Általános Szerződési Feltételek
Hatályos 2019.04.01-től
A Maschinenring Magyarország Kft. hó- és síkosság mentesítési, zöldfelület gondozási, takarítási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó,
jelentős ügyfélkörrel rendelkező vállalkozás. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozza a
Maschinenring Magyarország Kft. (továbbiakban: „Megrendelő”) és a vele vállalkozási szerződést kötött vállalkozó (továbbiakban:
„Vállalkozó”) között létrejött vállalkozási jogviszony valamennyi kérdését, melyet a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött egyedi
szerződés nem tartalmaz. Az ÁSZF valamennyi a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejövő vállalkozási szerződés
vonatkozásában érvényes, melynek tárgya hó- és síkosság mentesítés, zöldfelület gondozás vagy takarítás.
I. Felek alapvető kötelezettségei
I.1.

A Megrendelő és egy harmadik fél (a továbbiakban „Szolgáltatást igénybe vevő”) között vállalkozási szerződés jött létre, melynek alapján
Megrendelő egyedi vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött a Vállalkozóval a Szolgáltatást igénybe vevő által
működtetett/üzemeltetett, Szerződésben meghatározott objektum (a továbbiakban: „Szolgáltatás helye”) területén az ott meghatározott
munka elvégzésére.

I.2.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő vagy a Szolgáltatást igénybevevő utasításai szerint eljárni és a Szolgáltatás helyén meghatározott
területek hó-, és síkosság mentesítését, zöld terület gondozását, takarítását a szolgáltatást igénybe vevő képviselőjének megrendelése
után elvégezni a saját munkaerejével, ill. saját gépeivel. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a Megrendelő utasításaival
ellentétes, vagy attól eltérő, ill. a Megrendelő utasításait vagy jelen szerződés kereteit meghaladó utasítást ad a Vállalkozónak, azt a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő tájékoztatása és annak írásos jóváhagyása után végezheti el. Sürgős esetben Vállalkozó nem
köteles a Megrendelő írásbeli jóváhagyását beszerezni, azonban vita esetén a Vállalkozót terheli annak bizonyítása, hogy a Megrendelő
az eltérő, ill. a szerződési kereteken túlmutató munkát jóváhagyta.

I.3.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt munka elvégzéséhez szükséges hatályos jogszabályi ismeretek, szakértelem, jogosítványok,
technikai eszköz feltételek valamint műszaki előírások birtokában van. A Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírások
betartásával végezni jelen szerződésben meghatározott feladatait különös tekintettel az alkalmazott munkaerő bejelentésére és
foglalkoztatására vonatkozó szabályokra.

I.4.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást igénybevevő köteles a Szerződésben meghatározott feladatok elvégzése érdekében,
a Vállalkozó ingatlanra történő belépésének és zavartalan munkavégzés feltételeit biztosítani. Ennek elmaradása esetén ill. a
Szolgáltatást igénybevevő által a Vállalkozónak okozott esetleges károkért a Megrendelő nem felel. A Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a Szerződés végrehajtása során a Szolgáltatást igénybevevőnek vagy harmadik személyeknek okozott kárt közvetlenül
köteles megtéríteni és Szolgáltatást igénybevevőnek vagy harmadik személyeknek az ilyen esetleges kárigényekkel kapcsolatos
követeléseitől Vállalkozó a Megrendelőt mentesíti.

I.5.

Hó és síkosság-mentesítéshez szükséges szóróanyagot eltérő megállapodás hiányában a Vállalkozó biztosítja. A Megrendelő
jogosult meghatározni a használt szóróanyag fajtáját és minőségét, abban az esetben is, ha a szóróanyagot a Vállalkozó köteles
biztosítani.
A vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a rendelkezésre álló sómennyiség 1 raklap alá csökken.

I.6.

A közterületek takarítása az érvényes helyi rendeletek és közszolgáltatási előírások betartásával történik. (5/2004.01.28. GKM rendelet).
II. Megrendelés, kivonulás, munkavégzés

II.1.

A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatait esetei jelleggel, Megrendelő eseti megrendelése alapján köteles elvégezni a Szerződés
részét képező Útmutató a munkavégzéshez c. melléklet alapján. Vállalkozó kizárólag akkor köteles és jogosult a szerződésben
meghatározott szolgáltatásokat a Szolgáltatás helyén elvégezni, ha arra a Megrendelőtől (Maschinenring Magyarország Kft.)
utasítást kap. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője vagy annak képviselője közvetlenül nem jogosult a
Szolgáltatás helyén szolgáltatásokat megrendelni. A Megrendelő utasítása (megrendelése) hiányában, vagy a Szerződés keretein
felül elvégzett feladatokat a Megrendelő nem téríti meg.
Megrendelő a Vállalkozónak telefonon vagy írásban (e-mail, sms, telefax) ad megrendelést a feladatok elvégzésére. Ha a
Szolgáltatás helyének képviselője közvetlenül a Vállalkozót értesíti, abban az esetben a Vállalkozó köteles rögzíteni a megrendelés
tényét és idejét, továbbá a megrendelő nevét, illetve a Munka megkezdése előtt telefonon köteles tájékoztatni a Megrendelőt.
Megrendeléssel kapcsolatos vita esetén Vállalkozó köteles a megrendelés megtörténtét igazolni.

II.2.

Vállalkozó köteles a munka elvégzését haladéktalanul jelezni a Szolgáltatás helyén található felelősnél és kitölteni a Teljesítési
igazolást. A teljesítési igazolást a Szolgáltatás helyének felelőse/képviselője írja alá, mellyel igazolja, hogy a feladatot a Vállalkozó
szerződésszerűen elvégezte. A szolgáltatás teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek és határidőben teljesítettnek, ha a
szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, és a Szolgáltatás helyének képviselője azt írásban igazolja. Vállalkozó köteles a
Teljesítésigazolást gondosan és teljeskörűen kitölteni. Hiányos Teljesítésigazolás esetén a Vállalkozó köteles igazolni az elvégzett
munka mennyiségét és annak a Szolgáltatást igénybevevő általi jóváhagyását.

II.3.

Vállalkozó a munkavégzés, ill. a Szolgáltatás helye területén történő tartózkodás során köteles betartani a Szolgáltatást igénybevevő
házirendjét és egyéb a személy, ill. vagyonbiztonsággal vagy munkavégzéssel kapcsolatos belső előírásait is.
Vállalkozó kijelenti, hogy ha és amennyiben a munka végzése során valamely személy munkáltatóját a hatóság nem tudja megállapítani,
úgy az adott személy az ő munkavállalójának minősül

II.4.

A Szerződésben meghatározott szolgáltatások elvégzése során a Vállalkozó köteles igazodni a Szolgáltatás helyén érvényben lévő
munkarendhez, és a munkát a Szolgáltatás helyén tartózkodó személyek lehető legkisebb zavarása mellett végzi.

II.5.

A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot, szemetet folyamatosan összegyűjteni, munkaterületről elszállítani
és azt megfelelő módon kezelni. A Vállalkozó köteles továbbá azon területet tiszta állapotában tartani, amelyen munkát végez.

II.6.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy olyan eszközzel végzi a rábízott feladatokat, amely a biztonságos munkavégzés
követelményeinek maradéktalanul megfelel, olyan műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, amely kárt nem okoz. Az esetleges
káresemény bekövetkeztekor Vállalkozó köteles törekedni a kár minimalizálására továbbá ilyen esetben Vállalkozó köteles a kár
bekövetkezésének körülményeit dokumentálni.

III. Hó és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos speciális rendelkezések
III.1.

Ha a felek másképpen nem állapodnak meg írásban Vállalkozó köteles a megrendelés leadásától számított 1 órán belül kivonulni a
Szolgáltatás helyére, és a hó- és síkosság mentesítést megkezdeni.

III.2.

A Vállalkozó köteles feladatai elvégzése során a Szolgáltatás igénybevevőjének igényeit figyelembe venni különös tekintettel az
esetleges speciális körülményekre, melyek a munka elvégzésére hatással lehetnek. Vállalkozó köteles betartani a Szolgáltatás
igénybevevőjének hó és síkosság-mentesítésre vonatkozó rendelkezéseit is.

III.3.

A Vállalkozó köteles a munkát a személy és vagyonbiztonság maximális betartásával végezni, különös tekintettel a hó eltakarítás
során tipikusan keletkező károkra. A Vállalkozó gépi takarítást csak szakszerűen karbantartott géppel végezhet, mely a típusra előírt
műszaki feltételeknek megfelel. A tolólapon kötelező a gumi élvédő használata.

III.4.

Az eltakarított havat csak szilárd burkolatra lehet összetolni, ott lehet tárolni. Ennek helyét a munka kezdetén, bejáráskor a
Szolgáltatást igénybe vevő jelöli ki. A havat TILOS a zöld területekre tolni/lapátolni, ill. ott tárolni. Vállalkozó a hó elszállítására csak
a Megrendelő írásos megrendelése esetén jogosult és köteles. Az összetolt havat olyan módon kell elhelyezni, hogy az a gyalogos, ill.
gépkocsi forgalmat ne zavarja, vagy ha ez nem megoldható, csak minimális mértékben korlátozza.

III.5.

A hó- és síkosság-mentesítés nem folyamatos, hanem alkalomszerű szolgáltatás. Egy alkalommal valamennyi területet csak egyszer
kell megtisztítani. Amennyiben többször ugyanazon a területen kell havat tolni, síkosság-mentesítést végezni, minden egyes alkalommal
újra be- és ki kell jelentkezni. Az egy napon belüli ismételt kivonulás újabb alkalomnak számít.

III.6.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy olyan eszközzel végzi a rábízott feladatokat, amely a biztonságos munkavégzés
követelményeinek maradéktalanul megfelel, olyan műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, amely kárt nem okoz. Az esetleges
káresemény bekövetkeztekor Vállalkozó köteles törekedni a kár minimalizálására továbbá ilyen esetben Vállalkozó köteles a kár
bekövetkezésének körülményeit dokumentálni.
IV. Vállalkozói díj, Fizetési feltételek

IV.1.

A Szerződésben meghatározott Vállalkozói díj csak a Szerződésben meghatározott feladatoknak a határidőben történő, hibátlan és
hiánytalan elvégzése esetén fizetendő teljes összegben. A Vállalkozói díj eltérő megállapodás hiányában a törvényes mértékű általános
forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazza.

IV.2.

Az elvégzett feladatok vállalkozói díjának elszámolása és fizetése havonta, utólag esedékes. Vállalkozó a tárgyi hónapban
Megrendelő által megrendelt és Vállalkozó által szabályszerűen elvégzett munkák vállalkozási díjáról a szerződésben részletezett
díjtételeket és az ahhoz kapcsolódó munkaórákat tartalmazó, részletes számlát állít ki.

IV.3

Megrendelő köteles a Vállalkozó formailag és tartalmilag hibátlan, határidőben kiállított számlájának ellenértékét annak
kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a Vállalkozó bankszámlájára átutalással megfizetni, amennyiben:
Vállalkozó a számlában szereplő feladatokat hibátlanul és hiánytalanul elvégezte és
a Vállalkozó a számlához csatolta az általa elvégzett feladatok, ill. munkaórák mennyiségét igazoló - a képviselő által is aláírt és
lepecsételt – megfelelően kiállított teljesítésigazolások eredeti példányát, továbbá a
kiszámlázott hónapra vonatkozó havi teljesítésigazolás összesítőt.
valamint a Vállalkozó legkésőbb a tárgyhót követő 5. napig ezeket (Számla, Teljesítésigazolás eredeti példánya, havi teljesítésigazolás
összesítő) a Megrendelőnek eljuttatta.
Megrendelő a hiányos vagy hibás számlát, ill. a nem megfelelően kiállított teljesítésigazolás alapján kiállított számlát haladéktalanul
visszaküldi Vállalkozónak. Megrendelő jogosult a vállalkozó által kiállított számlából a tárgyhónapban Vállalkozó késedelme, ill. nem
megfelelő teljesítés miatt felmerült kötbér összegét levonni.

-

IV.4.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem csatolta a számlájához a teljesítésigazolások eredeti példányát, úgy
Megrendelő kizárólag azt követően köteles a vállalkozói számlát kifizetni, hogy a Szolgáltatást igénybevevő az elvégzett
munkák mennyiségét Megrendelőnek közvetlenül leigazolta és csak olyan mértékben, amelyet a Szolgáltatást igénybevevő
Megrendelő felé egyértelműen elismert. Eredeti teljesítésigazolás hiányában a Szolgáltatást igénybevevő által vitatott
vállalkozói munkák nem tekinthetők teljesítettnek így azok kifizetését Megrendelő jogosult megtagadni.
V. Hibás, ill. késedelmes teljesítés, kötbér

V.1.

Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél önhibáján kívül meghiúsuló teljesítés esetén egyaránt viseli a meghiúsulás
megállapításáig felmerült költségeiket és egymással szemben egyéb igényt nem érvényesítenek, abban az esetben, ha a meghiúsulás
valamelyik félnek felróható, úgy az a fél köteles a másik fél felmerült kárait megtéríteni a kártérítésre vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint. Olyan körülményekről, amelyek lehetetlenné teszik a Vállalkozó vagy a Szolgáltatást igénybevevő
részéről a munkavégzést, a Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt.

V.2.

Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit többszörösen előfordulóan késedelmesen, hiányosan, ill. nem
teljesíti, Megrendelő jogosult érdekmúlásának külön bizonyítása nélkül azonnali hatállyal felmondani a szerződést, Vállalkozó ebben az
esetben köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni. (súlyos szerződésszegés)
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani akkor is, ha a Vállalkozó a Szolgáltatást igénybevevővel, annak
képviselőjével szemben, ill. a Szolgáltatás helyén tartózkodó harmadik személyekkel szemben illetlenül viselkedik vagy a
teljesítésgazolás kiállításával bármely módon visszaél. (súlyos szerződésszegés)
Vállalkozó súlyos szerződésszegésére alapított megrendelői azonnali hatályú felmondás esetén Vállalkozó köteles a Szerződésben
rögzített kötbért megfizetni a Megrendelőnek a felmondás közlésétől számított 15 napon belül.

V.3.

A Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítése, illetve a neki felróható lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén kötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik. Megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a szerződött szolgáltatás meghiúsulása esetén a
Vállalkozó költségére harmadik felet bíz meg a feladat elvégzésével, mely esetben a harmadik fél megbízásának költségeit a Vállalkozó
viseli. Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárait is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
Megrendelő fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn belül
akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes vagy hibás teljesítésről – tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul
nem jelenti be igényét. Megrendelő jogosult a kötbér összegét beszámítással érvényesíteni, úgy, hogy a fizetendő összeget a kötbér
összegével csökkentve fizeti meg. A Megrendelő a késedelmi kötbért meghaladó kárát érvényesítheti.

V.4.

A Vállalkozó késedelme indokaként nem hivatkozhat információ- vagy utasításhiányra, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó jelen
szerződés szerinti kötelezettsége, hogy a munkák elvégzéshez szükséges információkat időben megszerezze.

V.5.

A Vállalkozó hibás teljesítés esetén köteles a hibásan elvégzett munkát újra elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó a munkát
megtagadja, vagy a javításnak ésszerű határidőn belül nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hibás részmunkákat a Vállalkozó
költségére harmadik Féllel elvégeztetni. Ugyanez vonatkozik az olyan károk helyreállítására is, amelyeket a Vállalkozó alvállalkozói,
illetve teljesítési segédei nekik felróhatóan okoznak. Amennyiben a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek nem kielégítően
tesz eleget, melynek következtében olyan helyzetet állít elő, amely személyek biztonságát/egészségét és/vagy tulajdonát veszélyezteti,
a Megrendelő jogosult a kialakult kedvezőtlen helyzetet saját alkalmazottai révén megszüntetni, vagy egyéb harmadik személyt bevonni,
aki képes a kedvezőtlen helyzetet stabilizálni vagy biztonság megőrzése, illetve a fenyegető károk elkerülése érdekében a szükséges
munkákat elvégezni. A szükséges személyzet bevonása a kedvezőtlen helyzet teljes körű megszüntetéséig tart. Ilyen jellegű bevetések
esetén a felmerülő költségeket teljes mértékben a Vállalkozó köteles viselni.

V.6.

A Vállalkozó felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződésben meghatározott kötelezettségei megszegésével,
különösen feladatainak hibás teljesítésével, illetve nem teljesítésével, valamint késedelmes teljesítésével a Megrendelőnek, illetve
harmadik személynek okoz.

V.7.

A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt került sor. Vis maiornak
minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a felek működési körén kívül eső elháríthatatlan körülmény,
amely a jelen szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza. Így például természeti katasztrófa, háborús események, sztrájk, stb.
A vis maior által érintett fél köteles a másik felet értesíteni késlekedés nélkül a vis major bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve
annak várható időtartamát. A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával, vagy késedelmével okozott kárért ez a fél anyagi
felelősséggel tartozik
VI. Felelősség/biztosítási védelem

VI.1.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkáját rendeltetésszerűen és a szerződésnek megfelelően végzi.

VI.2.

A szolgáltatásokkal kapcsolatosan okozott károkat, a Vállalkozónak azonnal, de legkésőbb 24 órán belül be kell jelenteni a
Megrendelőnek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által garantált biztosítási védelem megszűnik, ha a szolgáltatás közben
okozott károkat 24 órán belül nem jelenti a Megrendelőnek.

VI.3.

Amennyiben a Szerződés alapján a Vállalkozó köteles az általa használt gépekre kötelező biztosítást kötni, akkor a biztosítási
kötvény másolatát a Megrendelőnek szerződéskötéskor köteles átadni.

VI.4.

Vállalkozó jelen szerződésekben foglalt feladatainak teljesítése kapcsán teljes felelősséggel tartozik, különösképpen, de nem
kizárólagosan:
a jogszabályok, hatósági előírások, egyéb előírások és szabványok be nem tartása miatt keletkezett károkért,
munkavégzés során, az ingatlan területén található épületekben és berendezésein, valamint egyéb ingóságokban okozott
károkért,
a késedelmes vagy egyéb okból hibás teljesítés, vagy a teljesítés elmulasztása következtében keletkezett károkért.

VI.5.

A szolgáltatás folyamán a szolgáltatást igénybe vevő ingó- és ingatlan vagyonában a Vállalkozó munkavégzése során keletkezett
károk, sérülések az eredeti állapottal egyenértékű javításának költségei a Vállalkozót terhelik.
VII. Felmondás

VII.1.

A Szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban, indokolással ellátva felmondhatja.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Felek bármelyike a jelen Általános Szerződési Feltételekből ill. a Szerződésből
fakadó bármely kötelezettségét megszegi, és a másik Fél által a szerződésszegés orvoslásának tárgyában küldött írásbeli felszólításban
meghatározott időtartamon belül a szerződésszegő állapotot nem orvosolja.

VII.2.

Felek a határozatlan idejű szerződést eltérő megállapodás hiányában 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. A határozott idejű
szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
VIII. Titoktartási és ügyfélvédelmi rendelkezések
Vállalkozó köteles a Szerződéssel, és annak teljesítésével kapcsolatosan tudomására jutott adatokat, információkat továbbá a
Megrendelő által részére átadott dokumentumokat bizalmasan kezelni. Megrendelő vállalja, hogy az ily módon tudomására jutott
bizalmas adatokat és dokumentációt harmadik személynek nem adja át, és egyéb módon sem teszi hozzáférhetővé.
Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt ill. azt követő 3 évig sem közvetve, sem közvetlenül nem végezhet a Megrendelő ügyfelei részére
a Megrendelő tevékenységi körébe eső szolgáltatást.
Ezen tilalmak megszegése esetében Vállalkozó köteles a meghatározott kötbért megfizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a
versenytilalmi ill. titoktartási kötelezettségek megszegése a Szerződés tartama alatt következik be, Megrendelő a Szerződés azonnali
hatályú felmondására jogosult és Vállalkozó köteles – a Titoktartási és Versenytilalmi megállapodásban foglalt kötbéren túlmenően a
Szerződésben meghatározott szerződésszegési kötbért is megfizetni Megrendelőnek. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát
Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
A Vállalkozó jelen megállapodásban foglalt versenytilalmi ill. titoktartási kötelezettségek megszegése esetében kötbérfizetésre köteles.
A kötbér összege versenytilalmi rendelkezések megszegése esetében: a tiltott jogügyletből a Vállalkozónál realizált éves nettó árbevétel
25%-a.
Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.
Amennyiben a versenytilalmi ill. titoktartási kötelezettségek megszegése az Alvállalkozási szerződés tartama alatt következik be,
Megrendelő az Alvállalkozási szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult és Vállalkozó köteles – jelen megállapodásban foglalt
kötbéren túlmenően az Alvállalkozási szerződésben meghatározott szerződésszegési kötbért is megfizetni Megrendelőnek.
IX. Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatás
A Felek jelen szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezelik. Az
adatkezelésre az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) 6 cikk 1 b) alapján kerül sor, mely szerint „az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”. A Felek az előzőek szerint a szerződés teljesítése érdekében a kapcsolattartó nevét,
telefonszámát, e-mail címét kezelik a szerződés időbeli hatálya alatt, illetve annak megszűnését követően a Ptk-ban meghatározott
elévülési idő elteltéig. A szerződés kapcsolattartóinak adataihoz mindkét Fél esetében azon munkavállók férnek hozzá, akik a szerződés
teljesítésében az adott félnél közreműködnek.

X. Záró rendelkezések
IX.1.

A Vállalkozó a megrendelés elfogadásával, ill. a Szerződés aláírásával határozottan elismeri a jelen Általános Szerződési Feltételek
érvényességét és alkalmazhatóságát és saját eltérő szerződési feltételeinek érvényesítéséről lemond. A Szerződés módosítása, ill.
kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

IX.2.

A Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek hatálytalansága, semmissége vagy
megvalósíthatatlansága nem érinti a Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek hatályát. A Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy egy hatálytalan, semmis vagy megvalósíthatatlan rendelkezést olyan hatályos és megvalósítható rendelkezéssel helyettesítenek,
melyek a Felek eredeti szándékához gazdaságilag a legközelebb áll.

IX.3.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a feladatok ellátásához szerződéses jogviszonyban lévő alvállalkozókat is igénybe
vegyen. Vállalkozó köteles előzetesen bejelenteni az általa igénybevett alvállalkozókat a Megrendelőnek. Az alvállalkozók
teljesítéséért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

IX.4.

Felek a kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségében történt változásról a változástól számított 3 napon belül írásban értesítik
egymást.

IX.5.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban támadt minden vitás kérdést, békés úton, egyeztető tárgyalás
útján kísérelnek meg rendezni. Ezek sikertelensége és jogvita esetén a Felek alávetik magukat – hatáskörtől függően - a Győri
Járásbíróság, ill. a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének. A Szerződésben, ill. jelen Általános Szerződési Feltételekben nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja a Szerződés egyéb részeiben nem részletezett feltételek rögzítése. Az ÁSZF és a biztonsági
előírások (amelyek megtalálhatóak a www.maschinenring.hu weboldalon) valamint a mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és
azzal együtt érvényesek. A vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF-et és a biztonsági előírásokat elolvasta és elfogadja.
Az ÁSZF valamennyi a Megrendelő ill. a Vállalkozó között létrejövő vállalkozási szerződés vonatkozásában érvényes, melynek tárgya hóés síkosság mentesítés, zöldfelület gondozás vagy takarítás.
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