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VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 
Szerződés száma: ……/2016 

 
Amely létrejött egyrészről 

…………………………….. (…… Budapest ……………………...) továbbiakban mint Megrendelő, másrészről 
Wolf Bavaria Magyarország - Hang és Tűz Kft. (8174, Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 16., adószám: 11714563-
2-19, cégj.sz. 19-09-512311, Bankszámla: 12081000-01201434-00100004), képviseli Bőczi Ervin, továbbiakban mint 
Vállalkozó között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

A Megrendelő megbízza a Vállalkozót a …… Budapest ……………………….sz. alatti ingatlan………… falának 
utólagos belső hangszigetelése céljából PhoneStar hanggátló rendszer anyagainak szállításával és a kivitelezési munkák 
elvégzésével. 

Rétegrendek: 

…………………………………………. 

Szereléshez szükséges anyagok: 
• PhoneStar hanggátló lap  
• Akril ragasztó 
• Hercules dűbel 
• Csavar 
• Ragasztószalag Wolf 
• Gipszkarton 
• Gipszkartonprofil 
• Ásványgyapot 

Egyéb szükséges anyagok: ……………………….. 
 
 
Vállalási átalányár: ………….. .- Ft.+ 27% Áfa, bruttó……… ,-Ft azaz …………………. forint, amely az árajánlatban 
meghatározott szállítási költséget is tartalmazza. 
 
A vállalási árban foglalt munkadíj tartalmazza a hanggátló lapok és a gipszkarton burkolat beépítését. A gipszkarton 
glettelése, festése és az élvédők elhelyezése a Megrendelő feladata. 

A hangszigetelendő felületeken lévő és megtartani kívánt kapcsolókat, aljzatokat, lámpákat stb. a Megrendelő biztosítja, 
szerzi be. A keletkezett hulladék, sitt elszállítását az átalánydíjas szerződés vállalási díja alapesetben nem tartalmazza. A 
hulladék, sitt a Vállakozó által történő elszállítása, megsemmísítése külön megállapodás tárgyát képezi! 

Figyelem!  
Beltérben történő munkavégzés esetén a beépítési területen szobahőmérsékletet és száraz, 60-70%-os relatív páratartalmat 
kell biztosítani és a beépítés után is legalább annyi ideig, amíg a PhoneStar lapok és a gipszkarton burkolat fel tudja venni 
a helyiség páratartalmát (pl. fűtés, hűtés, párátlanítás segítségével). Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, a 
beépített rendszer felületi vetemedésére nem vállalunk garanciát! 
 
A mennyezeti födém anyaga ismeretlen, így az ezen átjövő, megkerülő hangok mennyiségét és erősségét nem lehet 
megbecsülni. 
 
Padló szigetelése esetén a Megrendelő minden esetben száraz, kiegyenlített, sík felületet kell, hogy biztosítson a 
lapok lerakásához. 
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A Vállalkozó a hangszigetelési munkák jelen szerződés szerinti hibátlan teljesítéséért, a fent nevezett ingatlan a 
Vállalkozó által elvégzett hangszigetelésére a Megrendelőnek a teljesítés napjától 3 éves időtartamra a Polgári 
Törvénykönyvről  

 

 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó fejezete alapján jótállást ad. A vevő ezen szerződés aláírásával lemond a 
megrendelt munka 14 napon belül elállási jogáról, abban az esetben is, ha a munka megkezdése 14 napon túl lesz. 

 

A Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó a kivitelezésről fényképeket és videókat készítsen és azokat referenciaként 
nyilvánosságra hozza a 2011. évi CXII. adatvédelmi törvény betartásával. 

Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó szükség esetén alvállalkozót vonjon be a kivitelezési munkákhoz. 

 
Kivitelezés kezdete: 2016. év ……hó…….nap. 

 
A számla kifizetése: 
Bruttó ……..…,-Ft, azaz ………………………….. …………..forint anyagok ára előlegként előre utalással díjbekérő 
alapján. 
Bruttó …………,-Ft, azaz ……………………………………….. munkadíj a munka befejezése után átutalással 8 naptári 
napon belül, számla alapján. 
A számlákat Vállalkozó postai úton küldi. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (2) bekezdése értelmében fizetési késedelem esetén  
a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40.-EUR- nak 
megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-
középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni! 
 
Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja és az anyagok tárolásához helyet 
biztosít. 
 
Felmérés hiánya miatti többletanyag- felhasználás és többletmunka miatt jelentkező költségekért a Vállalkozó nem 
felelős és ezen költségek utólagosan kiszámlázásra kerülnek. 
 
A kivitelezés során felmerülő költségeket emelő változtatások elszámolását a Felek szóban megbeszélik, döntésüket 
írásban rögzítik. A szerződésben nem részletezett kérdésekben a vállakozó weblapján feltüntetett vállalási 
feltételek az irányadóak. 

 
Jelen szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és két mindenben 
megegyező példányban írják alá. 

 

……………………….., 2016. év……………hó ………nap        
      

 
 

 …………………………………..                                  ……….………………………... 
                  Megrendelő                                                                                              Vállalkozó 


