
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Az árajánlat a benne foglalt műszaki tartalom megvalósulása esetén érvényes. Az 

ajánlat műszaki tartalmának módosulása árváltozást von maga után. 

 

2. Ha az ajánlatban szerepel beépítés: annak költsége tartalmazza a pontos felmérést, 

a nyílászárók szabad falnyílásba való rögzítését (speciális eszközökkel, 

anyagokkal), 

a hézagok PUR habbal történő tömítését. A kiegészítő tartozékok 

felszerelését(kilincsek, vasalat takaró elemek, stb.), valamint az egyszeri finom 

beállítást. 

 

3.  A párkányok, takarólécek ára illetve azok felhelyezése az esetben képezik az 

ajánlat részét, ha az ajánlatban azok tételesen szerepelnek. 

 

4. Az ajánlat félreértelmezéséből eredő hibákért nem áll módunkban felelősséget 

vállalni, ezért kérjük az ajánlat műszaki tartalmának illetve a benne foglalt 

mennyiségek tételes ellenőrzését. 

 

5.  Az ajánlatban feltüntetett árak a kiállítástól számított 30 napig érvényesek. 

 

6.  Az ügyfél aláírásával elfogadta az ajánlatban szereplő tételek mennyiségét és azok 

műszaki tartalmát. A gyártás 50 % előleg befizetésével kezdődik meg. 

Az árajánlat kizárólag a tételekben felsorolt szerkezetekre és kiegészítőkre 

vonatkozik, egyéb tétel külön megrendelés tárgyát képezi. A teljes vételár 

kiegyenlítéséig a termékek a Vállalkozó tulajdonát képezik. 

A gyártás ára a készre jelentés után max 3 nappal kifizetendő, a beépítés ha van, 

csak ezek után végezhető el. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszerelésünk után bekövetkezett üvegrepedésekre, 

törésekre garanciát nem tudunk vállalni. 

Ezen üvegek cseréjét a beruházó/üzemeltető/tulajdonos által kötött épületbiztosítás 

terhére tudjuk elvégezni! 

Fizetési feltételek :gyártás: 50% előleg,a készre jelentés után max 3 nappal a 

fennmaradó50% készpénzben vagy átutalással megállapodás szerint fizetendő. 

 

7. Beépítési feltételek: a beépítés időpontjának egyeztetése telefonon történik a készre 

jelentést követően. Megrendelőnek a megbeszélt időpontra biztosítania kell a 

munkaterületet. Akadályoztatás esetén vállalkozó a megrendelés összegén felül 

5000 Ft+ áfa kiszállási díjat számít fel. 

 

8. Gyártási határidő : fehér színben 3 hét,színes profiloknál alapszín 

(dió,aranytölgy,antracit) 4-6 hét, többi szín esetén 6-8 hét 



Nyílászáróinkra 5 év,kiegészítő szerkezetekre (redőny,szúnyogháló) 1 évgaranciát 

vállalunk. 

 

9. A műanyag profilokon,műanyag ajtópaneleken stb. gyári védőfólia található. 

A termék átvétele ill. beszerelése után min 2 héttel a védőfóliát el kell távolítani, 

hacsak a gyártó más utasítást nem ad. A fólia eltávolításáért a Megrendelő felel. 

Az eltávolítás elmulasztása miatt a fólia ráéghet a szerkezetre . 

 

 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK 

az   irányadó.   

 

DIPLAST  Kft 
   Vállalkozó 

  

       

 

 

 


