
  Ablak & Árnyékolástechnika 
Euroker Kft. 

Budapest, 1067, Podmaniczky utca 35. 

Tel: 06-1/311-3574 www.ablak-redony.hu             Mobil: 06-30/852-7617 

 

Általános szerződési feltételek- Euroker Kft. 

1. Árajánlat 

1.1.  Euroker Kft. a Vevő kérésére, igényeit 

figyelembe véve elkészíti és elküldi a 

részletes árajánlatot és ismertetőanyagot.  

1.2. Az árajánlatban megjelölt végösszeghez az 

Euroker Kft (későbbiekben: eladó) az 

árajánlat keltétől számított 21 napig kötve 

van. 

2. Megrendelés, visszaigazolás, szerződés 

2.1 Minden megrendelés a Vevő személyes 

vagy írásos visszaigazolásával és a foglaló 

befizetésével válik jogkötelessé. A szerződés 

tartalmazza a nyílászárók, árnyékolók típusát, 

méretét, színét, minőségét, mennyiségét, 

nyílásirányát, egyéb különleges igényeket, 

fizetés feltételeit és a rendelés összegét. 

A szerződés az eladó és a vevő között a 

szerződés aláírásával és annak egy példányának 

az eladóhoz való visszajuttatásával jön létre.  

A nyílászárók, árnyékolók beépítése a 

szerződés szerint történik, amennyiben a 

vevőnek más igénye van, azt a szerződés 

aláírása előtt jeleznie kell az eladónak.  Az 

eladó ennek fényében módosításokat hajt végre 

a megrendelésben. 

2.2 A szerződés utólagos módosítására csak 

írásban van lehetőség. Továbbá, amennyiben a 

vevő által kezdeményezett változtatások már a 

gyártás megkezdése után történnek, az addig 

felmerült költségek a vevőt terhelik. 

3. Árak 

3.1 Az árajánlatban szereplő árak a 27%-os 

ÁFA-t tartalmazzák. 

4. Fizetési feltételek 

4.1 Megrendeléskor a vevő a munka teljes 

értéknek legalább 30%-át köteles foglalóként 

befizetni. Természetesen ez a végösszegből 

levonásra kerül.  

4.2 A teljes értékről az eladó a szállításkor 

számlát állít ki, amelynél beszámítja a már 

korábban befizetett foglaló. 

4.3 A számla kiegyenlítése az áru átvételekor, 

annak átadásával történik. 

5. Szállítási határidő 

5.1 A foglaló befizetése és az aláírt szerződés 

visszajuttatása után indul meg a gyártás. Az 

eladó ezek után feltűnteti a várható szállítási 

határidőt (fehér műanyag ablak esetén 4 

 hét, árnyékolók esetén 1-2 hét). 

5.2  Szállítási késedelem vagy ellehetetlenülés 

esetén az eladó új szállítási időpontot 

kezdeményezhet egyszer, ami az eredeti 

időponttól számított 2-3 héten belül 

megvalósul. 

6. Csomagolás, szállítás  

6.1 A vevő a szerződésben megjelölt 

időpontban köteles a helyszínt 

akadálymentesen biztosítani.   

6.2 Az eladó házhoz szállítást vállal a 

szerződésben foglaltak szerint.  

7. Beépítés 

7.1 A vevő kérésére az eladó helyszíni 

felmérést végez. A kiszállás összege Pest 

megyén belül 5000, majd távolság 

függvényében megyénként arányosan 

növekszik. Ezt a vevő köteles megfizetni, de 

megrendelés esetén a végösszegből levonásra 

kerül. 

7.2  A nyílászárók beépítését az eladó vállalja. 

Ennek összege függ a beépítés helyétől, 

körülményeitől, a nyílászárók, árnyékolók 

mennyiségétől és típusától.  Ennek 

függvényében minden esetben egyedi 

kalkuláció szükséges. Ezt az összeget a 

szerződés tartalmazza. 

8. Tulajdonviszonyok 

8.1  Az eladó a kiszállított termékekre 

tulajdonviszonyát a vételár teljes kifizetéséig 

fenntartja.  

9. Garancia 

9.1  Az eladó a beépítésre 4 év, a nyílászáró 

profilra 5 év garanciát, és az 5 év letelte után 2 

év szavatosságot vállal.   

9.2 Idegen eredetű javítás, beavatkozás, 

változtatás esetén az eladó mentesül a garancia 

,szavatosság alól. 

10. Reklamáció 

10.1 Mennyiségi reklamációt a szerződéstől 

való eltérés esetén fogadunk el.  

10.2 Minőségi reklamációra az átvétel után 

lehetőség nincs.  

11. Egyéb 

11.1 A fentiekben nem említett kérdésekben a 

Ptk. rendeleti az irányadóak. 
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