ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Általános Szerződési Feltételek
Hári Olivér e.v. által végzett
térbeli lézeres felmérésre és műszaki szaktanácsadásra

1.

Általános Szerződési Feltételek hatálya
1.1 A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) Hári Olivér e.v. (H-1046
Budapest, Eperjesi u. 7. Cg. , Adósz.: telefon: +36 70 33 69 574, web:
www.promeasure.hu, e-mail: info@promeasure.hu – továbbiakban mint Szolgáltató)
által nyújtott szolgáltatásra (továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkoznak.
1.2 A szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatás
megrendelésével, igénybevételével elfogadja az ÁFSZ –et, amely – előzetes
megismerhetősége
érdekében
–
a
Szolgáltató
internetes
oldalán
(www.promeasure.hu) közzétételre kerül, és folyamatosan elérhető.
1.3 A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF a jogszabályi előírásokon, illetve a
szolgáltatáshoz szokásosan kötődő, a Megrendelő által megszokott feltételeken túl a
szolgáltatás igénybevevőjére nézve hátrányos, vagy szokatlan feltételeket nem
tartalmaz.
1.4 Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe venni kívánó természetes, vagy jogi
személy a szolgáltatás tekintetében a Szolgáltatóval külön írásbeli szerződést
(továbbiakban: Vállalkozási szerződés) köt, az ÁSZF rendelkezései csak a külön
szerződésben eltérően nem szabályozott kérdésekben irányadóak.

2.

A szolgáltatás
2.1 A szolgáltatás lézeres, térbeli felmérés és adatszolgáltatás, melyhez közvetlenül
kapcsolódhat a mért terület egyéb műszaki tulajdonsága is a megrendelt szolgáltatási
csomag és árajánlat alapján, valamint gyártmánnyal kapcsolatos egyéb szerkezeti és
beépülési tulajdonságok meghatározása.
2.2 A Szolgáltató a Szolgáltatást országosan nyújtja a Megrendelő által előzetesen
meghatározott helyszínen, amely kiszállási költség vonzatával járhat. A Szolgáltató a
kiszállás díját a mindenkori árlistában honlapján elérhetővé teszi, és ezzel egyidejűleg
közli a kiszállási díjtól mentesülő települések listáját (1. számú melléklet).
2.3 A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos panaszok esetén az ügyet
haladéktalanul kivizsgálja és közreműködik abban, hogy a szolgáltatást megrendelő a
lehető legjobb feltételekkel, a legmagasabb minőségben megkapja.
2.4 A Szolgáltatót a szolgáltatásra az alábbi alpontokban meghatározottak szerint
szerződéskötési kötelezettség terheli.
(a) Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
(b) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Szolgáltató köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
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3.

fenntartja, a Szolgáltató a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai
szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát,
a Szolgáltató köteles a teljesítést megtagadni.
Amennyiben a Szolgáltató a jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által
ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem
nélkül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak következményeit
a Szolgáltató viseli.
A Megrendelő Szolgáltató tevékenységét bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a
Szolgáltató a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
A Szolgáltató a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont
alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Szolgáltató az általa jogosan igénybe vett
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.
Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét,
köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való
felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján
kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem
vezetett eredményre.

A szolgáltatás igénybevétele
3.1 A szolgáltatást a Megrendelő a Szolgáltató honlapján keresztül az erre a célra
kialakított online megrendelő lapon, illetve személyesen rendelheti meg
(továbbiakban: Megrendelés).
3.2 A Szerződés az előzetes megrendelés elfogadásával – feltéve, hogy a Szolgáltató a 2.4
pont alapján nem tagadja meg a szolgáltatást – jön létre.
3.3 Megrendelő elfogadja, hogy az előzetes megrendelésben feltüntetett adatok nem
minősülnek ajánlattételnek, a végső ár a Szolgáltatás igénybevétele után, a valós
mért adatok alapján kerül közlésre.
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3.4 A szolgáltatást a Szolgáltató, a Megrendelésnek megfelelő időpontban és helyszínen
elvégzi, a szolgáltatást akadályozó tényezőkről a Megrendelőt haladéktalanul
tájékoztatja.
Vis major (pl. közlekedési sztrájk, természeti csapás, vagy emberi tevékenység során
előállt vészhelyzet) esetében a Szolgáltató a szerződésben foglaltak teljesítésére
nem, vagy csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik.
4.

A szolgáltatás teljesítése
4.1 Amennyiben a Szolgáltató nem közvetlenül a Megrendelővel kerül kapcsolatba,
hanem a szolgáltatást igénybe vevő közvetlen, vagy közvetett ügyfelével, a
Szolgáltatónak abban az esetben is a legnagyobb körültekintéssel és diszkrécióval kell
eljárnia.
(a) Szolgáltató, Megrendelőjét képviselve köteles a jelzett helyszínen megjelenni és a
megrendelt méréseket elvégezni
(b) Szolgáltató az esetleg tudomására jutott információkat mind Megrendelőjéről,
mind Megrendelője bármely üzleti tevékenységéről harmadik félnek nem adhatja
ki.
(c) Szolgáltató harmadik féltől, a jelen megrendelést módosító, szakmailag nem
indokolt, vagy a munkafolyamat menetét ésszerűtlenül megváltoztató
utasításokat nem köteles elfogadni.
(d) Szolgáltató a mért helyszínt olyan készültségi és rendezettségi állapotban köteles
elhagyni, amilyen állapotban átvette.
(e) Szolgáltató a mérés folyamatáról és annak eredményéről jegyzőkönyvet készít,
amit az adatkezelés szabályainak megfelelően tárol és használ fel.
(f) Szolgáltató a mérések és mérési jegyzőkönyvek alapján teljesítési igazolást állít ki,
ami a végső elszámolás alapját képezik.
(g) a Szolgáltató a megrendelt méréseket dwg. és dxf. formátumú műszaki rajzokban
– az ÁSZF –ben szabályozott feltételek teljesülését követően a Megrendelő
részére átadja.

5.

A szolgáltatás ellenértéke
5.1 Az ÁSZF alapján végzett szolgáltatás ellenértéke a szolgáltatási díj.
A szolgáltatások és szolgáltatási csomagok díjait a Szolgáltató a mindenkori árlistában
közli, a www.promeasure.hu honlapján pedig elérhetővé teszi.
5.2 A megrendelt szolgáltatást Szolgáltató kizárólag abban az esetben kezdi meg,
amennyiben Megrendelő az előzetes megrendelés alapján kiállított előleg számla
ellenértékét Szolgáltatónak megfizette. Az előleg számla mértéke, a megrendeléskor
kitöltött adatlap alapján történő előkalkuláció értékének 50%-a.
5.3 A megrendelt szolgáltatás teljesítéséről a Szolgáltató teljesítési igazolást és köztes
eredményeket – olyan jellegrajzokat, amelyek nem szerkeszthetők és nem
tartalmaznak minden, szükséges adatot - küld a Megrendelő részére. Szolgáltató ezek
elfogadása után jogosult a végszámla kiállítására.

n: proMeasure Műszaki Iroda
a: 1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 73
m: +36 70 33 69 574
e: info@promeasure.hu
w: promeasure.hu

5.4 Megrendelő elfogadja, hogy a szerkeszthető, minden tulajdonságában a
megrendelésnek megfelelő műszaki rajzokat, a Szolgáltató csak a végszámla
bankszámlára érkezés, vagy készpénz befizetés után köteles a Megrendelő birtokába
juttatni.
6.

Szolgáltatás lemondása
6.1 A megrendelt szolgáltatás az előlegszámla kiegyenlítéséig kötelezettségmentesen
lemondható.
6.2 Amennyiben a Megrendelő az előleg számla ellenértékét megfizette, és a
szolgáltatást ez után kívánja lemondani, úgy a Szolgáltató jogosult az előzetes
kalkuláció teljes összegének 10%-át felszámolni.
6.3 Abban az esetben, ha a megrendelt és leelőlegezett szolgáltatás a Szolgáltatónak
felróható okokból hiúsul meg, abban az esetben a Megrendelő írásos visszatérítési
igénye alapján a szolgáltatási díj 100% -ban visszatérítésre kerül.

7.

Egyéb rendelkezések
7.1 Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabály,
rendelkezések irányadóak: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
7.2 Jelen ÁSZF 2018. február hó 1. napján lép életbe.
7.3 A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már
megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.
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1. számú melléklet
Kiszállási díjmentességet élvező települések listája
A díjmentesség az adott település közigazgatási határain belüli területekre értendők.
-

Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest
Csobánka
Csomád
Csömör
Diósd
Dunaharaszti
Dunakeszi
Fót
Göd
Gyál
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pomáz
Remeteszőlős
Solymár
Szentendre
Szigetmonostor
Törökbálint
Üröm
Vecsés
Veresegyház
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