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EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 

Amely létrejött egyrészről,  

Megrendelő 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 

Kivitelezési cím Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)  

Adószám 15734257-2-19 - -  -- 

Képviselő Bíró Imre [polgármester]    Csoportos adószám       

Egyéb adatok vsze007_22 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

 

Vállalkozó Dr Marketing KFT   
HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1 

Adószám 12799147 - 2 - 08 Cégjegyzékszám 08-09-010180 

Képviselő  Bőhm Ferenc [ügyvezető igazgató] 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi szerződéses és jótállási feltételek szerint: 

 

1. Szerződés tárgya 

Napvitorlával történő árnyékolási munkálatok elvégzése a Megrendelő által előzetesen elfogadott árajánlatban szereplő műszaki  
tartalommal és az árajánlatban szereplő vállalási áron.  

Project megnevezése Büfé és játszótér árnyékolása 

Építési engedély száma       

Pályázati azonosító       

 

2. A vállalkozás tartalma 

Az II. számú mellékletben Vállalkozó által benyújtott részletes árajánlatban leírt anyagok beépítése és munkák elvégzése, amelyet 
megrendelő e szerződés aláírásával megrendel. 

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal, jogosultságokkal és képesítésekkel, valamint a jelen 
szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek szabályszerű, jogszerű ellátásához szükséges valamennyi feltétellel és felszereléssel 
rendelkezik. 

 

3. Vállalkozási díj és annak esedékessége 

A kölcsönösen elfogadott árajánlat végösszege, azaz a vállalkozási díj  

 

Nettó 5 000 000 Ft 

Áfa 1 350 000 Ft 

Összesen bruttó 6 350 000 Ft 

Kedvezményes végösszeg  - Ft 

 

3.1. Fizetési ütemezés 

 

I. ütem Előleg ne. 2 500 000 Ft azaz br. 3 175 000 Ft Átutalás (8 naptári nap) 

II. ütem A fennmaradó összeg ne. 2 500 000 Ft, azaz br. 3 175 000 Ft Átutalás (8 naptári nap) 

 
A fenti összeg I. üteme előleg, amelyről a Vállalkozó díjbekérőt, és előlegszámlát nyújt be a Megrendelő részére a jelen szerződés 
aláírását követően, amit Megrendelő kiegyenlít a számlán szereplő esedékesség időpontjáig.  

A vállalkozási díj II. üteméről Megrendelő által cégszerűen aláírt teljesítési igazolás kiállítása esetén a munka elvégzését követően 
jogosult számlát kiállítani 8 napos fizetési határidővel napos fizetési határidővel. 

A teljesítési igazolás a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt teljesítési igazolás-mintának megfelelő. 

 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
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4. ÁFA típusa 

 

☒ Normál 27% -os áfa 

☐ 
Áfa törvény §89. alapján adómentes – „Fordított adózás”  
(EU-s közösségi adószám és csatolt VIES nyilatkozat alapján) 

☐ 
Az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett az ÁFA tv. 142. § szerint „Fordított adózás”  
(csatolt FAD nyilatkozat alapján) 

 

5. A kivitelezési munkák várható kezdése és befejezése 

 

Kezdés várható időpontja 2022 - 05 - 15 

Befejezés várható időpontja 2022 - 06 - 15 

 

A kivitelezés időpontjait az időjárás módosíthatja, mivel erős szélben (40 – 50 km/h) és csapadékos időben a kivitelezés nem 
elkészíthető. Abban az esetben, ha a napi átlaghőmérséklet 5 fok alá esik a földfúrási munkálatok nem elvégezhetők (ilyen technológia 
esetén). Kivitelezés időpontját továbbá módosíthatja az egyedi termék gyártási ideje, vagy a porfestés is és ezen körülmények miatt a 
kivitelezés időpontja közös megegyezéssel módosítható. 

 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

6. Megrendelő adatai 

 

6.1 Megrendelő neve Balatonszepezd Község Önkormányzata 

6.1.1 Rövid név Balatonszepezd ÖK 

6.2 Számlázási cím HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 

6.3 Kivitelezési cím Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)  

6.3.1 Helyrajzi szám       

6.4 Adószám 15734257-2-19 

6.4.1 Csoportos adószám       

6.6 - -  -- 

6.7 Bankszámlaszám       

6.8 Kapcsolattartási adatok Bíró Imre // polgarmester@balatonszepezd.hu //  +3630 330 1211 

6.9 Képviselő Bíró Imre [polgármester] 

6.10 Közös képviselet  

6.11 Egyéb adatok vsze007_22 
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7. Vállalkozás adatai 

 

7.1 Név Dr Marketing KFT 

7.2 Számlázási, levelezési cím HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1 

7.3 Telephely cím HU9025 Győr, Harmat utca 5. 

7.4 Adószám 12799147 - 2 - 08 

7.5 Cégjegyzékszám 08-09-010180 

7.6 Bankszámlaszám 10700031-71284457-51100005 

7.7 Képviselő Bőhm Ferenc [ügyvezető igazgató] 

7.8 Elérhetőségek Bőhm Ferenc / +3620 343 7746 / napvitorladiszkont@gmail.com  

 

8. Munkafeltételek biztosítása 

A Megrendelő a Vállalkozónak térítésmentesen biztosítja a munkájához szükséges villamos energiát és vizet. Megrendelő biztosítja, 
hogy a Vállalkozó akadálymentesen megközelíthesse a munkaterületet, illetve természeti akadály esetén biztosítja annak 
eltávolítását, kikerülhetőségét a munkavégzés időpontjában.  
 

☐ 
A kivitelezési területen nem található semmilyen víz- és áramvételi lehetőség ezért a 8. pont első bekezdésében található 
kötelezettsége a Megrendelőnek nem érvényesíthető.  

 

Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége kapcsán a munkavégzés helyszínén bárminemű kárt okoz, azt köteles megtéríteni a 
Megrendelő részére.  

Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni a földalatti közművek fajtájáró, nyomvonaláról, mélységéről. Ennek hiányában 
Vállalkozó nem felelős az ezekben keletkezett, okozott károkért.  

A Megrendelő köteles az előre egyeztetett munkavégzés időpontjában a helyszínen egy felelős személyt megnevezni, aki köteles 
Vállalkozóval a korábban nem egyeztetett munka részleteit, a közművek helyzetét tisztázni, szükség esetén írásos formában ezeket 
rögzíteni.   

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges munkaterületet és információkat - a szerződés teljesítéséhez szükséges és 
elégséges mértékben - a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja 

 

9. Teljesítések igazolása 

A feladat elvégzését követően Megrendelőnek 3 naptári nap áll rendelkezésére, hogy Vállalkozónak jelezze az esetleges hibákat, és 
felszólítsa őt azok kijavítására, korrekcióra. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést köteles leigazolni a munka befejezésének napjától 
3 naptári napon belül. 

Abban az esetben, ha a kivitelezett rendszerrel kapcsolatban bármilyen hiba, probléma merülne fel, Megrendelő a Vállalkozót a +3620 
343 7746 telefonszámon, vagy a napvitorladiszkont@gmail.com e-mail címen értesíti, aki a garanciális időn belül, 15 munkanapon 
belül köteles a helyszínen a hibát megvizsgálni és szükség esetén kijavítani.  

Garanciális időn túl a Vállalkozó árajánlatot ad a hiba kijavítására és amennyiben az árajánlat elfogadásra kerül a Megrendelő által úgy 
a Vállalkozó beütemezi a javítás kivitelezését.  

 

Megrendelő a Vállalkozót értesítheti munkalap/hibajegy formájában is az alábbi weboldalon keresztül: www.jegy.napvitorlashop.hu, 
vagy http://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat 

 

10. Szerződésmódosítás 

Amennyiben a megadott rétegrenden kívül egyéb, előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az 
oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a 
Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni a teljesítés állapotáról és esetleges módosításokról, melyek a szerződés módosítását 
teszik indokolttá 

 

11. Szerződésszegés, szerződésbontás 

Amennyiben bármelyik fél jelen szerződést jog, vagy szerződésellenesen szünteti meg, úgy köteles a másik fél ebből eredő ténylegesen 
felmerült, igazolt kárát megtéríteni. A Megrendelő, amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, szerződésszegést követ 
el. 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
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12. Késedelmek 

Amennyiben a benyújtott számla késedelmesen kerül teljesítésre, a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 
30 napon túli késedelem esetén Vállalkozó jogosult az általa felszerelt szerkezetek lebontására és elszállítására. Ebben az esetben 
Megrendelő köteles megtéríteni minden felmerült költséget és kárt Vállalkozó részére. 

Amennyiben Vállalkozó́ késedelmesen teljesít úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a 
kivitelezési nettó költség 0,5 %-a, azaz 25 000 Ft/nap, maximális összege pedig a teljes nettó kivitelezési összeg 5 %-a.  

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból 30 napot meghaladó́ késedelembe esik, úgy szerződésszegést követ el és Megrendelő̋ 
jogosult nemteljesítési kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a vállalkozási díj 5 % - a. 

 

13. Tartószerkezetépítési feltételek 

 

☒ 

Amennyiben a megadott rétegrenden kívül egyéb, előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba, 
vagy olyan régészeti leletbe, ami hatósági vizsgálatot igényel, vagy nem távolítható el a megtalálási helyéről, ütközik az oszlop 
elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy 
a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek. 

☐ 

A tartószerkezet, illetve a keretszerkezet kivitelezés a megállapodásnak és az árajánlatnak megfelelően a Megrendelő 
feladata. Ennek kialakításához, méretek meghatározásához a Vállalkozó adja a szükséges adatokat. A tartószerkezet 
mindennemű kialakításáért, megfelelő rögzítésért, alapozásáért, biztonságos működéséért és statikai megfelelőségért a 
Megrendelő vállalja a felelőséget. 

☒ 

Gumiburkolattal, vagy egyéb kővel, járólappal történt területfedés esetén a Vállalkozó csak abban az esetben tudja elvégezni 
az oszlopok telepítését, ha ezt a burkolatot felszedheti, vagy átfúrhatja. A helyreállítás minden esetben a Megrendelő 
feladata, ezt Vállalkozó nem végzi el.  

Abban az esetben, ha a gumiburkolat, vagy kő, járólap megfúrásra kerül és alatta vasbeton-, vagy egyéb épített szerkezet 
található, amit Megbízó́ korábban nem jelzett Vállalkozó́ felé írásban, akkor ebben az esetben az oszlop ezzel a technológiával 
nem helyezhető el és az esetben sem terheli a Vállalkozót a gumiburkolat, vagy kő, járólap helyreállítása. 

☒ 

Abban az esetben, ha a tartószerkezetet homokba, homokos területen kell elhelyezni, akkor Megrendelő még 
megrendeléskor írásban köteles tájékoztatni Vállalkozót a homokréteg vastagságáról. Abban az esetben, ha a homoréteg alatt 
előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a 
Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az 
oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek. 

☐ 

Megrendelő által előre megépített tartószerkezetre vagy épületekre történtő rögzítés.  

A tartószerkezet, vagy épület mindennemű kialakításáért, megfelelő rögzítésért, alapozásáért, biztonságos működéséért 
és statikai megfelelőségért a Megrendelő vállalja a felelőséget. 

 

Eredeti burkolat visszaépítése az eredeti állapotra minden esetben a Megrendelő feladata. 

 

14. ☐ Feltételek egyedi gyártott napvitorla esetén 

Egyedi napvitorla megrendelése esetén a szerződés kizárólag az aláírt egyedi napvitorla megrendelő lappal együtt érvényes.  

Megrendelési lap száma: 84648-10#### /SO/2022 

Egyedi napvitorla szerelése esetén Vállalkozó nem fogad el elállást, illetve Megrendelőnek a megrendelt napvitorlák kiközölt összegét 
mindenképpen ki kell fizetni. 

Abban az esetben, ha Megrendelő nem megfelelő napvitorla méretet, vagy rendelkezésre álló hely méretet közöl és a napvitorla így 
kerül legyártásra, Vállalkozót semmilyen kötelezettség ezzel kapcsolatban nem terhel és az újra gyártás költségét kizárólag 
Megrendelőnek kell viselnie. 

Megrendelő a megrendelési lap aláírásával, vagy elküldésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a lapon közölt méretek a valóságnak 
megfelelnek és a Vállalkozó ezek alapján gyártja le a napvitorlákat, és a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.  
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15. Napvitorlával kapcsolatos adatok 

A megrendelő a szerződéskötéskor, vagy az előzetes egyeztetések, felmérések során megtekintett szín- anyagminták alapján 
választotta ki a számára megfelelő anyagot és színt.  
 

Anyag típusa Standard HDPE Anyag szövési sűrűsége 190 g/m2 

☐ Fehér ☐ Krém ☐ Homok ☐ Cappuccino ☐ Lime ☐ Terrakotta ☐ Borvörös ☐ Grafit szürke ☐Zöld ☐ Fekete 

 ☐ Világos szürke ☐ Világos zöld ☐ Oliva zöld ☐ Fehér – v. szürke csíkos ☐       

 
Vállakozó fenntartja annak lehetőségét, hogy a kivitelezés során hiányzó napvitorlákat a kivitelezés napja után futárszolgálat által 
webshopos/csomag megrendelésként kézbesítse a Megrendelőnek, de annak rögzítési pontjait Vállalkozónak el kell készítenie a 
kivitelezés során. 
Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kivitelezés során kiderül, hogy a betervezett napvitorlák mérete nem 
megfelelő, akkor legjobb tudása és szakmai tapasztalata szerint azokat más méretre cserélje. 
A szerződés       . mellékleteként csatolt megrendelés visszaigazolás elválaszthatatlan részét képezi a szerződésnek.  
Megrendelés száma: 84648 - 10          
 

16. Kiegészítő rendelkezések 

Szerződő felek megállapodása szerint az őket e szerződés alapján megillető jogokat, illetve kötelezettségeket csak a másik fél írásbeli 
hozzájárulásával engedélyezhetik harmadik személyre. 

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy minden műszaknap végén a munkavégzés helyszínén takarítást végez maga után. 

Felek kijelentik, hogy nem zárkóznak el jelen szerződésnek az esetlegesen szükségessé váló módosításától, illetve kiegészítésétől. A 
módosítás, illetve kiegészítés azonban csak mindkét fél közös erre irányuló írásbeli nyilatkozata útján lehetséges. 

Felek rögzítik, hogy pótmunka elrendelésére csak írásban kerülhet sor. A pótmunka elrendelésére csak a Megrendelő jelen szerződést 
aláíró képviselője jogosult. 

A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy e szerződésből fakadó mindennemű jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják 
rendezni. Amennyiben ezen egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a Győri Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Dr Marketing KFT a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
3:88. § szerinti gazdasági társaság, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. § és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 3.a. pontja szerinti gazdálkodó szervezetként az Nvt. 3.§ (1) bekezdés  1.b. 
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, így a szerződés érvényes megkötésének és az annak alapján történő kifizetés 
teljesítésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés alapján jogi akadálya nincs. 
Jelen nyilatkozatot Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdés előírásainak való megfelelés céljából tette. 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 
Polgári Törvénykönyv és a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók. 

Vállakozó jogosult 1, vagy több db díjbekérő, vagy előlegszámla, illetve a teljesítés elfogadása és annak aláírása után 1 db végszámla 
benyújtására. A vállalkozó jogosult részszámlázásra abban az esetben, ha a felek 2-nél több ütemű fizetésben egyeznek meg.  

Felek megállapodnak, hogy a szerződéshez kapcsolódóan a tárgyi project munkához elektronikus (elektronikusan tárolandó) típusú 
számlá(ka)t állít ki a Vállakozó a Megrendelő felé 

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el, 2 db egymással szó szerint 
mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 1 példány Megrendelőt, példány 1 Vállalkozót illet meg. 

Vállalkozásunk által biztosított többlet szolgáltatásokat, melyek kiegészítő csomagként megvásárolhatóak a szerződésben elfogadott 
kivitelezési munkálatok mellé a szerződés mellékleteként, a szolgáltatások listájában vagy az alábbi linkre kattintva tekinthetőek meg: 
https://www.napvitorlashop.hu/szolgaltatasok-kiv  

 

17. Garanciális feltételek 

A napvitorlákat 60 - 70 km/h szélsebesség felett, illetve narancs és vörös meteorológiai riasztás esetén le kell venni! 

Nem elegendő a napvitorlákat csak lelazítani, mert úgy még jobban bele tud kapni a szél, ami napvitorla szakadást, vagy a 
tartószerkezetek sérülését okozhatja.  

Napvitorlák nem használhatóak a téli időszakban. (nov – márc) 

Amennyiben a fent jelzett esetekben a napvitorlák nem kerülnek leszedésre, az a garanciális feltételek megszűnését jelenti és  a 
Vállalkozó semmilyen későbbiekben felmerülő probléma esetén nem vonható felelősségre. 

A napvitorlák többi kezelésre vonatkozó általános szabályát a kezelési útmutató tartalmazza, illetve Vállalkozó a napvitorla rendszer 
átadásakor részletesen megismerteti Megrendelővel a kezelés szabályait. 

 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
https://www.napvitorlashop.hu/szolgaltatasok-kiv


Szerződés száma X007/1/2022 
 

Napvitorladiszkont TEAM | www.napvitorladiszkont.hu | 0620 343 7746                Dr Garten | napvitorladiszkont@gmail.com  6 

v 
2

0
2

2
-0

4
-1

3
.1

 

 

18. Jótállási feltételek 

Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a megrendelt terméket nem végfelhasználóként hasznosítja, hanem tovább 
értékesítette úgy az általunk vállalt jótállás automatikusan megszűnik és a közbenső értékesítőre száll át. 

A Vállalkozó az általa elvégzett szolgáltatásért garanciát, jótállást vállal. 

A jótállásra vonatkozó további rendelkezéseket a Vállalkozó jótállási jegye tartalmazza. 

 

19. Vis - Major 

Abban az esetben, ha a szerződés egyik fél hibájának sem felróható okok miatt hiúsul meg, abban az esetben a szerződés 
automatikusan megszűnik és egyik fél sem tartozik semminemű kártérítéssel a másik fél számára. 

 

20. Járványügyi feltételek 

A jelenlegi pandémiás időszakban, a korábban betervezett és elfogadott kivitelezési időpont módosulhat a kiadott rendelkezések, 
szabályozások miatt, illetve amennyiben a kivitelező cég veszélyesnek ítéli meg a kivitelezést járványügyi szempontból. 

Erről a Megrendelőt minden esetben írásban kell értesíteni, illetve az akadály elhárulta után a kivitelezést 2 munkahéten belül meg 
kell oldani. 

 

21. Balesetveszély 

Megrendelő biztosítja, hogy a részére átadott napvitorla rendszert oly módon üzemelteti, tartja karban és rendszeresen ellenőrzi, 
hogy az ne jelentsen balesetveszélyt az alatta, vagy környéken tartózkodókra. 
 
Ez arra az esetre is igaz, ha a Megrendelő a napvitorla rendszert harmadik félnek adja át kezelésre. 
 
Megrendelő ezt tudomásul veszi, megértette és elfogadja, ezért az átadást követően minden ebből adódó problémáért ő tartozik 
felelősséggel és a Vállalkozó nem semmilyen felelőséggel nem tartozik.  
 

22. Megjegyzések, kiegészítések, feljegyzések 

 

 

 

 

 

Megrendelő az aláírásával elfogadja a Vállalkozó szerződési és garanciális feltételeit. 

 

Kelt: 

 

 

 

Bíró Imre [polgármester] 

Balatonszepezd ÖK 

[Megrendelő] 

 Bőhm Ferenc [ügyvezető] 

Dr Marketing KFT 

[Vállalkozó] 
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TELJESÍTÉS IGAZOLÁS (1. melléklet) 
 

Megrendelő 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 

Kivitelezési cím Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)  

Adószám 15734257-2-19 - -  -- 

Képviselő Bíró Imre [polgármester] Csoportos adószám       

Egyéb adatok vsze007_22 

 

Vállalkozó 
 

Dr Marketing KFT 
HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1 

Adószám 12799147 - 2 - 08 Cégjegyzékszám 08-09-010180 

Képviselő  Bőhm Ferenc [ügyvezető igazgató] 

 
Megrendelő igazolja, hogy a korábbi megrendelésének megfelelően, a következő project kivitelezésben 
 

Project megnevezése Büfé és játszótér árnyékolása  

Építési engedély száma       

 

 Méret Darabszám Szín Minőség Helyszín  

  méretű  db     

  méretű  db     

  méretű  db     

  méretű  db     

  méretű  db     

☐  méretű  db    Pótmunka 

 

  db szimpla csigás rendszer Rögzítési típusa Fém rögzítés  

☐ 00 db - - csigás rendszer Rögzítési típusa - - Pótmunka 

 

napvitolá(ka)t esztétikailag és minőségileg megfelelő módon felszerelte a,   

 

☒ 
15 db 60 x 60 x 3 mm, vagy - -  szerkezeti horganyzott és 00 db - -, vagy - - - - oszlop(ok)ra melyet a későbbiekben 
Megrendelőnek megfelelően kezelnie kell! 1 

☐ 00 db - - szerkezeti vas keretrendszerre melyet a későbbiekben Megrendelőnek megfelelően kezelnie kell! 

☐ megrendelő által előre telepített pergolarendszerre, vagy egyéb tartószerkezetre, épületre, csőhüvelybe 2 

☐ 
A telepített oszlopot a Vállalkozó kenderkötéllel körbecsavart, melyet nem érhet folyamatosan az öntözőrendszer 
vízsugara 

☐ 
Megrendelő külön kérésére az oszlopok ideiglenes kerültek elhelyezésre ezért azok folyamatos karbantartása és 
ellenőrzése a későbbi károk elkerülése és a biztonság érdekében nagyon fontos. 

☐  
A napvitorlarendszer kialakításához szükséges tartószerkezeti oszlopokat Megrendelő vásárolja meg és szállítja a 
helyszínre, de a Vállalkozó építi be. 00 db - - - 00 fm hosszú - - oszlop] 3 

☐ 
Oszlopokat vagy a tartószerkezetet a Megrendelő kérésére a Vállalkozó porfestéssel felület 
kezelte 4 

RAL szín - 0000 

- - 

☐ Javító festékpor csomag a megrendelt RAL színben 5 

☒ Terület átadásakor a Megrendelő a játékok és a tartó oszlopok közötti esési távolságot elfogadta.  

 Telepített oszlopok hossza 4,0 fm 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
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1 Vállalkozó fent tartja a jogot az oszlop méretének és formájának megváltoztatására a kivitelezés során 

2 A Vállakozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által előre telepített tartószerkezetre. 

3 Ennek megfelelően Vállalkozó a beépítésre garanciát vállal, azonban az oszlopok minőségére nem. 

4 Tárgyi project munka átadása után a porfestésben keletkezett sérülésekért a Vállalkozó nem vonható felelőségre. 

5 Megrendelő kérésére a Vállalkozó átadja a festéshez használt porfesték csomagot (30 g festékpor a választott RAL színben) 

  

A napvitorlák és kivitelezés ellenértéke 5 000 000 Ft, azaz (br. 6 350 000 Ft), melyről a szerződésnek megfelelően kiállított számlát a 

Vállalkozó ezen igazolással együtt átadott Megrendelőnek.  

Vállalkozó a helyszínen a munka végeztével, a korábbi megállapodásnak megfelelő minőségben átadta, illetve Megrendelő átvette a 
munkát, mellyel kapcsolatban kifogással nem élt. Az átvétel tényét Megrendelő a kiállított számla átvételével igazolta. 

Vállalkozó az általa elhelyezett szerkezetekre, rendeltetésszerű használat esetén 12 hónap garanciát, és törvényileg meghatározott 
jótállást vállal (csatolt jótállási jegy alapján).   

30 napon túli késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult az általa felszerelt szerkezetek lebontására és elszállítására. Ebben az 
esetben Megrendelő köteles megtéríteni minden felmerült költséget és kárt Vállalkozó részére. 

Vállalkozó felhívta Megrendelő figyelmét az elemek folyamatos karbantartási munkáira, a vitorlák minőségének és a leásott és 
lebetonozott oszlopok állékonyságának folyamatos ellenőrzésére, a csavarok, feszítők, acélszálak és egyéb kiegészítők megfelelő 
feszességen és megfelelő állapotban tartására, amit Megrendelő tudomásul vett. Vállalkozó felhívta Megrendelő figyelmét, hogy a 
napvitorlákat viharos időben, vagy a meteorológiai intézet által kiadott narancssárga és piros riasztás esetén le kell szerelni a 
balesetveszélyes helyzetek és a napvitorla állagromlásának megelőzése érdekében, illetve a napvitorlák téli időszakban nem 
használhatóak. 

 

Abban az esetben, ha a szerkezettel kapcsolatban probléma merülne fel, Megrendelő a Vállalkozót a +3620 343 7746 telefonszámon, 
vagy a napvitorladiszkont@gmail.com e-mail címen értesíti, aki a garanciális időn belül, 15 munkanapon belül köteles a helyszínen a 
hibát megvizsgálni és szükség esetén kijavítani.  

Megrendelő a Vállalkozót értesítheti munkalap/hibajegy formájában is az alábbi weboldalon keresztül: www.jegy.napvitorlashop.hu, 
vagy http://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat  

 

Vállalkozó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha szélsőséges időjárási viszonyok, nem megfelelő használat, túlfeszítés, gyenge 
feszítés, nem megfelelő tárolás, le – illetve felszerelés következtében sérülnek a vitorlák. 
 
Mivel a szerkezet a Megrendelő kérésére bárki számára hozzáférhető helyen került elhelyezésére, ezért Vállalkozó nem vállal 
felelősséget a napvitorlák szándékos rongálása, meggyújtása, kiégetése, a rögzítő vezetékek és tartozékok rongálása, ezen felül 
ellopása miatt. Illetve a Vállalkozó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha rongálás következtében bárminemű baleset történik.  
 

☒ Munka elvégeztével, a számlával együtt a felhasznált és szerélésről készült műbizonylatok, teljesítmény nyilatkozatok is átadásra 

kerültek elektronikus formában.   
 

☒ Munka elvégeztével, a számlával együtt a használati és szerelési útmutató(k) is átadásra kerültek elektronikus és papírformában.  

 

 
Műbizonylatok, szállító megfelelőségi nyilatkozatokat a következő oldal is elérhetik: 
http://napvitorladiszkont.hu/DOC/mubizonylatok 
 
Felszerelt napvitorlák nyilatkozatait a következő oldalon érhetik el: 
http://www.napvitorladiszkont.hu/DOC/mubizonylatok/anyagok/ 

 

  

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
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KIVITELEZÉSI ÜTEMEK IGAZOLÁSAI 
 

A kivitelezési ütemek igazolásával a Megrendelő igazolja, hogy a szerződésben foglalt munkát a Vállalkozó kifogástalanul elvégezte az 
alábbi kivitelezési napokon. 

 

 Munka rövid leírása Kivitelezés dátuma 
Megrendelő aláírása 

(Olvasható név) 

1. Napvitorla rendszer kialakítása és készre szerelése 
Balatonszepezd, 

 
 

2.    

3.    

 

2. Megjegyzések, kiegészítések, feljegyzések 

 

 

 

 

 

Megrendelő az aláírásával elfogadja a Vállalkozó teljesítését. 

 

Kelt: 

 

 

 

Bíró Imre [polgármester] 

Balatonszepezd ÖK 

[Megrendelő] 

 Bőhm Ferenc [ügyvezető] 

Dr Marketing KFT 

[Vállalkozó] 
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NAPVITORLA ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
 

Standard, Standard plus, standard MAX HDPE napvitorla 

A napvitorlát tiszta vízzel kell tisztítani. Az éves használat során különösebb ápolást nem igényel. Szezon végén betárolás előtt a 
makacsabb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók szivaccsal és tiszta vízzel, használat közben pedig közepesen erős vagy gyenge 
vízsugárral.  A napvitorlát mindig varrással lefelé kell felszerelni.  

Időnként, főleg vihar és szeles idő után ellenőrizze a napvitorla feszességét! Ha szükséges, feszítsen utána pl. a tekerhető feszítők 
segítségével. Ne hagyja, hogy a napvitorla vagy a feszítők nagyon lelazuljanak, mert a napvitorlák élettartama a lazaság miatt 
csökkenhet!  

NE FESZÍTSE TÚL a napnapvitorlát, mert állagromlást, szakadást eredményezhet! A túlfeszítés akkor is könnyen fellép, ha eső után 
a napvitorla a víz súlyától megereszkedik és ilyenkor a feszítők segítségével megfeszítjük. A napvitorlát eső után 2 napig, vagy a 
teljes kiszáradásig NEM szabad feszíteni!  

Szezonvégi betároláskor a napvitorla anyagát és a fém szerelvényeket külön tárolja! 

A napvitorlák téli időszakban (nov – márc) nem használhatóak.  

A napvitorlát ne érje nyílt láng, parázs! Ne telepítsen alája, vagy közvetlen közelébe tüzelő helyét, grillt! Bár az anyag kilyukadás esetén 
is erős és nem hajlamos további bomlásra, a kiégetett napvitorla elvesztheti eredeti használhatósági tulajdonságait.  

A napvitorla erős, teherbíró, időjárásálló HDPE (190 g/m2) anyagból készült. Esőt, közepes sebességű szelet (40-50 km/h) minden 
további nélkül kibír.  

Szélsőséges időjárási viszonyok, jégeső, narancssárga, vagy piros viharjelzés esetén a napvitorlákat le kell szerelni és a vihar 
elmúltával szabad csak visszahelyezni eredeti helyére!! Az elemi kár okozta sérülések nem képezik a garancia részét!  

A napvitorla megfeszítése akár közönséges kötelekkel és a tartószerkezet segítségével, emberi erővel történik. Ne használjon ehhez 
munkagépet, járművet vagy spanifert!  

Ajánljuk, hogy a napvitorla sarkait, és azok szerelvényeit jelölje meg és készítsen róla vázlatrajzot, mert a napvitorla újabb felszerelése 
után nem lehetséges az anyag forgatása és a szerelvények felcserélése.  

 

Standard, Standard plus, standard MAX PES napvitorla 

• a vízzáró napvitorlákat mindig nagyon meg kell feszíteni, mert ellenkező esetben meghasasodik és több száz kg víz is összegyűlhet 

bennük, a felület méretétől függően 

• a napvitorlák szerelésénél minden sarokra javasoljuk huzalfeszítő (kerítésfeszítő) alkalmazását a megfelelő feszesség elérése 

érdekében 

• vízzáró napvitorlák esetén mérettől függően nagy lejtést kell adni, ami a lenti táblázatban látható. Amennyiben ez a lejtés nem 

megoldott, abban az esetben a víz nem minden esetben tud lefolyni a vitorláról és ez a vitorla szakadásához, rongálódásához 

vezethet, illetve balesetveszélyessé válhat 

EGYEDI gyártású FIX napvitorla esetén 

Egyedi gyártású napvitorla esetén a választott anyagtól függően a fenti szabályok érvénesek HDPE, illetve PES és további víz-, és légzáró 
anyagok esetében is. 

Ezek az elhelyezési és használati útmutatók az íves varrású vitorlákra vonatkoznak, azonban az egyedi gyártás esetén lehetőség nyílik 
egyenes oldalú gyártásra is. Ezeknek az egyenes oldalú napvitorláknak a rögzítése ringlis megoldással lehetséges, azaz nem a 
sarokpontokon kell megfeszíteni a vitorlákat, hanem 30, vagy 50 cm-enként rögzítési lyukak (ringlik) kerülnek kialakításra, amelyek 
mindegyikénél rögzíteni kell a napvitorlát. Ez azért fontos, mert csak így lesznek az oldalak feszesek és csak így tud biztonságosan 
működni a napvitorla. Ennek egyik legegyszerűbb és szokásos módja, mint ahogy a ponyváknál, itt is egy kötél van végig vezetve a 
ringlikben, illetve a tartószerkezeten. Ebben az esetben is be kell tartani a hagyományos napvitorláknál alkalmazott lejtésre vonatkozó 
szabályokat! 

 

EGYEDI gyártású MOZGATHATÓ napvitorla esetén 

Mozgatható, behúzható napvitorla anyaga megegyezik a FIX rendszerű napvitorlák anyagával, azaz ezek is lehetnem vízzáró, vagy  
vízátengedő (HDPE) kivitelűek. A mozgatható rendszerek tartószerkezete általában gyengébb, mint a FIX rendszereké, azért, mert nagy 
szélben, vagy viharban ezeket a napvitorlákat be kell húzni. Nagy esőben hasonlóan kell eljárni, azaz a napvitorlákat be kell húzni, vagy 
kisebb eső esetén azokat a sarkokat, amelyek nem a tengelyen helyezkednek el, nagy szintkülönbséggel le kell húzni, hogy a víz gyorsan 
el tudjon folyni. Ez nagyon fontos, mivel ellenkező esetben a tengely sérülhet a plusz súlytól. A behúzható rendszerek esetében, 
kinyitott állapotban is mindig feszesen kell tartani a napvitorlákat, mert akkor működnek megfelelően a napvitorla széthúzása után a 
nem tengelyes sarokpontokat alaposan meg kell feszíteni, rögzíteni kell a kötélzetet, majd ezt követően a tengelyt kicsit még vissza is 
kell feszíteni, így az anyag minden esetben feszes lesz 
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EGYEDI gyártású PERGOLARENDSZER 

Ezeknél az elhúzható rendszereknél ügyelni kell arra, hogy főleg nagyobb alapterület esetén ne erőltessük az elhúzást, hanem azt 
megfelelőn lassan végezzük. Ellenkező esetben az elhúzáshoz igénybe vett karika meglazulhat, kifordulhat az anyagból, ezáltal 
magában az anyagban is sérüléseket okoz.  

Ezeket a rendszereket lehet vízszintesen, vagy kis lejtésben felhelyezni, de a lejtés lehetőség szerint ne legyen nagyobb 10% - nál. 

A rendszereket télre össze kell húzni és megfelelő védelemmel, takarással kell ellátni, hogy a hóterhelés ne rongálja az anyagot állás 
közben! 

 

Termékek szerelése és kezelése 25 m2 felett 

25 m2 feletti vitorlák és pergolarendszerek esetében csak extrém módon történő lejtés esetén javasoljuk a vízzáró felületeket. 

Ekkora méret esetén a legpraktikusabb a víz- és légátengedő kivitel, de ennél is javasolt a lejtés vagy 1-1 sarok meglejtése, ami által a 
nagyobb mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék gyorsabban távozik a rendszerből. 

Ilyen felület esetén javasoljuk az erősebb és biztonságosabb tartószerkezetek kialakítását, erősebb rendszerelemek használatát. Ebben 
vállalkozásunk minden esetben készségesen nyújt segítséget vásárlóink, Megrendelőink számára. 

 

Származási hely, forgalmazó 

 

Származási hely Európai Unió 

Forgalmazó Dr Marketing KFT 

Forgalmazó címe 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 fsz 1. 

Forgalmazó elérhetősége +3620 343 7746, napvitorladiszkont@gmail.com  

 

Felszerelési lejtések különböző termékeink esetén  

Az alábbi táblázatban látható lejtéseket kell a napvitorláknak adni méretüknek megfelelően! 

A napvitorla lejtését minden esetben a felső és az alsó rögzítési pont között számoljuk. 

 

Típus Termék mérete (m) Termék mérete (m2) Lejtés centiméterben Lejtés százalékosan 

víz-és légáteresztő Összes Összes 
kár vízszintesen is felszerelhető, de kis 

lejtés javasolt 
akár 0 % 

víz-és légáteresztő 5 m feletti oldalhossz esetén 25 m2 felett minimum 130 – 150 cm minimum 30 – 40 % 

 

víz- és légzáró 2 – 3 m oldalhosszig 4 – 9 m2 minimum 60 – 70 cm minimum 30 – 40 % 

víz- és légzáró 3 – 4 m oldalhosszig 10 – 14 m2 minimum 80 – 100 cm minimum 30 – 40 % 

víz- és légzáró 4 – 5 m oldalhosszig 15 – 20 m2 minimum 110 – 130 cm minimum 30 – 40 % 

víz- és légzáró 5 m feletti oldalhossz esetén 20 – 25 m2 minimum 130 – 150 cm minimum 30 – 40 % 

víz- és légzáró 5 m feletti oldalhossz esetén 25 m2  minimum 150 – 200 cm minimum 30 – 40 % 

 

RiviéraTM napvitorla Összes Összes akár vízszintesen is felszerelhető akár 0 % 

NATAN - FIX Összes Összes akár vízszintesen is felszerelhető akár 0 % 

NATAN – KOMBI 
pergolarendszer 

Összes Összes 
Csak teljesen síkfelületen, vagy csak 

teljesen egyenesen felszerelhető akár 0 % 

Pergolarendszerek 
(Víz- és légátengedő) 

Összes Összes 
Csak teljesen síkfelületen, vagy csak 

teljesen egyenesen felszerelhető 
akár 0 % 

Pergolarendszerek 
(Víz- és légzáró) 

Összes Összes minimum 10 – 20 cm minimum 20 – 30 % 

 

Mozgatható napvitorlák 
(Kézi mozgatású) Összes Összes akár vízszintesen is felszerelhető akár 0 % 

Mozgatható napvitorlák 
(Motoros mozgatású) 

Összes Összes minimum 60 – 70 cm minimum 30 – 40 % 
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NAPVITORLA SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

A napvitorla méretének kiválasztása, szerelési anyagok, szerelés, irányelvek: 

• A napvitorla első felszerelését lehetőség szerint ne szeles időben végezze! 

• A napvitorlák egyes sarokpontjainak magassága víz- és légátengedő kivitele esetén szabadon megválasztható a szerkezetek és a 
kívánt dizájn függvényében. Ez akár lehet vízszintes, de akár függőleges elhelyezés is.  

• Víz-, légzáró napvitorla esetén a mérettől függően a megjelölt használati és szerelési útmutatóban megjelölt lejtést kell biztostani. 

• A napvitorlák átlagmagasságánál javasoljuk a minimum 220-230 cm-t, gondolva a szélterhelésre is. Természetesen mondjuk a D-i, 
vagy DNy-i irányba eső sarok lejjebb húzható a nagyobb árnyék elérése érdekében. 

• A napvitorlák sarkait minden esetben szögfelező irányban kell megfeszíteni, így lesz feszes minden oldal 

• Szerelésnél javasoljuk először a fali csomópontokat felszerelni és ezek után a többi pont szerelése következhet. 

• Négyszög napvitorla esetén javasoljuk, hogy legalább 2 fő végezze a szerelést, hogy a fali csomópontok felszerelése után egyszerre 
ketten tudják meghúzni helyes irányba és így felszerelni a külső 2 sarkot.  

• A kihúzás megmutatja az oszlopok lehetséges pontjait, ahol ezeket el lehet helyezni. Ez a kihúzás irányán lehetséges. 

• Több napvitorla elhelyezésénél amennyiben azok részben átfedik egymást, mindenképpen szükséges közöttük minimum 30-50 
cm-es távolságot tartani, hogy szeles időben se érjenek össze, illetve a szerelvények esetleg ne tegyenek kárt a vitorlákban. 

• a napvitorla felszereléséhez még ideiglenesen se alkalmazzunk spanifert, mert azzal könnyen megszakítható a napvitorla merevítő 
oldala és ezzel a napvitorla tönkremegy! 

• A napvitorla szerelésénél NE használja a következőket: rugó, spannifer, gyárilag hozzácsomagolt zsinórt, kötelet (kivéve csigás 
rendszer esetén), gumipók, spannflex és spannquick 

• A napvitorlákat Ne rögzítsük a következő helyekre: élő növényzet törzse, kerítés oszlop, amennyiben az laza alapzatban van és 
kimozgása van, vékony tartószerkezetből készült pergolákra, vagy kisházakra, ereszre és annak tartóvasaira, kőzmű oszlopokra. 

• A napvitorlákat ősszel le kell venni és tavasszal visszahelyezni. Ennek a műveletnek a megkönnyítés érdekében javasoljuk a már 
kialakított rendszer sarokpontjainak lefényképezését, a sarkok megjelölését, így sokkal egyszerűbb lesz a tavaszi felszerelés. 
A fényképek alapján tudni fogjuk, hogy melyik ponton milyen szerelvények voltak elhelyezve. 

• A fent leírt általános útmutató természetesen változhat az adottságoknak megfelelően, ezért kérjük, keressen minket bátran egyéb 
kérdések esetén! 

• A napvitorla felszerelését és karbantartását soha ne bízza kiskorúra, mivel főleg nagyobb vitorla méretek esetén komoly 
erőhatások léphetnek fel és így a szerelés, illetve karbantartás is balesetveszélyes lehet! 

• A napvitorlát a használati szezon ideje alatt (ált. április – szeptember) is le kell szerelni, ha narancs, vagy piros riasztást adnak ki, 
illetve a vitorla nem használható hóterhelés alatt, mert az kárt tehet a tartószerkezetekben, vagy akár magában a vitorlában is! 

• A napvitorla alatt, vagy közelében soha ne használjon nyílt lángot, vagy parázzsal égő tüzet, mert az kárt tehet a vitorlában. 
 

A napvitorla használati és szerelési útmutatóját a következő weboldalon is elérheti:  

www.gyik.napvitorladiszkont.hu 

 

NAPVITORLA TELEPÍTÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁSA 

Napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának 
hatálya alá tartozik, melynek értelmében a tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. 

 

MEGJEGYZÉS, KIEGÉSZÍTÉS 
 

 

 

 

 

Megrendelő az aláírásával elfogadja a Vállalkozó által bemutatott és leírt használati és szerelési feltételeket. 

 

Kelt: 

 

Bíró Imre [polgármester] 

Balatonszepezd ÖK 

[Megrendelő] 

 Bőhm Ferenc [ügyvezető] 

Dr Marketing KFT 

[Vállalkozó] 
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ÁRAJÁNLAT (2. melléklet) AR0     /SZE/2022 

 

 

TERV (3. melléklet) TR00     /SZE/2022 

 

Az elhelyezési vázlat egy optimális elrendezést mutat, amely a helyszíni körülményeknek, pontos méreteknek és a tereptárgyaknak 
megfelelően módosítható. Ez a módosítás a felhasznált napvitorlák méretét is befolyásolhatja, amelyet a Vállakozó minden esetben a 
teljesítés igazolásban rögzít és a felek ezzel tudomásul veszik. Az elhelyezési vázlaton megjelenő színek nem tükrözik a kivitelezés 
során felhasznált színeket.  

 

FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (4. melléklet)  FJ00     /SZE/2022 

 

Jelen FJ00     /SZE/2022 számú felmérési jegyzőkönyv a Megrendelő és a Vállakozó közreműködésével végrehajtott, a szerződés és az 
árajánlat tartalmi követelményét képző műszaki felmérést tartalmazza az alábbiak szerint: 

Jelen vannak  

  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a felmérésen. 

Felmérés kelte: 

☐ FJ00     /SZE/2020 számú felmérési jegyzőkönyv külön mellékletként lett csatolva a szerződéshez. 

☐ Felmérés munkalap száma, amennyiben nem történt jegyzőkönyvezés: # F00     /2022 

A szerződés részeként IX. mellékletként csatoltva lett a felmérés megrendeléséről szóló webshopos visszaigazolás.  

A megrendelés száma: 84648-10      

 

Elektronikus munkalapok a következő oldalon tekinthetőek meg: http://jegy.napvitorlashop.hu 

 

OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV (5. melléklet)  OJ007/SZE/2022 

 

Jelen nyilatkozattal az alábbi táblázatban aláírók kijelentik, hogy a kivitelezést elvégző vállalkozás által tartott napvitorla használati és 
szerelési oktatásán részt vett és azt teljes mértékben elsajátította 

 

 Olvasható név Aláírás  Olvasható név Aláírás 

1.   11.   

2.   12.   

3.   13.   

4.   14.   

5.   15.   

6.   16.   

7.   17.   

8.   18.   

9.   19.   

10.   20.   

 

Oktatás kelte: ............................................................................................ 
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ADATKEZELÉSI KARTON (6. melléklet)  AD007/SZE/2022 

 

Az alábbi nyilatkozat aláírásával a Megrendelő beleegyezik abba, hogy a Vállalkozó számára kibocsájtott adatokat, képeket, egyéb 
információkat eltároljon a beérkezéstől számított 5 éven keresztül, illetve bármilyen marketing és statisztikai anyag készítésében 
felhasználhasson. Megrendelő engedélyezi a Vállalkozó részére, hogy a kivitelezésről készített képeket, terveket, egyéb információkat 
feltölthesse a weboldalára és a vállalkozás facebook, instagram oldalára. Továbbá a Megrendelő engedélyezi a Vállalkozó részére, 
hogy a kivitelezési helyszínt a Vállalkozás referencia térképén megjeleníthesse.  

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (7. melléklet) ANY0007/SZE/2022 

visszterhes szerződés megkötéséhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

 

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a szerződés 6. pontjában láthatóak, mely a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján lettek kitöltve.  

a. Kiegészítés: A 6. pontban található Vállalkozás statisztikai számjele: , illetve cégjegyzés módja önálló. 

2. Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 

a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; 

b. a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak 

c. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek 

fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

3. Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak 

mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

4. Jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében 

teszem. 

KISADÓZÓI NYILATKOZAT (8. melléklet) KATANY0     /SZE/2022 

 

Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy 2021 – 01 – 01. dátumtól a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 
szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) alapján kisadózó vállalkozásnak minősülök. 

Ezen tájékoztatást a 2021 – 01 – 01-jétől hatályos Katv. 32/E. § (2), valamint a 13. § (2) bekezdései értelmében adtam ki. 

 

ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT (9. melléklet) ÖNY00     /SZE/2022 

 

Az alábbi nyilatkozat aláírásával Megrendelő elismeri azt, hogy a Vállalkozó a nyilatkozatban szereplő termékek       közigazgatási 
területén belül átadta a Megrendelőnak 

 

 Termék megnevezése DARABSZÁM 

1.   db 
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MUNKALAPOK  

 

Vállalkozásunk a megrendelt kivitelezésekről, felmérésekről, és egyedi termék megrendelésekről munkalapokat vezet. Ezeket a 
munkalapokat a http://jegy.napvitorlashop.hu/login.php  oldalon találhatják meg a személyes fiókjukba belépve, melyhez a belépési 
adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Felhasználó e-mail címe, neve  

Jelszó  
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JÓTÁLLÁSI JEGY (11. melléklet) JOT-SZE007/2022 

(Egy jótállási jegy több termékre is, de csak az adott számú szerződésre érvényes) 

 

Jótállási feltételek 

 

A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. 

A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 
r.) 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot 
meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000 Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új 
fogyasztási cikkekre. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Vállalkozást megillető jogok a 
fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.   

A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén belül érvényes. 

Kérjük követelje meg az eladótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki! (eladó neve, címe, aláírása, készülék típusa, gyári száma, eladás kelte, üzembe 
helyezés dátuma, jótállási idő) 

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 

 

A Fogyasztó jótálláson alapuló jogai 

 

A Fogyasztó jogait a Ptk., valamint a jótállási igények intézését a Korm. r., és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szabályozza.  

Jótállási igényként kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.  

Amennyiben a Vállalkozás vagy javítószolgálat a kicserélést vagy a kijavítást nem vállalja vagy elvállalta valamelyiket, de nem tudott ennek eleget tenni 
megfelelő határidon belül, a Fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, 
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

Nem jogosítja a Fogyasztót cserére, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok és fogyó-kopó alkatrészek (tintapatronok, telepek, akkumulátorok, izzók, 
festékkazetták) hibásodtak meg. Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a 
vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási 
cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett 
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal 
történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a 
vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk 
kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az 
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó 
eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási 
határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

Amennyiben a hiba ténye vagy jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja stb.) tekintetében a Fogyasztó és a Vállalkozás között vita merül fel, 
akkor a 1997. évi CLV. Törvény (a Fogyasztóvédelemről) -ban foglaltak szerint járhatnak el a felek.  

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

 

Jótállási igény érvényesítése 

 
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására 
kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont) 

A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Korm. rendeletben foglaltakon túl további 
követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és 
a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.  

A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén (Korm. r. 1. §) a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők (Korm. r. 4. §.), 
A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számlát vagy 
nyugta) bemutatásával. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok. 

A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti (Korm. r. 5. §.)  

Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, 
akkor a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a szerviz gondoskodik.  

A javítással, a kapcsolódó tájékoztatással, cserével és visszatérítéssel kapcsolatos határidőkről a Korm. r. 5. § rendelkezik.  

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít 
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló        2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében 
aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. 

A jótállási jegy szabályszerűen, közérthetően megfogalmazva, magyar nyelven került kiállításra, papír alapon vagy elektronikus úton letölthető 
biankó jegyként rendelkezésére bocsátva, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Papír alapon 
kiadott jótállási jegyet a Megrendelő a jótállás idő végéig megőrizni.   

 

Nem Fogyasztókra vonatkozó feltételek (Viszonteladók) 

 

Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő a megrendelt terméket nem végfelhasználóként hasznosítja, hanem tovább értékesítette úgy az 
általunk vállalt jótállás automatikusan megszűnik és a közbenső értékesítőre száll át.  

 

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai 

 

• Ha a hiba a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak, idegen 
beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen szállítás vagy tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek, mint például 
szennyeződés, folyadékok, áramingadozások tulajdonítható okokból keletkezett. 

• A forgalmazó által előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották. A napvitorla felszerelése és karbantartása nem 
tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél maga végzi el, vagy megrendelésére a vállalkozás külön díjtétel felszámítás 
ellenében vállalja. 

• A normál elhasználódás, üzemszerű kopás, az anyag színének fakulása a napon az UV A és B sugárzás következtében. 
• Szándékos rongálás, átalakítás. 
• Napvitorla használata téli időszakban.  
• Általunk forgalmazott termékek bárminemű átalakítása.  
• Nyílt láng, szikra és pernye okozta sérülések. 
• A meghibásodás nem eredeti vagy a napvitorla forgalmazója által jóváhagyott kellék- vagy segédanyag használata miatt következett be. 
• A terméket nem a gyártó vagy forgalomba hozó javítja. 
• Olyan egyedi termékre, melyek 50 m2-nél nagyobbak. 
• OUTLET, vagy sérült, leértékelt termékekre nem vonatkoznak a jótállás szabályai. 
• Víz- és légzáró napvitorla megfelelő lejtés nélküli alkalmazása (helyes lejtések megadása a használati útmutatóban megtalálhatóak). 
• Natan, vagy pergolarendszer helytelen elhúzása, rángatása (ringlik kiszakadása, anyag megnyúlása). 
• Általunk forgalmazott szolgáltatásokra. 
• Napvitorlára és pergolarendszerre dobott cigaretta, vagy egyéb tárgyak által okozott sérülések, szakadás. 

Jótállás és elállás kapcsolata 

 

Kérjük, hogy a 14 napos elállási és cserére irányuló kéréseiket ne a jótállási jegyen jelezzék számunkra. Az elállási szándék bejelentése külön 
internetes hibajegy/munkalap kezelő rendszert tartunk fent, melyet a következő linkre kattintva érhetnek el:  

 

Hibajegy/munkalap nyitása - http://www.jegy.napvitorlashop.hu, vagy https://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat  

 

 

 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
http://www.jegy.napvitorlashop.hu/
https://www.napvitorladiszkont.hu/elallasi-nyilatkozat
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Visszaküldési címek, javításra szolgáló szervízek 

 

Kérjük amennyiben jótállás érvényesítése céljából küldene számunkra vissza napvitorlát, vagy egyéb terméket kérjük csomagolja 
vissza, majd az alábbi címek egyikére küldje el számunkra. 

A visszaküldés költsége minden esetben a Megrendelőt terheli. 

Név 
Dr Marketing KFT 
Bőhm Ferenc 

Telefonszám +3670 306 1261 

Cím 
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69.  
9025 Győr, Harmat utca 5. 

E - mail  napvitorladiszkont@gmail.com  

 
Jótállásban szereplő termékek adatai 

 
 

Termék megnevezése 
Termék 

cikkszáma 

Termék gyártási 

száma, CC száma 

Megrendelés 

dátuma 
Számla sorszáma Jótállás érvényesítés módja 

Vásárolt 

darabszám 

Termék eladási ára 

(br. ár/db) 
Jótállási idő 

1.      

 szervizben/telephelyen  

db Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

2.      

 szervizben/telephelyen 

 db Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

3.      

 szervizben/telephelyen 

db Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

4.      

 szervizben/telephelyen 

 db Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

5.      

 szervizben/telephelyen 

 db Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

6.      

 szervizben/telephelyen 

db  Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

7.      

 szervizben/telephelyen 

db  Ft / db 

☐ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

 

 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
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8.       

 szervizben/telephelyen 

db 

(         fm) 
Kivitelezés Ft / db 

☒ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás fm/szál   

9. 

Szerelvények, kötőelemek 

Szerelvénycsomagok 

(Amennyiben tartalmazott a 
megrendelés ilyen tételeket) 

Vegyes    

 szervizben/telephelyen  

készlet 

Kivitelezés Ft / db 

☒ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

10. 

Csigás rendszerek 

(Amennyiben tartalmazott a 
megrendelés ilyen tételeket) 

ECSI    

 szervizben/telephelyen  

készlet 

Kivitelezés Ft / db 

☒ 0 – 10 000 Ft, egyéb* Nincs jótállási idő 

 helyszíni ☐ 10 000 Ft – 100 000 Ft 1 év (12 hónap) 

 csere ☐ 100 000 Ft – 250 000 Ft 2 év (24 hónap) 

 visszatérítés ☐ 250 000 Ft felett 3 év (36 hónap) 

 garancián túli javítás   

 
  

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
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Jótállási idő, jótállási szelvények 

A jótállás ideje fogyasztói vásárlás esetén a jogszabályban meghatározott értékhatároknak megfelelő. A nem fogyasztói vásárlások esetén a mindenkori forgalmazói kondíció érvényes. 

 

Jótállási szelvény 1. Jótállási szelvény 2. Jótállási szelvény 3. TERMÉKCSERÉRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS 

Termék megnevezése  Termék megnevezése  Termék megnevezése  Termék megnevezése  

Bejelentés időpontja  Bejelentés időpontja  Bejelentés időpontja  Megrendelés neve  

Javításra átvétel időpontja  Javításra átvétel időpontja  Javításra átvétel időpontja  Vásárlás napja  

Visszaadás időpontja  Visszaadás időpontja  Visszaadás időpontja  Termék gyártási száma  

Bejelentett hiba  Bejelentett hiba  Bejelentett hiba  Szerviz neve, címe  

Hiba oka  Hiba oka  Hiba oka  A javítást végző szerviz a cserére szoruló terméket összes tartozékával és a 
jótállási jeggyel együtt átvette. 
Ennek ellenében az ügyfél részére a cserére jogosító igazolást egyidejűleg 
kiadtuk. 
A csereutalvány átvételét igazolom. 

Javítás leírása:  Javítás leírása:  Javítás leírása:  

Jótállás új határideje  Jótállás új határideje  Jótállás új határideje  

Munkalap száma  Munkalap száma  Munkalap száma  
Kelt 

 

Javítás végző szerviz aláírása (P.H.) Javítás végző szerviz aláírása (P.H.) Javítás végző szerviz aláírása (P.H.) Ügyfél aláírása Javítás végző szerviz aláírása (P.H.) 

 
Megrendelő adatai 

 

Megrendelő 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
HU8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 

Kivitelezési cím Balatonszepezd Központi Strand (HU8252 Balatonszepezd)  

Adószám 15734257-2-19 - -  -- 

Képviselő Bíró Imre [polgármester] 

Egyéb adatok vsze007_22 

 

☐ Megjegyzés a javításokhoz  

☐ * Jótállás elvesztésének oka - - 

☐ Visszatérés módja - - 

☐ Garancián túli javítás  

 
Kelt:  

 
 

 
 
Dr Marketing KFT által kiadott elektronikus jótállási jegyek aláírás és bélyegző nélkül is hitelesek, és a jótállás egész időtartama alatt érvényesek.  
A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.

Vállalkozó 
(P.H.) 

 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
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MELLÉKLETEK  

 

A jelen szerződés az alább felsorolt, és kizárólag jelölt mellékletekkel együtt érvényes, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét 
képzik.  

 

☒ I. melléklet Teljesítés igazolás  X007/     /2022  

☐ II. melléklet Árajánlat AR0     /SZE/2022  

☐ III. melléklet Terv dokumentáció TR00     /SZE/2022  

☐ III.I melléklet Oszlopok kiosztása TR00    /SZE/2022  

☐ III.II melléklet Közmű térképek KMT   /2022  

☐ IV. melléklet Felmérési jegyzőkönyv FJ00     /SZE/2022  

☐  Felmérés munkalapszáma #F00   /2022  

☒ V. melléklet Oktatási jegyzőkönyv OJ007/SZE/2022  

☒ VI. melléklet Adatkezelési szabályzat AD007/SZE/2022  

☒ VII. melléklet Átláthatósági nyilatkozat ANY07/SZE/2022  

☐ VIII. melléklet Kisadózói nyilatkozat KATANY0     /SZE/2022  

☐ IX. melléklet Összestő nyilatkozat  ÖNY     /SZE/2022  

☐ X. melléklet FAD nyilatkozat FAD0/SZE/2022  

☒ XI. melléklet Jótállási jegy JOT-SZE07/2022  

☐ 

XII. melléklet Webshopos megrendelés  

84648 - 10      kivitelezési tervek 

☐ 84648 - 10      Opcionális szolgáltatások 

☐ 84648 - 10       

☐  
Webshopos megrendeléshez tartozó 
dokumentumok 

84648 - 10      
84648 - 10      

 

☐ XIII. melléklet Egyedi napvitorla megrendelőlap 84648 - 10    /SO/2022  

☒ XIV. melléklet Műbizonylatok (elektronikus formában)  

☒ XIV.I. melléklet Napvitorla megfelelőségi nyilatkozata -  

☐ XV. melléklet VIES vizsgálat eredménye   

☐ XVI. melléklet 
Hivatalos megrendelés  
(Megrendelő részéről) 

-  

☐ XVII. melléklet Bankgarancia -   

☐ XVIII. melléklet Pályázati, támogatási dokumentáció -  

☐ XIX. melléklet Tárolási nyilatkozat X00     /TAR/2022  

☐ XX. melléklet Szerződés módosítás X00     /MOD/2022  

 

☐ SZI. melléklet Díjbekérő SZA2-E/00000       

☐ SZII. melléklet Díjbekérő II. SZA2-E/00000       

☐ SZIII. melléklet Előlegszámla I. SZA2-E – 2022 -       

☐ SZIV. melléklet Előlegszámla II. SZA2 - E – 2022 -       

☐ SZV. melléklet Végszámla SZA2 - E – 2022 -       

☐ SZVI. melléklet Díjbekérő - Felmérés FM2-E/00000       

☐ SZVII. melléklet Végszámla - Felmérés FM2-E – 2022 -       

☐ SZVIII. melléklet Díjbekérő – Kivitelezési terv TR2-E/00000       

☐ SZIX. melléklet Végszámla – Kivitelezési terv TR2-E -- 2021 -       

☐ SZX. melléklet Végszámla – Webshopos megrendelés UNAS2 - 2022 -       

 

 

 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
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☐  Teljes e-mail levelezés  

☐  MÁK kiegészítés -  

☒  Használati és szerelési útmutató  - 

☒  Kivitelezés munkalapszáma  #SZE007/     /2022 

☐  Opcionális szolgáltatások  

 

A szerződés kizárólag a táblázatban bejelölt mellékleteket tartalmazza. A be nem jelölt mellékletek nem képezik a szerződés részét. 
 

Amennyiben a szerződő fél európai, de Magyarországon kívüli tagállamba szeretne szerződést kötni, úgy a szerződés a mellékletként csatolt VIES 
vizsgálat eredménye nélkül érvénytelenek minősűl. 

 

A weboldalakon, e-mailekben, árajánlatokban és a referencia térképen található képek, információk, szövegek, tervek és letölthető dokumentumok 
másolása és üzleti, vagy magán célú felhasználása nem engedélyezett és törvénybe ütközik! 

 

Megnevezés Időpont 

Szerződés elküldése 2022 - 05 - 18 

Díjbekérő elküldése  

Előleg kifizetése  

Kivitelezés időpontja  

Végszámla elküldése  

Végszámla kifizetése  

Ticket user reg. időpontja  

EFO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marketing KFT - Bőhm Ferenc 
 
Kivitelezés: +3620 343 7746 
Értékesítés: +3670 306 1261 
 
napvitorladiszkont@gmail.com 
 
www.napvitorlak.hu 
www.napvitorladiszkont.hu 
 
Facebook: www.facebook.com/napvitorladiszkont 
Instagram: www.instagram.hu/napvitorladiszkont  
 
Referencia térkép: https://bit.ly/3f3C6Ou 
 
Webshop: www.napvitorlashop.hu  
 

http://www.napvitorladiszkont.hu/
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
mailto:napvitorladiszkont@gmail.com
http://www.napvitorlak.hu/
http://www.napvitorladiszkont.hu/
http://www.facebook.com/napvitorladiszkont
http://www.napvitorlashop.hu/
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