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ÁLTALÁNOS SZERZ ŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
1.  Kérjük, hogy jelen dokumentumot a nyílászárók vagy tartozékok megrendelése előtt gondosan tanulmányozza át, 

mert ez az irat a megrendelő lappal és a felmérési vagy terv lapokkal együtt képezi a Megrendelő és a Confector 
Mérnök Iroda Kft (1037 Budapest, Pomázi út 11, továbbiakban: Vállalkozó) közötti szerződést. Egy példány az öné. 
Jelen szerződés/megrendelés módosítása csak írásban érvényes, a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a 
felek csak írásban tehetik meg érvényesen. 

2.  A szerződés a felmérési vagy terv lapok elfogadásával és a megrendelő lap mindkét fél általi aláírásával, valamint a 
túloldalon feltüntetett bruttó szerkezetár 50%-ának befizetésével lép hatályba. Megrendelést és megrendelés 
módosítást csak írásban tudunk elfogadni: postán a 1037 Budapest, Pomázi út 11. címre; faxon a 06-1-430-0106 
számra; illetve az ablak@confector.hu e-mail címre. Szerződés műszaki tartalmán kizárólag a Vállalkozóval 
egyeztetve és annak beleegyezésével lehet módosítani. 

3.  A megrendeléskor közöljük Önnel a gyártás határidejét és felajánljuk a szállítás ugyanezen határidőre történő 
lebonyolítását km. tarifával számítva. Természetesen saját szállítás is lehetséges. A kész szerkezetek a profilt védő 
fólián kívül egyéb csomagolást nem tartalmaznak. 

4.  Bejárati ajtóink cilinderbetéteire felelősséget nem vállalunk (nem fúrásbiztosak)!  
Dupla cilinderes zár esetében csak az alsó zárhoz adunk zárbetétet.  
Megrendelő külön kérésére szállíthatjuk biztonsági cilinderbetéttel is, felelősség nélkül.  

5.  Vállalkozó nem vállal felelősséget a teljesítés késedelméért vagy meghiúsulásáért, amely külső, elháríthatatlan ok 
következménye (profil vagy vasalat tartós hiánya, közlekedési akadályok, rendíkvüli időjárási körülmények és egyéb 
elháríthatatlan ok miatt). A teljesítés meghiúsulása esetén a vállalkozói díj a Megrendelő részére visszajár. 

6.  A szerződés szerinti teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Megrendelő vagy megbízottja (nem a Confector Kft 
által végzett szállítás esetén a szállítást végző személy vagy fuvarozó) a szállítólevelet aláírja, vagy a számlát átveszi. 
A Confector Kft. által történő szállítás esetén az esetlegesen szállításból eredő sérüléseket Megrendelő vagy 
megbízottja köteles a szállítólevélben feltüntetni. 

7.  A termék tulajdonjoga azok vételárának teljes kifizetésével száll át Megrendelőinkre, illetve egy adott termék 
beépítését csak vételárának teljes kiegyenlítése után lehet megkezdeni. A fizetés cégünk pénztárában, szállításkor a 
helyszínen, illetve banki átutalással lehetséges. Amennyiben Megrendelő a vételárat nem egyenlíti ki a fizetési 
határidőn belül, a behajtással felmerült és igazolt költségeket (pl. követeléskezelő, ügyvéd díja, postaköltség stb.) 
Megrendelő viseli. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő évi 20%-os kamatot köteles késedelmi kamatként 
megfizetni. A számla megfizetésének 10 napot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől 
írásban elállni. 

8.  Cégünk külön megállapodás alapján vállalja az általunk gyártott nyílászárók helyszíni beépítését, meglévő ablakok 
cseréjét, valamint kiegészítők (párkány, takaróléc, redőny, rovarháló) szerelését. 

9.  A beépítés helyszínén szabad munkaterületet, díjmentes víz és áramellátást kérünk biztosítani. Burkolatok, ill. a 
berendezések állagmegóvása a Megrendelő feladata. A régi nyílászárók kibontásakor a falfelület, vakolat sérülhet, 
melynek helyreállítása a Megrendelő feladata kivéve, ha ezzel Vállalkozót bízza meg külön díjazás fejében. A 
kibontott nyílászárókat külön kérésre, díjazás ellenében elszállítjuk. Amennyiben a Megrendelő nem saját 
tulajdonában lévő nyílászárót épít be, az ebből eredő károkért Vállalkozó felé kártérítési kötelezettsége van. 

10. A szakszerűen beépített és rendeltetésszerűen használt, általunk gyártott és forgalmazott nyílászáró termékekre az 
átvételtől számított 1 év jótállást vállalunk, kivéve, ha a kötelező jótállást jogszabály ennél hosszabb időtartamban 
határozza meg. Felhívjuk figyelmét, hogy jótállási vagy szavatossági igényét a számla felmutatásával érvényesítheti, 
mely egyben garancialevél is. 
Megrendelő által történő beépítés esetén a jótállás vagy szavatosság érvényesítésének feltétele a szakszerű beépítés 
írásos igazolása. (kivitelezői nyilatkozat, számla). 

11. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Vállalkozó a nyilvántartásában a szerződéses 
kötelezettségek teljesítése illetve azok érvényesítése érdekében kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy 
késedelme esetén a Vállalkozó az adatokat követeléskezelő cégnek átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a 
vevő esetlegesen fennálló tartozásának behajtása érdekében.  

12. Felek e szerződéses jogviszonyra a magyar jog hatályát kötik ki, jogvita esetén alávetik magukat a Vállalkozó 
székhelye szerint illetékes bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének. . A jelen Általános Szerződési 
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb magyar jogszabályok az 
irányadók. 
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