
Általános szállítási és fizetési feltételek 
 

1. Általános feltételek: 
A Megrendelő megrendelését követően tudomásul veszi az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési 
Feltételeket. (továbbiakban ÁSZF) 
A Glass Work Kft. és a megrendelő által írásban rögzített termékek gyártására és annak szállítására és 
beépítésére vonatkozik, ettől eltérni kizárólag írásban lehet, amit az ügyfelek aláírásukkal hitelesítenek. 

2. Árajánlat, megrendelés, visszaigazolás: 
A Glass Work Kft. által készített írásos és/ vagy szóbeli árajánlatok minden esetben és mind két fél részére 
kötelezettség nélküliek. A felek között a szerződés akkor jön létre, ha a megrendelő a Glass Work Kft. által 
elkészített árajánlatot részben vagy egészben elfogadja, illetve azt a Glass Work Kft. írásban (e-mailben) 
visszaigazolta. 
A megrendelt üvegek módosítására, csak akkor van lehetőség, ha az üvegek gyártása (méretre szabása) még 
nem kezdődött meg. A gyártás megkezdése után a rendelés módosításából adódó többletköltséget, a 
Megrendelő fizeti meg a Glass Work kft részére. 
 

3. Árak: 
A Glass Work Kft. által kiadott árajánlatok nem tartalmazzák az ÁFA –t 
 

4. Fizetési feltételek: 
A Glass Work Kft. a megrendelt és visszaigazolt munkáról előlegszámlát állít ki. A Glass Work Kft. a részleges 
beépítésnek megfelelően fenntartja a jogát a részszámlázásra. 
Vállalkozó az üvegek legyártását követően, kiállítja a végszámlát, melyet a Megrendelő köteles az átadás 
dátumáig, vagy a megegyezett időponton belül a Glass Work Kft. számlájára átutalni, vagy az átadást követően 
azonnal készpénzben rendezni. 
Amennyiben a Megrendelő a számla ellenértékét késedelmesen egyenlíti ki, a Vállalkozó jogosult a Ptk. Szerinti 
késedelmi kamat felszámítására. Glass Work Kft. fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a 
munkát felfüggessze mindaddig, amíg a Megrendelő a kötelezettségeinek eleget nem tesz. A Glass Work Kft. 
mindaddig fenntartja a tulajdonjogát a kiszállított és beépített termékekre, míg a Megrendelő a teljes egészében 
nem egyenlítette ki a vételárat. Amennyiben a fizetési határidő lejártáig, az elvégzett munka nem kerül 
kiegyenlítésre, úgy a Glass Work Kft.-nek jogában áll a beépített termék visszaszolgáltatását követelni. Továbbá a 
Megrendelőt terheli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségek és az esetleges károk. A termék 
visszaépítésére akkor van lehetőség, ha a Megrendelő előre kifizeti a tartozását és a visszaépítéssel járó 
költségeket a Glass Work Kft. számlájára. 

 
5. Vállalási határidő: 

A Glass Work Kft. a gyártási és beépítési határidőt a kapacitásának függvényében igazolja vissza. Az árajánlatban 
vagy a vállalkozói szerződésben megadott határidő, minden esetben az előleg beérkezésétől számítva értendő.  

 
6. Elállás, időközi felmondás: 

Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy aGlass Work Kft. jogosult az addigi munkájának 
ellenértékét (anyag, munkadíj) a készültségi fok alapján elszámolni.  

 
7. Szavatosság: 

A garanciára és a szavatosságra vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
A megrendelő garantálja, hogy a meglévő fogadószerkezet, minden téren alkalmas a tervezett kivitelezés 
elvégzésére. Zuhanytermékek esetében a rendeltetésszerű használat mellett is előfordulhat, hogy egy kevés víz 
távozik a technikai hézagoknál (ajtópántok) valamint az ajtó két alsó sarkánál. Az ide vonatkozó érvényes 
szabványok 5-10% -os vízkifolyást engednek meg. 
Amennyiben a Megrendelő a nem előírás szerűen használta, vagy tartotta karban a meghibásodott terméket, úgy 
a Glass Work Kft. mentesül a felelősség alól. 
A jótállás nem terjed ki a megrendelő által biztosított alapanyagokra és az esetleg utólagos üvegtörésekre. (48 
órán túli) 
 

8. Jogviták: 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyezség útján próbálják meg rendezni a közöttük felmerülő 
jogvitákat. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek alávetik magukat a Glass Work Kft. székhelye 
szerinti Bíróság illetékességének. 



Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az 
irányadóak. 
 

9. Hatályosság: 
Jelen ÁSZF foglaltak visszavonásig érvényes. 
 

10. Szerzői tulajdonjog: 
A www.egyediuvegkeszites.hu weboldalon található információk és képek kizárólag a Glass Work Kft. tulajdonát 
képezi. Az oldalon megtalálható információk kizárólag saját részre használhatók. (nyomtatható, menthető le). A 
jogosulatlan felhasználás büntető-, és polgári jogi következményeket von maga után. 
 
 
Glass Work Kft. 
Szigethalom 2021.02.25 
 
 


