5.ita{l1lCCCc;

jr1

SZoLGÁLTArÁsr szBnzÓnBs
/felVonó kal bantartása

GYULA LI}-],K1,1,

§q

rá?lT.ri

ffi

és javítása./

Mely létrejött az alulírott helyen:
1

Aclószárn:2120l55q-2-04
Megrendelő:............:;-.1,]i;*j:i:",lfii',:.o"|Y1:*
Elste Barrl<: l l600006-00000000_6069d247 Címe:
,",,.í,.1!ii].1l9;FJ... .
'.,......
Cégtregyzékszám:04-09-0l2l51 aao."e*o,
......:'1§liiij",1iii;$,_1T.";1'"'
5700 Gyula Törökzugi sor 4.

:

között

az alábbiak szerint,

A Felvonók létesítéséről,üzemeltetéséról és ellenőrzéséről szóló I131I998.M.l 1.|sz,
Korrnány rendelet alapján, az iizemeltetőt terhelő karbantartasi kötelezettség
ellátásával a megrendelő megbízza a vállaikozót az iizemeltetésében lévő felvonó
berendezés(ek) karbantarlásával

és javítasával.

A vállalkozőt

az alapfelvételben foglalt szolgáltatás ellenében negyedéverrként
utólagosan megillető karbantartasi és anyagmentes javítasi díj összege,
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A lcrbantartáshoz szükséges anyagok (zsírokat, olajokat, zz,őkat, biztosxékokaí)
A szerződés díja magában foglalja az elektromos
javításokat, r.relyekrrél osak a felhasznát alkatrészek kenilnek számlázasra.
Minden más (mechanikus) javítás esetén mind a javításra fordított idő, mind
felhasznált alkatrészek szárnlíuásra kenilnek. Nagyobb volumenű munkát ( pl.:
hajtótárcsa, kötélcsere, stb.) kiilön megállapodás mcilet r,égzek el.
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Ügyelettarlás rnurrka és munkasziineti napokon állandóan telefonon

bciőícntlrető.

Hibabei e|entést foeadó telefonszám

:

+36/20-499-5086
.'.

i

A bejelentett hibák kij avítását a bejelentés időpontjától számított minimum 2 órán
belül, maximum 24 órán belül eikezdjü<.
A megrerrdeló köteles a felvonó meghibásodasaról és azizemközben előíbrduló
Rendellenességekrő1 a vállalkozót informalni (sziikség esetén a felvonót kikapcsolni a
szerelő megér-kezésóig),

Nem tartozik a szerződéses szolgáltatások körébel
hibajelentés során bizonyítottan feleslegesen kihívott szerelő út ideje, továbbá a
rendellenes használatból, a szakszerűtlen és gondatlan kezelésből, erőszakos
longálásból bekövetkező meghibásodások kijavítása külön elszámolásra kerül
(,ráfordított idő / munkadíj).
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Fizetósi mód: Átutaas

}-izetési mód:

A vállalkozó díjainak és költségeinek

számlánása a vállalkozó által elkészítettés a
megrendelő rnegbízottja á|tal igazolt építésinapló alapjan történik, átutalással, a
számla kiállitásanak napjától száínitott 10 napon beiül.

Eeyób feltételek:

A

vállalkozói díj, a KSH által kiadott évi indexálás szerint évente egyszer
felülvizsgálatra kerül. Az esetleges díj módosításnak a szerződés fenntartása és egyéb

pontjainak érintetlenüi hagyása mellett is sor kerülhet, közös

mege gyezés alapjin.

A szerződést barmelyik fél 60 napos felmondási idő mellett,

a

másik félhez intézett

ajarrlott levéllel, bármikor egyoldalúan is felbonthatja.

A

szerződő felek a szerződóst és szolgáltatási alapfeltételek üzetes áttanulmányozása
után, aláírásukkal helybenhagyjak.

A szcrződés tárwát kéoező berendezés adatai:
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