KARBANTARTÁSI
SZERZÕDÉS

tervezet

.

Karbantartási Szerzıdés
Mely létrejött:
Név:
Cím:
Adószám:
mint megrendelı és a
Vízpumpaszerviz Kft. 1222 Nagytétényi út 106.
Adószám: 13655215-2-43
Bankszámlaszám: 11722003-20154943
mint szolgáltató között az alábbi feltételek alapján:
A megrendelı megrendeli a következı helyszínen:
beépített, a csatolt mellékletben jegyzıkönyvezett Grundfos termékek programozott karbantartását.
Egyszeri állapotfelmérı vizsgálat:
A karbantartás díja egy évre:
Fizetési módja: szerzıdés megkötése után 15 napon belüli banki átutalással
Ütemezett karbantartási ellenırzések száma évente:
Ütemezett karbantartások tervezett idıpontja:

FT + (20%) Áfa
FT + (20%) Áfa

DB

Nem üzemszerő esetekben bekövetkezett meghibásodások javítási rezsi óradíja
Munkanapokon (hétfıtıl péntekig 8-16-ig):
Ft + (20%) Áfa/fı
Munkaszüneti és ünnepnapokon, munkanapokon nyitvatartási idın kívül:
Ft +(20%) Áfa/fı
Nem üzemszerő esetekben bekövetkezett meghibásodások kiszállási díja:
Munka és munkaszüneti napokon:
Ft +(20%)Áfa/alkalom
A munkák során beépített alkatrészek, Grundfos Hungária által meghatározott aktuális
listaárából
% kedvezményt biztosítunk.
A munkák során beépített új készülékek, Grundfos Hungária által meghatározott aktuális
listaárából
% cserekedvezményt biztosítunk
Fizetés módja:
-Karbantartási díjnak:
Elsı részlet (karbantartási díj egyharmada): szerzıdés életbelépésekor készített számla kézhezvételétıl
számított 15 banki napon belül átutalással.
Második részlet (karbantartási díj egyharmada): elsı ütemezett karbantartás elvégzése után készített
számla kézhezvételétıl számított 15 banki napon belül átutalással.
Harmadik részlet (karbantartási díj egyharmada): második ütemezett karbantartás elvégzése után
készített számla kézhezvételétıl számított 15 banki napon belül átutalással.
-Beépített alkatrészeknek, nem üzemszerő meghibásodások költségei: a munka elvégzése után a
Megrendelı képviselıje által igazolt munkalap (mely tartalmazza a beépített anyagok listáját) alapján
készített számla kézhezvételétıl számított 15 banki napon belül átutalással.
Kapcsolatok:
-Szolgáltató: Nyitvatartási idıben:
Hétfıtıl-Csütörtökig: 8-16-ig
Pénteken:
8-14-ig
Szombat,vasárnap:
zárva
Nyitvatartási idın kívül:
-Megrendelı:

1222 Budapest Nagytétényi út 106.
Tel.: 424-51-36
Fax:424-51-37
E-mail:info@ vizpumpaszerviz.hu
Mobil.:06/20 922-15-33

1. Szerzıdéskötés után a Vízpumpaszerviz Kft. egy állapotfelmérı vizsgálatot végez a fent leírt
összegért, amikor ellenırzi a készülékek a használati és telepítési útmutatóban elıírtak szerinti
telepítését, védelmét, megvizsgálja a készülékek állapotát és véleményezi az üzemeltetés
körülményeit. Ez alapján a Megrendelı kötelezi magát a gyári telepítési és használati útmutatóban
elıírt telepítésre és ott elıírt védelem kiépítésére, valamint a készülékek megbízható mőködéséhez
szükséges javítások elvégeztetésére. Ez alkalommal egy karbantartási ütemezési terv készül a
szükséges elvégzendı munkákról és annak anyagár vonzatáról. A Vízpumpaszerviz Kft. a munkát a
megrendelés után kezdi meg.
2. A jelen szerzıdés aláírásával a Vízpumpaszerviz Kft. kötelezi magát, hogy évente fent
meghatározott alkalommal, a gépkönyvek elıírásai alapján ellenırzi, és karbantartja a mellékletben
felsorolt Grundfos termékeket. Ez a szolgáltatás magában foglalja a berendezések üzembiztonsági és
biztonság-technikai vizsgálatát, a várható meghibásodások elkerülése érdekében. Ellenırizzük a
beállított paramétereket, a motor és szivattyú teljesítményeket. A szerzıdés tartalmazza az
érvényesség ideje alatti meghibásodások kiszállási és munkadíjait, a munkavégzéshez felhasznált
rezsianyagokat (kenı, zsírzó anyagok, tömítések, a tengelytömítés kivételével) árát. A szolgáltatás
díja nem tartalmazza a felhasznált alkatrészek árát. Garanciális idıszak alatt alkatrészek
felhasználása nem kerül számlázásra.
3. A karbantartás során felmerülı javítási munka igényt minden esetben egyeztetjük a Megrendelı
képviselıjével, a beépítésre kerülendı alkatrészekrıl árajánlatot küldünk, a javítási munkát
megrendelés után kezdjük meg.
4. Minden karbantartás illetve javítás a Megrendelı fent megjelölt képviselıjével elıre egyeztetett
idıpontban történik.
5. A Vízpumpaszerviz Kft. kötelezi magát, hogy a szerzıdés hatályossági ideje alatt a fenti
elérhetıségeken bejelentett hiba elhárítását 24 órán belül megkezdi.
6. A Vízpumpaszerviz Kft. a munka elvégzésének tényét és a beépített alkatrészek listáját a „Service
Report” nevő munkalapon rögzíti és a Megrendelı képviselıje által igazolt munkalap egy példányát
a számlához csatolva a Megrendelınek elküldi.
7. A Vízpumpaszerviz Kft. felelısséget vállal a munka elvégzése alatt a munkavédelmi és tőzvédelmi
szabályok betartásáért, valamint a munka szakszerő elvégzéséért. A Szolgáltató a bizonyíthatóan
nem megfelelı karbantartási tevékenységbıl eredı meghibásodásért a teljes körő anyagi és erkölcsi
felelısséget vállal.
8. A szerzıdés nem vonatkozik a bizonyíthatóan rendeltetésellenes, az üzemeltetési utasításokban leirt
és be nem tartott elıírások következményeire, pl.: szándékos rongálás, szárazon-futás, durva
beavatkozás, elektromos részek vízzel való elárasztása, szennyezıdés, tápfeszültség hiba, stb. Az így
keletkezett hibák és csak e meghibásodások elhárítását nem tekintjük a karbantartás tevékenységébe

tartozónak, ezért az ezeknél a fent említett eseti, rendkívüli javítások díjtételeit alkalmazzuk külön
számlán.
9. A Megrendelı kötelessége és felelıssége a munkavégzés feltételeinek biztosítása: a készülék
vízrendszerrıl való leválasztása és leeresztése, a készülék tápfeszültségének lekapcsolása, valamint a
javítás után a rendszer feltöltése és a készülék feszültség alá helyezése. A szerelés alatt a készülék
rendszerbıl való kiiktatása miatt történt bármiféle kárért a Vízpumpaszerviz Kft. felelısséget nem
vállal.
10. A megrendelı az esetlegesen jelentkezı apróbb hibajelenségeket is azonnal jelenti, hogy a
komolyabb meghibásodás megelızhetı legyen. Meghibásodás esetén, ha lehetséges a berendezést
azonnal üzemen kívül kell helyezni.
11. A Megrendelı a Vízpumpaszerviz Kft.-nek köteles írásban jelenteni a készülékek állományában
bekövetkezett változásokat.
12. Jelen szerzıdést a felek a szerzıdés hatálybalépésétıl egy évig terjedı idıszakra kötötték meg. A
szerzıdés hatálya mindenkor egy évvel meghosszabbodik, ha azt a felek szerzıdés kiegészítésben
rögzítve meghosszabbítják A szerzıdés felbontható, ha azt írásban felmondják. A felmondási idı 30
nap, és a felmondási idı alatt a szerzıdéses kötelezettségek változatlanul érvényesek.
13. Díjtételeinket évenként felülvizsgáljuk, az inflációnak megfelelıen módosítjuk, és a szerzıdést
kiegészítéssel együtt megküldjük a Megrendelınek. A Szolgáltató a tervezett díjemelés mértékét
elızetesen egyezteti a megrendelıvel. A szerzıdés kiegészítés aláírásával az új árakat is
elfogadottnak tekintjük.
14. A szerzıdés a megrendelı és szolgáltató aláírásával és egy példány a Vízpumpaszerviz Kft-hez való
érkezésétıl lép életbe.
15.A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései irányadóak.
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