
 

ÁTALÁNYDÍJAS JAVÍTÁSI SZERZŐDÉS 

általános 

AZONOSÍTÓ 

 

BAL 03/07 

2. Módosítás 

      
 

 

amely létrejött az OKTEL Kft. mint Vállalkozó, valamint az alábbi Megbízó között: 

Felszerelés NÉV:  

helye : CÍM:  

 Tel:        

Megbízó : NÉV:  

Számlacím:  

Postacím:  

Berendezés típusa:  

Szerződés hatályba lépése: a telepítést követő negyedév 1. napja, vagy:  

Átalánydíj:  Ft + ÁFA /hó 

 
Fizetés módja:    átutalás      csekk     készpénz   (megfelelő aláhúzandó) 
Fizetés gyakorisága:    negyedévente      évente   (megfelelő aláhúzandó)  

A VÁLLALKOZÓ az átalánydíjat 3 hónapra előre számlázza. Az éves díj előre történő befizetése esetén a VÁLLALKOZÓ 10% 
kedvezményt ad, késedelmesen fizetett számla után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít 
fel. 

A VÁLLALKOZÓ KÖTELESSÉGEI : 

- A hiba bejelentését telefonon vagy faxon fogadja Munkaidőben : 74/315-234, 419-050  

- A javítási jegyzőkönyvet a helyszínen igazoltatja 

- Az elvégzett munkára garanciát vállal 

A MEGBÍZÓ KÖTELESSÉGEI : 

- A létesítményekre vonatkozó előírásokat ismerteti 

- A szükséges belépési lehetőségeket biztosítja 

- Az elvégzett munkát ellenőrzi és igazolja 

- A javításokhoz felhasznált alkatrészek költségét, a kiszállás díját, valamint a kezelési vagy vélt hibák elhárításának költségeit 
kifizeti 

EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: 

A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a VÁLLALKOZÓ telefonvonalat érintő rendszerek esetén nem vállal felelősséget a telefonvonal 
hibáiból adódó károkért. 

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés határozatlan időre szól, amelyet a VÁLLALKOZÓ szerződésszegése esetén a 
MEGBÍZÓ azonnal; illetőleg bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felbonthat. 

MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés nem garantálja a rendszer folyamatos működőképességét. 

Ha az átalánydíj az aktuális negyedév második hónapjának utolsó napjáig nem érkezik be, a VÁLLALKOZÓ automatikusan 
szünetelteti a karbantartási tevékenységet a díjhátralék rendezéséig, de a szerződés nem szűnik meg. 

A felek megállapodnak abban, hogy a vállalási árat évente közös megegyezéssel módosíthatják. 

A szerződő felek a vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Peres eljárás esetén elismerik a Szekszárd Városi Bíróság, vagy a 
Tolna Megyei Bíróság illetékességét, e bíróságok illetékességének alá vetik magukat. 

A túloldali általános feltételeket mint Megbízó (vagy igazolt képviselője) elolvastam, megértettem és helybenhagyólag aláírtam. Az 
aláírással egyidejűleg érvényét veszti az előző átalánydíjas javítási szerződés (ha volt). 

 

Kelt : 
 

   

MEGBÍZÓ  OKTEL Kft. 

VÁLLALKOZÓ 



 

 

ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS ÉS JAVÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

GARANCIA : 
Az újonnan felszerelt berendezés működésére 12 hónap jogszabályokban előírt garanciát vállalunk. 

A garanciális időszak alatt a hibák javítását a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül, 100 km távolság felett 3 
munkanapon belül kezdjük meg és maximum 3 munkanap alatt helyreállítjuk a működőképességet.  

JAVÍTÁS : 
A bejelentett hibák kijavítását a bejelentés sorrendjében, lehetőségeinktől függően igyekszünk elvégezni. 

Természetesen a garanciális, és az átalánydíjas javítási szerződéssel rendelkező ügyfeleink elsőbbséget élveznek. 

 

 

A hiba-elhárítás költségeinek összefoglalása 

 GARANCIÁLIS NEM GARANCIÁLIS 

Átalánydíjas 
javítási 

szerződéssel 

Átalánydíjas 
javítási szerződés 

nélkül 

Átalánydíjas 
javítási 

szerződéssel 

Átalánydíjas 
javítási szerződés 

nélkül 

Munkaidőben munkadíj nincs nincs nincs van 

 anyagköltség nincs nincs van van 

 autóhasználat nincs nincs van van 

Munkaidőn túl  munkadíj * 50 % * 100 % * 100 % * 200 % 

és azonnal anyagköltség nincs nincs van van 

(1-4 órán belül) autóhasználat van van van van 

Jelmagyarázat:  *  - a munkadíj a vállalkozónál érvényben levő rezsióradíj százalékában értendő 

 

A következő eseményekből származó hibák esetén nem érvényes sem a garancia-, sem pedig a karbantartási 
szerződés : 

  - helytelen kezelés 
  - elemi csapás 
  - szándékos rongálás 
  - tartós hálózat kimaradás 
  - harmadik fél által okozott hiba 

 

 

A hibák bejelentése munkaidőben a következő telefonszámokon:  74/315-234, 74/419-050 

 

 

 

OKTEL Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 16.  74/315-234, 419-050 

www.oktel.hu   oktel@t-online.hu 


