, az általuk okozott károkért. A
munkavégzésre, valamint az emberi magatartásra vonatkozó társadalmi normák súlyos vagy ismétlődő
megsértése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a Megrendelő legalább 3 alkalommal minőségi, vagy egyéb kifogással élt a Vállalkozó
munkavégzésével szemben, úgy egyidejűleg jogosult az esedékes számla értékéből levonást eszközölni. A
kifogásmentes számlázási időszak nem érinti a 3 alkalommal közölt kifogás folyó számítását. Amennyiben a
Vállalkozó a kifogás megszüntetése érdekében írásbeli felszólítás ellenére sem tesz megfelelő intézkedéseket,
úgy a 9.7. pontban előírt szankciók is beállnak.
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a Vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését –
ideértve a kijavítási kötelezettség határidőn túl történő teljesítését is – a vállalt teljesítési határidőn belül, avagy
a napi teljesítés elmarad, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó
igényeken túl (pl. a 9.6. pontban foglalt levonási jogosultság mellett) – késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelemi kötbér mértékét a Vállalkozási szerződés tartalmazza. A Megrendelő 5 nap teljesítés elmaradása
esetén a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A meghiúsulási kötbér mértékét a
Vállalkozási szerződés tartalmazza.
Azonnali hatállyal jogosult Megrendelő a Vállalkozási szerződést felmondani, ha a Vállalkozó a Megrendelő
írásbeli felszólítása ellenére nem teljesíti a Vállalkozási szerződésben rögzített kötelezettségeit.
A Megrendelőnek jogában áll a számla összegéből az általa bejelentett kötbért visszatartani, ha a Vállalkozó a
számlában nem érvényesítette a Megrendelő által bejelentett kötbérigényt.
Amennyiben a Vállalkozási szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért kizárólag a Vállalkozó felelős, a
Megrendelő a Szolgáltatást másik vállalkozó közreműködésével teljesítheti, ekkor a Megrendelő részéről
felmerülő többletköltségeket a Vállalkozó köteles megtéríteni (fedezeti szerződés). Amennyiben a Megrendelő
és a Munkahely közötti vállalkozási szerződés szűnik meg a Vállalkozó szerződésszegése miatt, a Megrendelő
kártérítést követelhet a Vállalkozótól.
Megrendelő kötbérigénye érvényesítésének elmaradása nem jelenti Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés
következményeként megilletik.

10.

ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

10.1

10.5.

Vállalkozó további közreműködőket – alvállalkozókat – csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával
alkalmazhat. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégadatokat (cég neve, címe, telefon- és fax száma,
vezetőjének neve) Megrendelőnek átadja. Megrendelő az alvállalkozó alkalmazását megtagadhatja a
közlemény kézhezvételét követő 10 napon belül. Amennyiben Megrendelő a bevonni kívánt alvállalkozót nem
fogadja el, Vállalkozónak más alvállalkozót kell választania, illetve a munkát saját állományával végeztetheti.
Alvállalkozóként csak olyan cégbíróságon bejegyzett cég vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
vállalkozó vehető igénybe:
- akivel szemben csőd vagy felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet nem terjesztettek elő,
- akinek felelős vezetőjével szemben gazdasági bűncselekmény miatt eljárás nincs folyamatban.
Megrendelővel szemben Vállalkozó az alvállalkozói által végzett munkákért, mint sajátjáért felel.
A Megrendelő az alvállalkozói szerződéseket bármikor jogosult ellenőrizni. Az alvállalkozói szerződéseknek
meg kell felelniük a Vállalkozási szerződés és jelen ÁSZF kikötéseinek. Ezen megfelelőség esetleges hiányára
való hivatkozással a Vállalkozó nem mentesülhet a felelősség alól a Megrendelővel szemben.
Vállalkozó a közreműködőkért a Ptk. szerinti felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben.

11.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

11.1

A Vállalkozási szerződés szerinti munkák megvalósítására vonatkozó határidők a Vállalkozási szerződésben
kerülnek rögzítésre. A Vállalkozási szerződés szerinti teljesítés időpontja az elvégzett munka átadása. Az
elvégzett munkák átadás-átvételét a Vállalkozónak kell kezdeményeznie. Folyamatos teljesítés esetén a
teljesítés időpontja a Vállalkozási szerződésben részletezett ütemezés szerinti időpontok.

10.2

10.3
10.4
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11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

Megrendelő a munkát ellenőrzi és a teljesítésnek megfelelően a teljesítésigazolást Vállalkozónak kiadja. A
számla a munka elvégzését követően nyújtható be, a teljesítését igazoló jegyzőkönyv csatolásával. Vállalkozó
számláját a fenti dokumentum eredeti aláírású példányainak számlához történő csatolásával nyújthatja be
Megrendelő felé.
A Vállalkozó számláját a Megrendelő központjába (4034 Debrecen, Vágóhíd u.14.) küldi.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási szerződésből eredő követelését harmadik személy részére csak a
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával engedményezheti.
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi
kamatra tarthat igényt.
A Vállalkozó által elvégzett munkák után fizetés a leigazolt számla kézhezvételétől számított, a szerződésben
meghatározott fizetési határidő lejártát követően történik átutalással, tekintettel a 3.6 pontban foglaltakra.
A Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő 2 alkalommal teljesít átutalásokat, minden hónap 15-én
és a hónap utolsó napján (amennyiben ezek a napok szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esnek, az
azt követő munkanapon esedékes az átutalás), a Vállalkozó ezen kifizetési napig késedelmi kamatot nem
számíthat fel. Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó a Megrendelő előteljesítését elfogadja.
A Felek megállapodnak abban, hogy a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdés
szerinti behajtási költségátalány legmagasabb összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a Magyar
Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama
alapján kell számítani.

12.

FELELŐSSÉG

12.1

A Vállalkozó a Megrendelőnek az általa okozott kárt – tényleges kár, vagyonban beállott értékcsökkenés, az
elmaradt vagyoni előny, és a Megrendelőt ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek –
köteles teljes összegében megtéríteni. Az okozott kár a Vállalkozó által benyújtott számla összegéből is
levonásra kerülhet. Amennyiben a számla összege nem fedezi az okozott károkat, úgy a Vállalkozót megtérítési
kötelezettség terheli.
Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szembeni tartozásába a Vállalkozási szerződésből eredő követeléseit
beszámítással kompenzálni, figyelembe véve a hatályos számviteli előírásokat is.
Vállalkozónak a Vállalkozási szerződés teljes hatálya alatt rendelkeznie kell saját felelősségére és harmadik
feleknek okozott károkkal szemben a Vállalkozási szerződés teljes időtartamára vonatkozó
felelősségbiztosítással. A biztosítása esetleges hiánya vagy megszűnése esetén is helytállási kötelezettséggel
tartozik a Vállalkozó. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kérésére a biztosítási kötvényt bemutatni nem
tudja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.2
12.3

13.

MEGRENDELŐI JOGOSULTSÁGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, KÖTELEZETTSÉGEK:

13.1

13.2

A Megrendelő jogosult:
- a Vállalkozási szerződésben foglalt munkák mennyiségét a Vállalkozóval egyeztetve növelni vagy
csökkenteni,
- az elvégzett rossz minőségű munkát leértékelni, amennyiben annak kijavítására már nincsen mód.
Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért és rögzített határidőre a munkát nem tudja
elvégezni, úgy a Megrendelő jogosult:
- a munkát más vállalkozónak átadni,
- a Vállalkozási szerződést egyoldalúan megszüntetni
a Vállalkozó felelősségére.

14.

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

14.1

A Vállalkozási szerződés megszűnik:
- a Felek közös megegyezésével,
- határozott időtartamú szerződés eseten a meghatározott időtartam elteltével,
- rendkívüli (azonnali hatályú) felmondással,
- rendes felmondással, amelynek felmondási határideje, ha a Vállalkozási szerződés mást nem határoz meg, 30
nap.
Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél súlyosan megszegi a Vállalkozási szerződésben foglalt
kötelezettségeit, a Vállalkozási szerződésben és jelen ÁSZF rendelkezéseiben felsoroltakon kívül különösen:

14.2
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- a Szolgáltatás nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén,
- rendszeres késedelmes, vagy nem megfelelő minőségben teljesítés,
- a munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi- szabályok be nem tartása,
- az ellenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása,
- az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának meg nem óvása, vagy ezzel kapcsolatosan kár
okozása (kártérítési kötelezettség fennállása mellett),
- a nem szakszerű munkavégzésből eredő károk okozása (kártérítési kötelezettség fennállása mellett),
- ha az adott Munkahelyen a Megrendelő vállalkozási szerződését a Vállalkozó magatartása miatt szüntetik
meg,
- a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel, ahol a Vállalkozási szerződés szerint szükséges, erkölcsi bizonyítvánnyal,
- titoktartási kötelezettség megsértése.

15.

TITOKTARTÁS, SZELLEMI TULAJDONJOG
Megrendelő vállalja, hogy a rá vonatkozó mértékben a Vállalkozási szerződés teljesítési helyén a teljesítéshez
szükséges feltételeket biztosítja, ideértve különösen a bejutást és a munkaterület munkavégzésre alkalmas
állapotban történő rendelkezésre bocsátását is.
Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatták
egymást az érdekkörükbe tartozó mindazon információról, amely szerződés-kötési szándékukat
befolyásolhatta. A teljesítést akadályozó bármely körülményt a Felek késedelem nélkül kötelesek egymás
tudomására hozni. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

15.1

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

A Vállalkozási szerződésben a "Bizalmas Információ" fogalom az alábbiakat fogja át:
(a) stratégiai, üzleti, technikai, pénzügyi, jogi, személyzeti, szervezeti, szerkezeti, működési, adminisztratív,
marketing és gazdasági információ, know-how, ügyfelekre vonatkozó információ, illetőleg bármely olyan
információ, amely tartalmazza a "bizalmas", "személyes", vagy "titkos" megjelölést, valamint bármely
titkosnak, vagy bizalmasnak minősülő lényeges adat és minden egyéb információ, amely a Vállalkozási
szerződésre, a Felekre, azoknak üzleti tevékenységére, vagy egyéb ügyleteire vonatkozik, beleértve bármely
személy által készített emlékeztetőt, jelentést, vagy értékelést, akár szóbeli, akár írásban készült a Vállalkozási
szerződés keltét megelőzően, vagy azt követően;
(b) akár a Felek, akár a Felek képviselője által, bármilyen formában készített elemzések, tanulmányok és egyéb
dokumentumok azon része, amely tartalmaz, vagy egyéb módon utal a fenti (a) pontban hivatkozott
információra, vagy abból származik. A "képviselő" a jelen megállapodás céljából magában foglalja valamely
fél minden vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját, megbízottját, tanácsadóját, leányvállalatát vagy
társvállalatát.
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden Bizalmas Információt, Felek között folytatott
megbeszélések és tárgyalások tényét és tartalmát teljes mértékben bizalmasan kezelik. Sem arról, sem pedig
annak valamely részéről a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem nyújtanak harmadik
személynek tájékoztatást, sem szóban, sem írásban, és azt nem használják fel semmilyen célból.
Felek az egymás részéről átadásra kerülő adatok és információk bizalmas jellegét és gazdasági értékét
kifejezetten elismerik. Felek kifejezetten elismerik, hogy az információk gondatlan kezelése, vagy a titoktartási
kötelezettség megszegése a másik félnek jelentős kárt okoz, ez okból kötelezik magukat, hogy az információk
kezelése során fokozott figyelemmel és körültekintéssel járnak el.
A 15.1. pontban foglalt kikötések nem vonatkoznak a Bizalmas Információk azon körére, amelyről
egyértelműen megállapítható, hogy:
• a nyilvánosság számára hozzáférhető anélkül, hogy bármely Fél, vagy akár képviselőik bármely mulasztást
követtek volna el; vagy
• harmadik személytől jogszerűen kapták meg, anélkül, hogy a titoktartási kötelezettséget megszegték volna;
• írásosan bizonyítható, hogy az jogszerűen bármely Fél vagy képviselője birtokában állt bármely ilyen
nyilvánosságra hozatalt megelőzően; vagy
• amelynek közzétételét jogszabály, bírósági határozat vagy valamely hatóság írja elő.
A Felek mindent elkövetnek azért, hogy azon személyek köre, akik hozzáférhetnek a Bizalmas Információkhoz,
csak azokra korlátozódjon, akik az adott feladattal közvetlenül foglalkoznak, vagy akiknek a munkájához és
tevékenysége végzéséhez a Bizalmas Információ birtoklása feltétlenül szükséges, és akik tudomással bírnak a
Bizalmas Információ kiemelt jelentőségéről. Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni annak
érdekében, hogy megakadályozzák, hogy ezen információk bármely illetéktelen, harmadik személy részére
hozzáférhetővé váljanak. Ezen felül hozzájárulnak ahhoz, hogy ugyanazon biztonsági eljárásokat alkalmazzák
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15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

15.10.
15.11

a Bizalmas Információkra, amelyeket saját bizalmas információikkal kapcsolatosan alkalmaznak, de semmi
esetre sem enyhébbeket az ésszerű elvárásoknál.
Sem a Felek, sem pedig valamely társvállalatuk, vagy képviselőjük nem használhat fel semmikor egyetlen
Bizalmas Információt sem avégett, hogy megszerezze a másik Fél valamely ügyfelét vagy partnerét.
A Felek kölcsönösen kötelesek biztosítani, hogy valamennyi képviselőjük betartja a Vállalkozási szerződésben
és a jelen ÁSZF-ben foglalt titoktartási követelményeket, mintha azoknak ezen személy közvetlenül részese
lenne.
Mind a Felek, mind pedig képviselőik beleegyeznek, hogy a Bizalmas Információk vonatkozásában nem
szereznek semmilyen jogot vagy engedélyt, kivéve, amennyiben azt a Vállalkozási szerződés kifejezetten
tartalmazza.
Ezen titoktartás a szerződés bevezetőjében körülírt két Fél között köttetett, ezért a Feleken, illetve
képviselőiken kívül bármely harmadik fél részére jelen megállapodásból fakadó jog, vagy kötelezettség
keletkeztetéséhez a másik Fél írásbeli hozzájárulása szükséges.
A Vállalkozási szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt titoktartásra vonatkozó előírások maradéktalan
betartását a teljesítés lezárását, befejezését követő 5 évig a Felek magukra nézve kötelezettségnek tekintik.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződés eredményeképpen esetleg létrejövő
szellemi alkotás átadásával, a szellemi alkotásra vonatkozó tulajdonjogot, beleértve az összes egyéb vagyoni
jogokat a Megrendelő szerzi meg. Ez a rendelkezés a Megrendelő esetleges jogutódaira is vonatkozik. A
szellemi alkotásnak a Megrendelő részéről engedélyezett esetleges további felhasználása esetén sem követelhet
a Vállalkozó semmilyen jogcímen további díjazást. Ennek megfelelően a Megrendelő, a feladat elvégzése
eredményeképpen, térben, időben és mennyiségileg korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosítványokat
szerez a feladat elvégzése eredményeképpen létrejövő szellemi alkotáson. A létrejövő szellemi alkotás
tekintetében a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotás további felhasználására
harmadik személyeknek engedélyt adjon, és – mivel a szellemi alkotás tulajdonjoga a Megrendelőt illeti meg
– kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen létrejövő szellemi alkotás másnak, bármilyen formában, vagy
terjedelemben történő átengedésétől tartózkodik. A felhasználási engedély kiterjed a szellemi alkotás
átdolgozására, többszörözésére és terjesztésére is.

16.

ÉRTESÍTÉSEK

16.1

A Vállalkozási szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében
egymást késedelem nélkül értesíteni tartoznak az érdekkörükben felmerülő, a Vállalkozási szerződésre
vonatkozó minden lényeges tényről, adatról, körülményről.
A Felek lényeges adatnak tekintik különösen a Vállalkozó személyében (a társaság adataiban) beállott
bármilyen változást.
A Felek egymás közti értesítéseit írásban, a Vállalkozási szerződésben rögzített címre (vagy e-mail-ben) kell
megküldeni, és írásban (vagy e-mail-ben) vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe,
amikor azt kikézbesítették. Ajánlott tértivevényes levélben megküldött értesítést – amennyiben az „nem
kereste” jelzéssel érkezett vissza – a 3. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

16.2
16.3

17.

VITÁS KÉRDÉSEK

17.1

Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton
rendezik és bírósághoz közülük bármelyik fél csak akkor fordul, ha az egyeztetés az első írásbeli
kezdeményezéstől számított 30 napon túl sem vezet eredményre. Amennyiben peren kívüli rendezésre mégsem
lenne mód, úgy a Vállalkozási szerződésből felmerülő vagy azzal kapcsolatos minden vitára, beleértve annak
létezésével, megszegésével, érvényességével vagy megszüntetésével kapcsolatos minden kérdést, a Felek a
Debreceni Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén a Debreceni Törvényszék – kizárólagos illetékességét
kötik ki.

18.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF aláírása napján lép hatályba, és a Megrendelő hivatalos weblapján (www.ventiszol.hu) kerül közzétételre.
Felek között a vállalkozási szerződés aláírásának napjával lép hatályba, a vállalkozási szerződés mellőzhetetlen tartalmi
elemét képezi.
A Felek bármely vállalkozási szerződés megkötése előtt jelen ÁSZF rendelkezéseit kötelesek közösen együttműködve
értelmezni. Az egyes szerződéseket az ÁSZF elveinek alárendelten kell megkötni, amennyiben azonban az a nem várt
helyzet állana elő, hogy az ÁSZF és valamely szerződés tartalmában ellentétes egymással, ez esetben az ÁSZF
rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen ÁSZF aláírásával a Felek kijelentik, hogy a Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót
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mindazon rendelkezésekről, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a
Felek között korábban alkalmazott feltételektől.
Jelen ÁSZF a Ventiszol Klímatechnika Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14. szám alatti irodájában kifüggesztésre kerül.
Jelen ÁSZF-t a Megrendelő egyoldalúan módosíthatja, a módosított ÁSZF a Megrendelő hivatalos weblapján történő
közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítást a Megrendelő a Vállalkozó tudomására jutásától számított 30 napon
belül elfogadottnak tekinti, amennyiben a Vállalkozó írásban nem észrevételezi azt.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok (Ptk.,
stb.) az irányadók.
Ezen ÁSZF-t a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyó cégszerű aláírásukkal látták el.

Debrecen, 2020. 03. 04.

……………………………………………………..
Rácskai József
ügyvezető
Ventiszol Klímatechnika Kft.
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