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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Hatályos: 2017. június 30. napjától 

 

 

Robi Mobil Hungária Kft. 

 

székhelye:   6035 Ballószög, Vörösmarty u. 29. 

telephely:   6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 18. 

cégjegyzékszáma:  03-09-130747 

adószáma:   25980796-2-03 

bankszámlaszáma:  11732002-20012508-00000000 

képviselője:   Rózsa Sándor, Szlávik Zsolt 

mobil:    +36 20 958 4080, +36 20 973 4080 

központi telefonszám: +36 76 573 004 és +36 76 573 005 

 

 

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya: 

 

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Robi Mobil 

Hungária Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) által elvégzendő munkákra, illetőleg az 

általa nyújtott szolgáltatások igénybevételére szerződő megrendelő (a továbbiakban: 

Megrendelő) között létrejövő jogviszonyokra, szerződésekre (a továbbiakban: 

szerződés) terjed ki. 

2. Jelen ÁSZF kiterjed minden olyan szerződésre, amely a Vállalkozó és a Megrendelő 

között akár írásban, szóban, e-mailben, vagy faxon jön létre. A Felek között létrejön a 

szerződés abban az esetben is, ha a Vállalkozó által adott ajánlatot a Megrendelő 

elfogadja, a Vállalkozótól a munkát megrendeli, a szolgáltatását igénybe veszi. 

3. A Megrendelő a jelen ÁSZF tartalmát a Felek közötti szerződés létrejöttével kifejezetten 

elfogadja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF a Vállalkozóval létrejövő 

szerződés részét képezi. 

4. Amennyiben a Felek között olyan egyedi szerződés jön létre, amely a jelen ÁSZF-től 

eltér, úgy az eltérő rendelkezések vonatkozásában az egyedi szerződési feltételek az 

irányadóak. 

5. A jelen ÁSZF 2017. június 30. napjától hatályos. 

 

 

II. Megrendelő jogai, kötelezettségei: 

 

6. Megrendelő ellenkező megállapodás hiányában köteles a gépjárműv(ek)et a Vállalkozó 

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 18. szám alatti telephelyére leszállítani, és a Vállalkozó 

részére átadni, majd a munka elvégzését követően a Vállalkozótól átvenni és a 

telephelyéről elszállítani. 

7. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozónak átadott gépjármű(vek) felett jogosult 

rendelkezni, így a rendelkezési jogosultsága a szerződés megkötésére is kiterjed. 
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8. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét a Vállalkozó tevékenységének zavarása nélkül 

jogosult ellenőrizni. 

9. Megrendelő az elvégzett munkáért vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak. 

 

III. Vállalkozó jogai, kötelezettségei: 

 

10. Vállalkozó köteles a rábízott munkát a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a 

szakma szabályai szerint, gazdaságosan és határidőben elvégezni. 

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozás ellátásához a megfelelő ismeretekkel, 

szaktudással és eszközállománnyal rendelkezik. 

12. Vállalkozó jogosult a munka elvégzéséhez alvállalkozót igénybe venni. A Vállalkozó 

az alvállalkozó munkájáért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha azt saját maga 

végezte volna el. 

13. Vállalkozó köteles a Megrendelő által leszállított gépjárműv(ek)et a Megrendelőtől 

átvenni, és a munkát határidőben elvégezni azzal, hogy előre nem kalkulált feltételek 

esetén a vállalási határidő meghosszabbodhat. Vállalkozó köteles a határidő esetleges 

meghosszabbításáról a Megrendelőt értesíteni. 

14. Vállalkozó a munka elvégzését követően haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a 

munka elvégzését készre jelenteni, és a Megrendelőnek a gépjárműv(ek)et átadás-

átvételi eljárás keretében átadni. 

15. A Vállalkozó jogosult a munkát a székhelyétől, telephelyétől, fióktelepétől eltérő helyen 

is elvégezni, alvállalkozóval elvégeztetni, a gépjárműv(ek)et az alvállalkozója által 

megjelölt telephelyre szállítani, szállíttatni. 

16. Vállalkozó jogosult az általa átvett gépjárműv(ek)et a munka elvégzéséhez szükséges 

mértékben mozgatni, illetve a szabadban tárolni. 

 

IV. Garancia, kárfelelősség: 

 

17. Vállalkozó, ellenkező megállapodás hiányában, az általa elvégzett munkára 90 nap, a 

20.000 Ft-ot meghaladó értékű beépített fő alkatrészekre 12 hónap, felújított 

alkatrészekre pedig 6 hónap jótállást vállal. Az akkumulátorok jótállási ideje 12 hónap 

azzal, hogy a kötelező jogszabályon alapuló jótállás körbe nem tartozó akkumulátorok 

esetén a jótállási idő 6 hónap. 

18. Vállalkozó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a vis maiorból eredő 

károkért (pl.: természeti károk; jégverés, szélvihar stb), illetve az ún. következményes 

károkért. Következményes kárnak kell tekinteni mindazon károkat, elmaradt hasznot, 

illetve költségeket (ideértve, de nem kizárólag: elmaradt nyereség, többletköltségek, 

bevételkiesés, üzleti veszteség, egyéb költségek, stb.), amelyek a Megrendelőt abból 

érik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjárműv(ekk)el nem tud munkát végezni, 

termelést folytatni. 

 

V. Vállalkozói díj: 
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19. Megrendelő az elvégzett munkáért a szerződésben rögzített mértékű vállalkozói díjat 

köteles fizetni a Vállalkozónak, a szerződésben rögzített fizetési feltételek szerint. 

20. A vállalkozói díjat, ellenkező megállapodás hiányában, a gépjármű(vek) átadás-

átvételét követően, a szabályszerűen kiállított végszámla alapján, átutalással kell a 

Megrendelőnek megfizetnie. A fizetési határidőt a Felek egyedileg határozzák meg. 

21. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz 

igénybe, úgy az alvállalkozó jogosult az általa elvégzett munka után a vállalkozói díj 

arányos részét közvetlenül a Megrendelő felé kiszámlázni a jelen ÁSZF-ben és a 

szerződésben foglalt feltételekkel. 

22. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belül a 

gépjárműv(ek)et nem veszi át, úgy a gépjármű(vek) a készre jelentést követő 6. napon 

szabályszerűen átadottnak tekintett, és a Vállalkozó jogosult a vállalkozói díjról a 

végszámlát kiállítani. 

23. A Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a 

Megrendelő által részére átadott gépjárműveken. 

24. A Megrendelő a fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat 

fizetésére köteles, valamint viseli a késedelméből eredő és az igényérvényesítéssel 

felmerülő egyéb költségeket is. 

25. Vállalkozó a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig az általa beépített alkatrészek, 

berendezések vonatkozásában a tulajdonjogát fenntartja. 

26. Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben lejárt kiegyenlítetlen 

számlatartozása áll fenn, úgy a Vállalkozó jogosult a lejárt számla kiegyenlítéséig a 

Megrendelő részére a további vállalkozási tevékenység elvégzését megtagadni. Ezen 

esetben a Vállalkozó jogosult továbbá a javítás során általa beépített alkatrészeket, 

berendezéseket kiszerelni. 

 

VI. A vállalkozás elvégzésének határideje: 

 

27. Vállalkozó ellenkező megállapodás hiányában, a gépjárművek átvételétől számított 45 

munkanapon belül köteles a megrendelésnek eleget tenni, a munkát elvégezni.  

 

VII. Elállás, felmondás: 

 

28. Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a szerződéstől 

elállni, azt felmondani ha 

- a másik Fél a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi, így különösen 

ha írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőn belül sem teljesíti vállalt 

kötelezettségeit, 

- a másik Fél ellen csőd-, felszámolási-, avagy végelszámolási eljárást indítanak, 

illetve a társaság gazdasági helyzetének hátrányos alakulása a szerződés célját vagy 

a szerződő Felek érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 

- vis maior esetén. 

29. A Vállalkozó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő az 

előleget határidőben nem fizeti meg részére. 
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30. Elállás vagy felmondás esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a vállalkozói díj 

arányos részét megfizetni és a szerződés megszűntetésével okozott kárát megtéríteni, 

így különösen, de nem kizárólag a Vállalkozó által megvásárolt, beszerzett alkatrészek, 

berendezések ellenértékét. 

 

VIII. Egyéb: 

 

31. Felek vállalják, hogy saját maguk, valamint munkavállalóik, tisztségviselőik, 

tanácsadóik, alvállalkozóik és egyéb képviselőik titkosan kezelnek minden, egymásra 

és a jelen szerződésben foglaltakra vonatkozó olyan tényt, adatot és információt, 

amelyhez jelen szerződés megkötése kapcsán, illetőleg annak fennállása alatt vagy 

egyébként a jelen szerződés teljesítése során jutottak hozzá, és azokat harmadik 

személlyel a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem közlik. 

32. A szerződés teljesítése során a Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

Ennek során egymást értesíteni kötelesek minden olyan tényről vagy körülményről, 

mely a szerződés teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. 

33. Felek a szerződésből eredő esetleges vitáikat megpróbálják egymás között peren kívül, 

békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződésből eredő jogviták 

elbírálásra Felek alávetik magukat a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 

Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

34. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. és a vonatkozó 

jogszabályok előírásait tekintik irányadónak. 


