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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 

„C” 
 

Amely létrejött egyrészről a  
 
Cégnév: ………………………………………………………………………………… 

Székhely:  ………………………………………………………………………………… 

Adószám:  ………………………………………………………………………………… 

Képviseli:  ………………………………………………………………………………… 

 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről a  
 
Advansys Notebook Szerviz Kft.  
Székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy u. 13. 
Adószám: 23077238-2-13 
Képviseli: Marton Attila 
 
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
 
 – a továbbiakban ketten együtt: Felek –  
 
között az alább megjelölt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
I.  Szerződés tárgya 
 
1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által részére megküldött készülékeket 

(továbbiakban készülék) bevizsgálja, a Megrendelő részére írásos árajánlatot 
ad, és konkrét megrendelés alapján a készüléket adott határidőre megjavítja.  

 
 
II.  Javítás megrendelése, árajánlat adása, javítási szolgáltatás elvégzése 
 
1.  Vállalkozó a Megrendelő telephelyén külön értesítésre, felveszi a javítandó 

készülékeket és a javítottakat leadja. 
   
2. Vállalkozó a készülékeket bevizsgálja és az interneten keresztül hozzáférhető 

ügyviteli rendszerében árajánlatot ad, amely tartalmazza a javítás díját, és ha az 
információ rendelkezésre áll, a munka elvégzésére vállalt határidőt. 

 
3. Megrendelő továbbítja a készülék tulajdonosa számára az ajánlatot. Az ajánlat 

visszaigazolása a Vállalkozó ügyviteli rendszerében történik, sürgős esetben 
telefonon is. 

 
4. A készülék tulajdonosokkal való kapcsolattartás a Megrendelő feladata. 
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5. A megrendelt javításokat a Vállalkozó az ajánlat alapján elvégzi. 
 
6. A megjavított készülékeket és nem elfogadott ajánlatú készülékeket a 

Vállalkozó visszaszállítja a Megrendelőnek. 
 
 
III. Vállalkozói díj megfizetése 
 
1. A Vállalkozó az elvégzett javítások után munkalaponként jogosult számla 

kiállítására. 
 
2.  A Vállalkozó a javított készüléket utánvéttel küldi ki a Megrendelő részére, 

illetve a Megrendelő átveheti személyesen vagy megbízott által a Vállalkozó 
telephelyén készpénzfizetés ellenében. 

 
3. A Felek a megegyeznek, hogy a készülék tulajdonosának esetleges 

díjvisszatartásából adódó károkat és költségeket teljes mértékben a 
Megrendelő vállalja. 

 
4. Ajánlat visszautasítása esetén a szállítás díja készülékenként 2.000, Ft+Áfa, 

amely utánvéttel fizetendő a készülék visszaérkezésekor. 
 
 
IV. Garancia 
 
1. A Vállalkozó a javított készülékekre – kizárólag az általa elvégzett javításokra, 

és az általa beépített alkatrészekre vonatkozóan – 20.000Ft bruttó 
számlaösszegig 3 hónap, ezen összeg fölött 6 hónap garanciát vállal.  

 
2. A garancia ideje akkor kezdődik, amikor a Vállalkozótól a készüléket a 

Megrendelő átvette. 
 
 
V. Felelősség 
 
1. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal köteles eljárni. 
 
2. A Vállalkozó az általa megadott árajánlatot nem módosíthatja nagyobb értékre 

még akkor sem, ha a kiajánlott díj nem fedezi a Vállalkozó javításának 
költségét. 

 
3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy mivel javítást rendel meg, előfordulhat, 

hogy a készülék gazdaságosan „nem javíthatónak” bizonyul, illetve a javítás 
technológiája miatt a készülék eredeti állapotára nem visszaállítható. 

 
4. A Vállalkozó V. 1. pont szerinti kötelezettségének megszegése esetén, a Ptk. 

szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.  
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5. Titoktartás. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses 
jogviszonyukkal kapcsolatosan, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott 
mindazon, a másik Félre vonatkozó üzleti, pénzügyi, jogi információt és adatot, 
annak ügyfeleit és üzleti partnereit illetve azok bármely adatát, belső 
szervezetét, a bármely üzleti tevékenységhez használt eszköz állományt, 
bármilyen dokumentációt,  amely a másik félre, így különösen annak üzleti, 
pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, korlátlan ideig bizalmasan 
kezelik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy 
sem.  

 
 
VI. A szerződés időtartama és felmondása 
 
1. Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik. 
 
2. Jelen szerződést a Felek bármelyike megszűntetheti rendes felmondással, 90 

napos felmondási határidővel, azonban a IV. Pontban megfogalmazott garancia 
ilyen esetben is tovább él a korábban Vállalkozó által javított készülékekre.  

 
 
VII. Kapcsolattartó személyek, jognyilatkozatok 
 

 
1. A Vállalkozó részéről:   

Név:    Hrubos Attila 
Beosztás:  kereskedelmi vezető 
Telefonszám:  +36-20-924-40-91 
E-mail cím:    hrubos.attila@advansys.hu   

 
2. A Megrendelő részéről:  

Név:   ……………………………………………………. 

Beosztás:  ……………………………………………………. 

Telefonszám:  ……………………………………………………. 

E-mail cím:   ……………………………………………………. 

 
3. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatukat 

kötelesek egymás felé írásban megtenni. 
 
 
VIII. A szerződés hatályba lépése 
 
1. Jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával lép hatályba. 
 
 
IX.  Alkalmazandó jog, eljáró bíróság 
 

mailto:hrubos.attila@advansys.hu
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1.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
Kelt, 
 
 
 
_________________________________ 

Megrendelő 
_________________________________  

Vállalkozó 
 
  


