
 
 

 
 

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: 
 

Teljesítési feltételek 
 

Megrendelés és fizetés: 
A szerződés bruttó értékének 50%-át foglalóként kell előre befizetni készpénzben vagy átutalással.  
A teljes összeg különbözete a szállítás előtt rendezendő készpénzben vagy átutalással. 
Erste Banknál vezetett számlaszámunk: Bajcz és Társa Kft. 11600006-00000000-28994396 
A munkadíj összege a helyszínen beépítéskor fizetendő, vagy kérésre utalással is teljesíthető. 
 
Teljesítés: 
A megrendeléstől számított kb. 4-6 hét. 
 
Szállítási feltételek: 
A szállítási díj szállításonként kerül felszámításra. 
 
Beépítési feltételek: 
A beépítés a megrendelésen feltüntetett gyártó általi szállítási határidő után esedékes, egy mindkét fél által megfelelő időpontban. 
A beépítés egyeztetése telefonon vagy e-mailen történik a megrendelt termékek Bajcz és Társa Kft. raktárába való beérkezése után. A beépítés 
előre megbeszélt időpontban történik, mely időpontban az ügyfélnek jelen kell lennie, biztosítania kell a munkaterületet.  
A beépítésre megbeszélt időpont esetleges lemondása esetén újra tervezzük a beépítés idejét, amely a már lebeszélt munkák elmaradását, 

átszervezését nem eredményezheti, csak azok után lehetséges. 

 
Módosítás:  
A megrendelés módosítása változtat a szállítási és gyártási határidőn. 
A módosítás csak írásban történhet, a megrendelést követően 3 munkanapon belül.  
Amennyiben a módosítás a gyártás megkezdése után történik az addig legyártott alkatrészek árát a megrendelőnek meg kell téríteni. (pl. 
egyedi méretre gyártott üvegek) 
Bajcz és Társa Kft. fenntartja a jogát a módosításra a megrendelés keltétől számított 5 munkanapon belül, ha a gyártótól kapott visszaigazolás 
szerint valamely termék nem gyártható. 
  



 
 

 
Garancia: 
Bajcz és Társa Kft által leszállított nyílászárókra 5 év gyártói szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes.  
A nyílászárókban lévő vasalatokra 1 év, redőny-rovarháló és egyéb árnyékolás technikai eszközökre 1 év a gyártói garancia.  
Cégünk a beépítésre 1 év garanciát vállal. Ennek keretében garantáljuk, hogy a beépített termék(ek) rendeltetésszerűen működnek.  
 
Az ügyfél/megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett nyílászáró beszerelésre Bajcz és Társa Kft. nem vállal 
működési garanciát. Ez esetben a beépítésből eredő esetleges működési probléma megoldása külön szervízköltség, mely az ügyfelet terheli. 
Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni. 
 
Amennyiben a megrendelő olyan indokkal kéri a helyszíni kiszállást, melyet a garancia nem foglal magába, a munkadíjat és a kiszállási díjat 
egyaránt felszámítjuk. 
 
Egyéb tudnivalók: 
Felhívjuk figyelmét, hogy Cégünk: 

• a homlokzati- és beltéri nyílások esetleges vakolat, illetve másfelületi sérüléseiért felelősséget nem vállal.  

• régi redőnyök le- és visszaszerelése esetén azok műszaki problémáira (anyaghiba, anyag elfáradás, sérülés, méretpontatlanság) 
felelősséget nem vállalunk.  

• a csempével-, járólappal burkolt felületek bontás során fellépő sérüléseiért szintén nem vállalunk felelősséget.  

• a régi nyílászárók bontásakor feltételezzük az épületre vonatkoztatva a megfelelő épületfizikai standardok betartását. Ezektől eltérő 
esetekben, a régi nyílászárók kibontását követően feltáruló hiányosságból és szakszerűtlenségből adódó, már meglévő károkért, vagy 
ezek következményeiért felelősséget nem vállalunk.  

 
A vételár csak az ajánlatban tételesen feltüntetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik. Amennyiben ezeken felüli igénye lépne fel, 
kérjük jelezze felénk. 
A megrendelő aláírásával igazolja, hogy az általános szállítási és szerződési feltételeket elolvasta, tudomásul vette. 
Előleg befizetésével megrendelési szándékát tudomásul vesszük, így a vevő és a szolgáltató részéről - aláírás nélkül is - a szerződés 
megköttetettnek tekintendő. 
 
Tárnok, __________________ 
 
 

__________________________________________   ________________________________________ 
ügyfél                  Bajcz és Társa Kft. 


