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Általános érvényességi feltételek 
 

1. Kérjük, ellenőrizzék, hogy az ajánlatban szereplő részletesen kidolgozott műszaki tartalom megfelel-e 
követelményeiknek. Az át nem olvasott és nem ellenőrzött műszaki tartalomból következő félreértésekért, 
esetleges károkért, felelősséget nem tudunk vállalni. Az elfogadott ajánlat műszaki tartalmának és 
mennyiségének helyességéért Megrendelő felel. 
 

2. Ajánlatunk elsősorban a részünkre rendelkezésre bocsátott konszignációs kiírás alapján készült. A 
konszignációs kiírást a további szóbeli és írásos egyeztetések módosíthatták, mely módosítások a 
kidolgozott ajánlatunkban átvezetésre kerültek. Amennyiben a részünkre megküldött dokumentáció, vagy 
átadott információ hiányos vagy hibás, az abból eredő esetleges károkért felelősséget nem tudunk vállalni. 
 

3. Az ajánlatunkban szereplő műszaki tartalom eltérhet a terveken, valamint a konszignációs kiírásban 
szereplő műszaki tartalomtól, a kölcsönös egyeztetésnek megfelelően. Az eltéréseket ajánlatunkban 
feltüntettük, az ellenőrzése és jóváhagyása Megrendelő felelőssége. 
 

4. Az ajánlati árunk/áraink minden esetben, az ajánlatunkban részletesen leírt műszaki tartalomra 
vonatkozik/vonatkoznak. A kölcsönösen egyeztetett és leadott árajánlat, valamint az abban szereplő 
részletes és tételes műszaki tartalom képezi megállapodásunk tárgyát.  
 

5. Az ajánlatunkban megadotthoz képest, a teljesítés során jelentkező méret és mennyiségi eltérések 
esetén fenntartjuk a jogot a keletkező többletköltségek érvényesítésére. Ilyen esetben írásban értesítjük 
Megrendelőt. 
 

6. Megrendelés akkor lép érvénybe, ha a megrendelés elfogadásáról annak átvétele után írásbeli 
visszaigazolást küldünk. A megrendelés minden esetben a rendelésigazolás szerinti tartalommal és 
határidővel jön létre, kivéve, ha azt a Megrendelő megkifogásolja. 
 
 

Beépítési technikai információk 
 

1. Gipszkarton acél ajtótokokat a gipszkartonos szakkivitelező építi be, a gipszkarton technológiai sorrend 
szerint, a gipszkarton szerkezethez történő falon belüli csavarozással. A gipszkarton ajtótok szakszerű 
beépítésének felelőssége, (mint pl. a méterszint tartása, a tokszárak függője, a szemöldök vízszintje, az 
átló) a gipszkartonos szakkivitelezőé. Amennyiben a gipszkarton ajtótokok beépítése szakszerűtlenül 
történt meg, és ennek következményeként ajtólapokat szerelni/beállítani nem tudunk, és/vagy az 
ajtólapokon utólagos vágás/átalakítás szükséges, abban az esetben a vonatkozó ajtólap, vagy egyéb 
átalakítási költségeket Megrendelő viseli. Ilyen esetekben a problémát az ajtólapok szerelésének 
megkezdésekor jelezzük. Mivel a gipszkarton ajtótokok beépítése nem cégünk felelősségi köre, 
ezért az ajtólapok további szerelését kizárólag abban az esetben folytatjuk, ha írásos 
megrendelést kapunk a felmerülő plusz munkáink és költségeink elszámolására vonatkozóan. 
Az ilyen esetekben érvényes díjaink a következők: 
 

Munkanem Nettó díj/ajtó 
Fa alapú ajtólapok aljából történő helyszíni gyalulás/vágás. 10 000,-Ft 
Fa alapú ajtólapok aljából történő helyszíni gyalulás/vágás, automata 
küszöb kiszereléssel és újra marással. 

18 500,-Ft. 

Fa alapú ajtólapok falcából történő helyszíni gyalulás/vágás, szükség 
szerint újra élfóliázás. 

35 000,-Ft. 

Acél alapú ajtólapok aljából történő helyszíni flexkorongos vágás. 12 000,-Ft 
Automata küszöb kiszerelése, marása, újra szerelése 15 000,-Ft 
A helyszínen meg nem valósítható átalakítások műhelykörülmények 
közötti átalakításának díja. 

Egyedi árajánlat alapján 
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2. Kőműves acél, valamint fa ajtótokokat – beépítés megrendelése esetén – cégünk építi be. A beépítés az 

általunk megadott falnyílás méretek, és munkaterület rendelkezésre állása esetén, PUR-habos, falazó 
karmos, vagy dűbelezéses rögzítéssel történik, a technológiai leírás szerint. A PUR-habbal pontonként 
rögzítünk, a tok melletti teljes PUR-habos kifújás ajánlatunknak nem tárgya, mint ahogyan a 
hézagtakarás sem. Az ajtótok szárakat a beépítés során megtámasztjuk. A támaszték idő előtti, más 
társkivitelezők által történő eltávolítása a tok helytelen rögzülését vonja maga után, melynek 
felelősségét és következményeit nem áll módunkban felvállalni.  
Amennyiben a 0, vagy méterszint megadása az ajtótokok beépítése előtt nem volt megfelelő, hibás volt 
és/vagy magasabbra került az aljzat és a végleges padlóburkolat, illetve az utólagosan elhelyezett 
padlóváltó nem lett belekalkulálva a szint megadásakor, és emiatt az ajtólap alja leér, abban az esetben 
a következő díjak kerülnek felszámításra:  
 

Munkanem Nettó díj/ajtó 
Fa alapú ajtólapok aljából történő helyszíni gyalulás/vágás, mely a 
teljes megrendelt ajtólap mennyiség 5%-át meghaladó darabszám 
után kerül felszámításra. 

10 000,-Ft 

Fa alapú ajtólapok aljából történő helyszíni gyalulás/vágás, automata 
küszöb kiszereléssel és újra marással. 

18 500,-Ft. 

Fa alapú ajtólapok falcából történő helyszíni gyalulás/vágás, szükség 
szerint újra élfóliázás. 

35 000,-Ft. 

Acél alapú ajtólapok aljából történő helyszíni flexkorongos vágás. 12 000,-Ft 
Automata küszöb kiszerelése, marása, újra szerelése 15 000,-Ft 
Acél ajtótokból történő vágás 6 000,-Ft 
A helyszínen meg nem valósítható átalakítások műhelykörülmények 
közötti átalakításának díja. 

Egyedi árajánlat alapján 

 
FIGYELEM! A méterszint kijelölése, - függetlenül attól, hogy milyen típusú ajtótok kerül beépítésre, 
illetve az ajtótok beépítését mely szakma végzi - minden esetben a Megrendelő hatásköre és felelőssége. 
A méterszint hibás kijelölésből adódó minden ajtósszakmai többletmunka többletköltsége Megrendelőt 
terheli. 

 
 

3. Tűzgátló ajtóelemeket és tolókapukat – beépítés megrendelése esetén – cégünk építi be. A beépítés az 
általunk megadott falnyílás méretek, és munkaterület rendelkezésre állása esetén, PUR-habos, falazó 
karmos, vagy dűbelezéses rögzítéssel történik, a technológiai leírás szerint. A PUR-habbal pontonként 
rögzítünk, a tok melletti teljes PUR-habos kifújás ajánlatunknak nem tárgya, mint ahogyan a 
hézagtakarás sem. A támaszték idő előtti, más társkivitelezők által történő eltávolítása a tok helytelen 
rögzülését vonja maga után, melynek felelősségét és következményeit nem áll módunkban felvállalni. 
A tűzgátló ajtók speciális beépítési eseteit külön mellékletben taglaljuk. 
 

4. Termékeinket az általánosan elfogadott minősített szakipari technológia és segédanyagok 
felhasználásával építjük be. 
 

5. Ajánlatunknak nem tárgya a szükséges nyílásméretek, fogadószerkezetek kialakítása, megépítése. 
Ajánlatunknak nem tárgya semmilyen utólagos festési, kőműves javítási, villanyszerelési munkálat. 
 

6. Ajánlatunknak nem tárgya a megrendelt termékek teljesítés helyére történő leszállítását követő felelős 
őrzés. A leszállítást követően termékeink mennyiségi és állagmegóvása minden esetben Megrendelő 
felelőssége. 
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Beépítési normadíj, ismételt szerelés 
 

1. Vállalásunk a megajánlott/szerződött termékek vonatkozásában EGYSZERI beépítést és szerelést 
tartalmaz.  
 

2. Amennyiben az összevont építőipari normarendszerben,- az építéstechnologiai sorrendben,- valamint 
ezekkel összhangban a csatolt GARANT ÉPÍTÉSI ÁSZF építési munkaterületre vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott építési munkaterület feltételrendszere nem áll rendelkezésünkre, de ennek ellenére a 
beépítés elvégzésére utasítást kapunk, abban az esetben az alábbi rendelkezés kiemelten érvénybe lép: 
 

a. Az általunk már felszerelt termékeket érintő, társ-szakmák miatt,- vagy által történő 
beavatkozások, úgymint ajtólap leakasztások, gumitömítés kiszedések, alkatrész le/vagy 
kiszerelések következményeként, az  ismételt ajtólap felakasztási,- ismételt szerelvény vagy 
alkatrész beszerelési igényt kizárólag pótmunka/pótrendelés keretében tudjuk biztosítani. 

b. Az ismételt szerelés díja minden esetben az adott termék szerződött komplett beépítési 
egységára. 

c. Amennyiben az ismételt szerelés alkatrész pótlást is igényel, (pl gumitömítés, egyéb eltűnt 
szerelvények) abban az esetben pótmunka ajánlatot küldünk. 

d. Amennyiben az ismételt szerelési igény a munkaterületről levonulásunk után érkezik, abban az 
esetben nettó 250Ft/km kiszállási díj is elszámolásra kerül. 

e. Az ismételt szerelés az alapvállalásunknak nem része, a szerződéses határidőket automatikusan 
meghosszabbítja. 

 
 

Helyszíni anyagmozgatás 
 

Termékeink az adott épületen belül az emeletekre történő eljuttatása segédmunka, mely segédmunka 
szakembereink által történő elvégzése a szakkivitelezési munkáinkat lassítja, valamint szakembereink napi 
teljesítését hátrányosan befolyásolja. 

A helyszíni anyagmozgatás szabályozása a GARANT ÁSZF szerint a következő: 

1. Két emeletnél magasabb épületek esetén termékeink beépítési ponthoz történő juttatásához előre 
kölcsönösen ütemezett napon és időpontban kizárólagos használatra biztosított dedikált liftet kérünk. 
 

2. Amennyiben a lift nem áll dedikáltan a rendelkezésünkre az egyeztetett időpontban bármi oknál fogva, 
abban az esetben a termékeink emeletekre történő juttatását segédmunkaerővel kérjük részünkre 
biztosítani.  
 

3. A segédmunkaerő biztosítása Megrendelő feladata, a beépítésre kerülő termék általunk történő átvételi 
pontja az adott épületszint.  
 

4. Amennyiben segédmunkaerőt Megrendelő a fenti körülmények bekövetkezése ellenére sem biztosít, 
abban az esetben a belső anyagmozgatást automatikusan, szakipari órabér díjazással kiszámlázzuk, mely 
díjat Megrendelő soron kívül kiegyenlíteni köteles. 

 

Projekt koordinálás 
 

1. Cégünk mint Vállalkozó, teljesítmény és feladatorientált munkavégzésben érdekelt. 
 

2. A munkavégzésünk alapfeltétele a részletes és mindenre kiterjedő ELŐZETES műszaki egyeztetés, és az 
egyeztetés kölcsönös elfogadása. 

3.  
4. A munkavégzésünk alapfeltétele az ütemezett munkavégzésünkhöz szükséges munkaterület megléte. 

Ennek hiányában a munkaterületre fel nem vonulunk. 
 

5. A munkaterület meglétét Megrendelő képviselője 7 munkanappal megelőzően jelzi számunkra, ezt 
követően 7 munkanapon belül a munkaterületre felvonulunk. 
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6. Amennyiben Megrendelő képviselője téves munkaterület jelzést adott, a munkavégzést nem kezdjük meg. 

 
7. Munkavégzésünkről minden esetben KIZÁRÓLAG Megrendelő képviselőjével egyeztetünk, társszakmákkal 

nem, csak kiemelten indokolt esetekben. 
 

8. Általános kooperációkon és általános bejárásokon részt nem veszünk, előzetes ütemezés alapján 
dolgozunk, ez alapján az ettől eltérő bármilyen rendelkezés, általános vállalkozói kooperációra való 
részvételi felhívás számunkra nem kötelező, a részvétel elmulasztása fel nem róható, és nem 
szankcionálható. Ennek bármilyen más szabályozása Vállalkozási szerződés keretei között érvénytelen. 
 

 


