Karbantartási és Javítási Szerződés (Tervezet)
amely létrejött egyfelől a
Név:
Helység:
Utca:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
a továbbiakban mint Ügyfél,
valamint a
Kovács Árpád és Társai Kft
2051 Biatorbágy
Alkotmány u. 16.
Cégjegyzék szám: 13-09-131.324
Adószám: 14895359-2-13
a továbbiakban mint Szolgáltató között,
Ügyfél és Szolgáltató a továbbiakban együttesen Felek,
a következő munkagép(ek) karbantartására és javítására:
Gyártmány:
1)

Típus:

Szériaszám:

A szerződés időtartama:

Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik. Jelen szerződés a fent megnevezett
gép(ek) karbantartására és javítására vonatkozik. Jelen szerződést Felek egy hónapos
határidővel írásban felmondhatják.
2)

Szolgáltató kötelezettségei:

2.1
Szolgáltató karbantartási és javítási szolgáltatásokat végez az Ügyfél részére. A
Szolgáltató megbízottja az Ügyfél képviselőjének jelzését követően a megbeszélt időpontban
kiszáll a munkagép(ek)hez és a gyári utasításoknak megfelelően elvégzi az éppen esedékes
időszakos karbantartásokat (olaj és szűrőcserék, gép átvizsgálása, esedékes beállítások) és a
nem garancia alá eső meghibásodások elhárítását ( kopó alkatrészek cseréje, szélvédők
cseréje, esetleges káreseményből eredő hibák javítása , stb), valamint az egyéb szükségszerű
javításokat. Szolgáltató köteles munkáját úgy szervezni, hogy előrehaladása feleljen meg a
vállalt határidők ütemes teljesítésének.
2.2
A munkákhoz a Szolgáltató biztosítja a megfelelő alkatrészeket és kenőanyagokat.
Szolgáltató munkája során köteles figyelembe venni és betartani a szakmai előírásokat,
gondoskodni a szakszerűségről. Szolgáltató a munkavégzés időtartalma alatt köteles
folyamatosan gondoskodni a munkaterület rendjének betartásáról és a munkaterület tisztán
tartásáról, valamint köteles a munkák átadását követően a saját anyagait, hulladékait
eltávolítani a munkaterületről.

2.3
Az elvégzett munkákat munkalapon rögzítik, amelyet Ügyfél gépkezelője aláírásával
igazol. Az igazolt munkalap a számla alapját képezi.
Szolgáltató köteles munkája során a helyi munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi
biztonságtechnikai előírásokat betartani.
2.4
Gépállást okozó meghibásodás esetén Szolgáltató garantálja, hogy a szerviz a
bejelentéstől számított 24 órán belül kiszáll, és a hiba elhárítását megkezdi.
3)

Ügyfél kötelezettségei:

Az esedékes karbantartást megelőzően lehetőség szerint 5 munkanappal a Szolgáltatót értesíti
a munkagép(ek) üzemóra állásáról és állapotáról, jelzi az általa megállapított
rendellenességeket.
A megbeszélt időpontban Ügyfél a gépet tiszta állapotban a Szolgáltató megbízottjának
rendelkezésére bocsátja, számára a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez megfelelő
munkaterületet biztosít.
4)

Ezen szerződés nem vonatkozik:

Az időszakos karbantartásokon kívüli, jellemzően napi és heti tevékenységek elvégzésére
(zsírzás, folyadék szintek ellenőrzése, stb).
5)

Nettó szolgáltatási díjak:
Karbantartás:

Munka óradíj:
Utazási idő:
Kilométerdíj:
Szállásköltség:

9.900,-Ft
5.900,-Ft
140,- Ft/km
felmerülés szerint

Javítás:
Munka óradíj:
Utazási idő:
Kilométerdíj:
Szállásköltség:

9.900,-Ft
5.900,-Ft
140,-Ft /km
felmerülés szerint

A kiszállási díj a kiszállással kapcsolatos összes költséget tartalmazza.
6.)

Számlázás, fizetési feltételek

A számla kiállítása az Ügyfél képviselője által igazolt Munkautalvány alapján történik.
Fizetési határidő: számla beérkezését követő 10 napon belül, banki átutalással.
7.)

Felek képviselői

Ügyfél részéről:
Kovács Árpád és Társai Kft részéről:
Kovács Árpád ügyvezető 06-30 931 9905
7)

Szerződés felmondása

A szerződés Ügyfél részéről felmondható az 1. pontban rögzített módon.
Bármely fél kezdeményezheti a szerződés azonnali, rendkívüli felmondását annak nem
teljesülése esetén.
Felek felmondási jogukat írásbeli nyilatkozatban, ajánlott levél útján gyakorolhatják.
Egyéb, a szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Kelt:

Dátum:

--------------------------------------------Ügyfél

-----------------------------------------Szolgáltató

