ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
(továbbiakban ÁSZF)
mely elválaszthatatlan része a Mablakt Nyílászáró Korlátolt Felelősségű Társaság
(Továbbiakban Mablakt Nyílászáró Kft. / Vállalkozó) Cégjegyzékszám: 13-09-197282.,
adószám: 26620055-2-13, székhely: 2040, Budaörs Pozsonyi u. 2/A., telefon: +36 23 790 636,
mint Vállalkozó által kötött termékértékesítésre vonatkozó Megrendelésnek, továbbá
Termékszállítási és Szolgáltatási szerződéseknek.

Fogalmak:
Felek: együttesen a Mablakt Nyílászáró Kft. (Vállalkozó) és a Megrendelő.
Megrendelő: a Mablakt Nyílászáró Kft-vel a Termékekkel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt
létesítő személy, továbbá teljes bizonyító erejű magánokirati formában igazolt meghatalmazottja,
jogi személy esetében annak képviseletére jogosult személy(ek), aki(k) képviseleti jogát(-ukat)
dokumentumokkal, illetőleg aláírás-mintával / aláírási címpéldánnyal igazolja(-ák).
Megrendelés: a Szerződés mellékletét képező, a ténylegesen megrendelt Termék(ek) részletes
leírását tartalmazó dokumentum.
Szerződés: az a dokumentum, amely tartalmazza a Megrendelést, továbbá a Termékszállítási
szerződést és Szolgáltatási szerződést és annak mellékleteit (árajánlat, Megrendelés árajánlat
elfogadásával), továbbá jelen ÁSZF-et
Termék(ek): a Mablakt Nyílászáró Kft. által a Megrendelő részére szerződéses jogviszony alapján
szolgáltatott bármely, a Vállalkozó által előállított és/vagy forgalmazott ingó dolog, ideértve továbbá
a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat is.
Kezelési és használati útmutató: a Mablakt Nyílászáró Kft. által a termékek átadásával
egyidejűleg a Megrendelő részére átadott, a Termék rendeltetésszerű használatát leíró
dokumentum.
Szállítólevél: a Termék(ek) átvételét igazoló dokumentum.
Szállítási cím: A Megrendelő által a Termékszállítási szerződésben megjelölt szállítási cím, egyben
Felek megállapodása esetén a Termék(ek) beépítésének helye.
Jótállás: a hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti jótállás, illetőleg a Mablakt Nyílászáró Kft.
által a termékekre vonatkozó vállalt felelőssége, amely tartalma a jogszabályi és/vagy szerződéses
jótálláson alapszik.
Termékértékesítés: a Mablakt Nyílászáró Kft. a Termék(ek) tulajdonának a Megrendelőre történő
átruházása, ideértve a Megrendelő által megrendelt és a Mablakt Nyílászáró Kft. által teljesített
egyéb szolgáltatásokat is.
1.A megrendelés létrejötte
a) A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő írásbeli vagy írásban megerősített szóbeli
megkeresésére, a Megrendelő által megadott nyílászáró(k) pontos gyártási méretei alapján,
térítésmentesen részletes árajánlatot készít.
Amennyiben a Megrendelő nem igényli a Vállalkozó által végzett helyszíni felmérést, úgy az
aláírásával egyben igazolja a megrendelésben feltűntetett nyílászárók méretének
helyességét, arra a méretre történő legyárthatóságát. A Megrendelő aláírásával továbbá
elismeri, hogy a megrendelésben szereplő Termék(ek) méretéről és a felmérésről megfelelő
és elegendő tájékoztatást kért és kapott Vállalkozótól.
b) Amennyiben a Megrendelő a pontos méreteket nem tudja/ nem kívánja maga
meghatározni, illetőleg ha az ajánlatkéréskor Megrendelő egyben igényli a Vállalkozótól a
nyílászárók beépítését is, úgy a Vállalkozó biztosítja a beépítés helyszínén (Szállítási cím) a

nyílászárók pontos méterét megállapító szakember jelenlétét. A Megrendelő a beépítés
helyszínen tájékoztatja a felmérést végző munkatársat az egyes nyílászárók nyitási
irányáról és az általa igényelt kiegészítőkről. A helyszíni felmérés során Vállalkozó
munkatársa dokumentumot készít, mely helyességét és tartalmát Megrendelő aláírásával
igazol. A helyszíni felmérésre minden esetben kizárólag a megrendelés megtörténtét
követően, a beépítési szolgáltatási ajánlat elfogadása után kerül sor térítésmentesen,
egyebekben a felek által külön szerkesztett megállapodás alapján, térítés ellenében
történik.
c) A Vállalkozó által készített és Megrendelő rendelkezésére bocsátott részletes árajánlat
tartalmazza – a Megrendelő 1/a.) és 1/b.) pontokban megfogalmazott igényeinek
figyelembevételével – a nyílászárók és kiegészítők típusát, azok pontos anyagát, méretét és
színét, továbbá a különleges megrendelői igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát,
valamint a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, illetőleg tételesen a nettó és bruttó eladási
árakat.
d) Az árajánlat – a Felek eltérő megállapodása hiányában – az ajánlattétel időpontjától
legfeljebb 30 napig érvényes.
e) Az árajánlatban feltüntetett ár kizárólag az abban feltüntetett nyílászárókra és az ott
felsorolt kiegészítőkre, vonatkozik. Vállalkozó által történő beépítés esetében az ajánlati ár
tartalmazza a nyílászárók és kiegészítők tételes árán túlmenően az ügyfél által igényelt
beépítés díját is, beleértve a helyszínre szállítás és a szükséges segédanyagok költségeit is.
f) Amennyiben a Megrendelő az 1/d.) pontban részletezett, és az ajánlatban feltüntetett
időtartamon belül a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat módosítás nélkül elfogadja, a
szerződő felek írásban a megrendelést rögzítő szerződést kötnek. Felek rögzítik, hogy
írásbeli megrendelésnek fogadják el a Megrendelő elektronikus levélben (e-mailben)
történő megrendelését is, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatára hivatkozik és
levele tartalmazza a megrendelés tényét a legyártásra, igény esetén a beépítésre is.
Amennyiben a Megrendelő az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek a részletek
egyeztetését és az ajánlat módosítását követően, a módosított árajánlat alapján kötnek
szerződést.
g) A Megrendelő az előző pontban írt megrendelés aláírásával vagy megküldésével
egyidejűleg köteles a megrendelésben megjelölt Termék(ek) és szolgáltatások bruttó
vállalkozói díjának szolgáltatói szerződésben meghatározott összegét előleg
jogcímén készpénzben befizetni a Vállalkozó pénztárába vagy a vállalkozó bankszámlájára
átutalni.
Vállalkozó az előlegről annak pénztárába történő befizetésével egyidejűleg, illetőleg a
számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül, a Megrendelő általa megadott
névre és címre előlegszámlát állít ki.
h) Az árajánlatban feltüntetett és megrendelésben elfogadott, a Vállalkozó által vállalt szállítási
határidő kezdőnapja a megrendelés Mablakt Nyílászáró Kft -hez való megérkezés napja
abban az esetben, ha a Megrendelő által az 1/g.) pontban írt előleg kiegyenlítésre került, és
a tényleges gyártási méretek a Vállalkozó rendelkezésre állnak, továbbá a megrendelést
felek írásba foglalták vagy a Megrendelő által elektronikus levélben megküldött
megrendelése megérkezett és visszaigazolásra került Vállalkozó által. Amennyiben bármely,
ezen pontban felsorolt feltétel hiányzik és pótlása nem történik meg további 5 munkanapon
belül, Vállalkozó jogosult új szállítási határidő megállapítására, melyről a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatja.
i) A Megrendelő aláírásával (elektronikus levél megküldésével) elismeri, hogy a
megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéről, külső megjelenésről és műszaki
paramétereiről, azok működéséről és nyitásmódjairól, a Termék(ek) Vállalkozó általi
beépítése esetén azok beépítéséről, várható határidejéről megfelelő és elegendő
tájékoztatást kért és kapott.

j) A jelen ÁSZF 1/e pontjában írt, a megrendelés alapjául szolgáló árajánlat és maga a
megrendelés az annak aláírásától (elküldésétől) számított 1 munkanapig díjmentesen
módosítható a felek közös megegyezése alapján, ezt követően a Megrendelő köteles
megtéríteni a Vállakózónak az addig felmerült és igazolt költségeit. A módosítás alatt felek
az 1/f.) pontban részletezettek szerint új megrendelést aláírását értik.
k) Eltérő rendelkezés hiányában a Termék(ek) átadási-átvételi helye a Vállalkozó székhelye
vagy telephelye. A Felek megállapodása alapján Vállalkozó a Termékszállítási és/vagy
Szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint vállalja a Termék(ek) helyszínre szállítását,
illetőleg azok gyártó cég által előírt szakszerű beépítését. A Vállalkozó által történő beépítés
esetében a Termék(ek) kiszállítása a Termékszállítási szerződés része. Vállalkozó a beépítés
során jogosult alvállalkozót igénybe venni. A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért teljes
körben felelősséggel tartozik.
2.A megrendelés teljesítése
a) A Vállalkozó a Megrendelésben rögzített Termékeket és szolgáltatásokat az ÁSZF pontjainak
figyelembevételével teljesíti.
b) A szállítási határidő minden esetben a Felek által kötött írásbeli Megrendelésben és/vagy
Szerződésben, fix határidőben / időtartamban kerül meghatározásra. Eltérő megállapodás
hiányában a Mablakt Nyílászáró Kft. jogosult – a Megrendelő előzetes értesítését követően
– a Termék(ek) határidő előtti kiszállítására, Megrendelő részére történő átadására.
c) A Megrendelő a Vállalkozó Megrendelésben vállalt határidőhöz képesti késedelmes
teljesítése esetén kötbérre tarthat igényt. A kötbér napi mértéke a nettó vételár 0,2 %-a,
de maximum a nettó vételár 5%-a. Amennyiben a késedelem olyan okból következett be,
amelyért a Vállalkozó nem felelős, a késedelem megszüntetésére semminemű hatása nincs
és ha erről a Megrendelőt haladéktalanul, igazolható módon tájékoztatja legkésőbb a
határidő lejártát megelőző 10 munkanappal, mentesül kötbérfizetés kötelezettsége alól.
Felek ebben az esetben együttműködési kötelezettségüknek eleget téve törekednek arra,
hogy kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozattal a Szerződés teljesítésére póthatáridőt
tűzzenek ki, figyelemmel a késedelem okára.
d) A Szerződéstől a Megrendelő a megrendelés teljesítésének időpontjáig bármikor egyoldalú
nyilatkozatával elállhat, ebben az esetben azonban köteles meghiúsulási kötbért fizetni,
amely mértéke megegyezik a Termék(ek) bruttó vételárának 50 százalékával. Felek
tudomásul veszik, hogy a Termék(ek) minden esetben egyedi megrendelésre, egyedi
gyártás során készülnek, így azok a Megrendelő által történő beépítés helyétől, illetőleg
eltérő megállapodás esetén a Vállalkozó által a megjelölt Szállítási címen történő beépítés
helyétől való eltérő helyen történő beépítését Vállalkozó nem garantálja.
e) A Vállalkozó hibájából bekövetkezett, a megrendelésben vállalt határidőhöz képest
késedelmes teljesítéskor a Megrendelő a késedelembe esés napját követő 50. naptól
kezdődően a Szerződéstől a Mablakt Nyílászáró Kft. részére küldött egyoldalú nyilatkozattal
szintén elállhat, mely esetben a Felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni az
elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül.
f) Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya,
közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt (vis maior esetében) a
Vállalkozó a vállalt határidőhöz képest további 50 napon belül sem tud teljesíteni, és a
Megrendelőnek a késedelem tényéről és okairól, a módosult időpontról tájékoztatást adott,
úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni azzal, hogy az
elállással egyidejűleg köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár-előleget visszafizetni,
Megrendelővel teljeskörűen elszámolni.

3.A termék átadás-átvétele
a) A Termék(ek) átadás-átvétele időben minden esetben a gyártói szállítást követően, a
beépítést vagy a Megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be.
b) Felek rögzítik, hogy a Termék(ek) átadás-átvételének feltétele, hogy legkésőbb azzal
egyidejűleg Megrendelő – az előleg megfizetését meghaladó – fizetési kötelezettségének a
Mablakt Nyílászáró Kft. által kiállított számla ellenében, a számlában megjelölt teljesítési
határidő utolsó napjáig eleget tesz banki átutalással, melynek tényét igazolni köteles
Vállalkozó felé. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő készpénzben is teljesítheti fizetési
kötelezettségét a Vállalkozó pénztárában.
c) Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a Terméket a Mablakt Nyílászáró Kft.
székhelyén vagy telephelyén veheti át, annak elszállításáról Megrendelő saját költségén
gondoskodik. Eltérő megállapodásnak minősül, ha a Felek a Termékszállítási szerződésben
a Vállalkozó által történő Termék(ek) kiszállításáról és beépítéséről állapodtak meg, ebben
az esetben az átvétel helye a szerződésben rögzített Szállítási cím.
d) A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Termék(ek) székhelyére / telephelyére történő
beérkezéséről haladéktalanul, rövid úton értesíteni elektronikus levélben vagy telefonon. A
megjelölt dátum a Megrendelő általi elszállítás esetében egyben a Termék(ek) átadásánakátvételének legkorábbi időpontja, eltérő megállapodás esetében a Szállítási cím
pontosítását követően a teljesítés tényleges időpontját a Felek közös akarattal, egymással
együttműködve állapítják meg.
e) A Megrendelő és a Vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termék
átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot
tart (darabszám, szín, minta, felület, üvegezés stb.). A kárveszély a termék átadásátvételének időpontjában száll át a Megrendelőre. Az átadás- átvétel szerződésszerű
megtörténtét a Felek által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.
f) Az átadás-átvétel Megrendelő által csak abban az esetben tagadható meg, ha a
megrendelés és a Termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön
megegyezés szerint) egyszerű szemrevételezéssel is megállapítható módon eltérnek. Ebben
az esetben a hibás teljesítésről Felek jegyzőkönyvet készítenek, mely pontosan tartalmazza
a Megrendelő által észlelt kifogásokat, és amelyben rögzítik a megrendelés teljesítésének
mindkét Fél által elfogadható módját. Egyebekben Megrendelő a hatályos Polgári
Törvénykönyv kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezési szerint jogosult a
hibás teljesítésből eredő igényeit érvényesíteni Vállalkozóval szemben.
g) Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem
gondoskodik a Termék átvételéről és azt előre írásban sem jelezte, Megrendelő köteles
megtéríteni a Mablakt Nyílászáró Kft. valamennyi, kiszállítással és tárolással kapcsolatos
többletköltségét. A Vállalkozó a Megrendelő átvételi késedelme esetén a Termék(ek)
őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles. Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozó, mint megbízás nélküli ügyvivő a Termék(ek), mint hozzá került idegen
vagyontárgyak elkülönítése, őrzése és tárolása ellenében tárolási díjat számít fel, melynek
napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,2 százaléka. Felek rögzítik továbbá, hogy
amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre a korábban meghatározott, de késedeleme
miatt meghiúsult időpontot követő 15 (tizenöt) munkanapon belül nem biztosít lehetőséget
a Termékek átadására, ezen határidő lejártát követően a kárveszély Megrendelőre száll át.
h) A Vállalkozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő
az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 50 (ötven) napon belül
nem biztosít lehetőséget. A szerződés Vállalkozó általi, azonnali hatályú felmondásával
történő megszűntetése esetén a Feleket rögzítik, hogy a Mablakt Nyílászáró Kft. a 2/d.)
pontban rögzített meghiúsulási kötbérre, valamint a kötbért meghaladó teljes kárának
Megrendelő általi megtérítésére is jogosult.

4.Garancia, szavatosság és jótállás
a) Vállalkozó az általa forgalmazott Termékekre a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján
az átadástól számított 60 hónapos jogszabályi garanciát vállal, 1 év jótállás és 4 év
szavatosság formájában, továbbá a beépített termékekre 1 év szerelési garanciát vállal.
b) A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri és kijelenti, hogy a Termék(ek)re
jellemző jogszabályi és esetleges szerződéses jótállásról, mint Vállalkozói kötelezettségekről
elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott Vállalkozótól. A Megrendelő egyidejűleg
aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződéses jótállás feltételei a
jogszabályi jótállástól különböznek, mely csak a Megrendelő előnyére szolgálhat.
c) A jótállási igény a Mablakt Nyílászáró Kft. által kitöltött jótállási jeggyel, illetőleg a vásárlás
tényét igazoló számlával érvényesíthető. Elveszett jótállási jegy pótlására csak a jogszabályi
jótállás kezdőnapjának hitelt érdemlő igazolása esetén van lehetőség. A jótállási jegyen
történt bármilyen, jogosulatlantól származó javítás törlés vagy átírás, valótlan adat
bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
d) A jótállási igény bejelentése a Mablakt Nyílászáró Kft. email címén (iroda@mablakt.hu)
érvényesíthető, melyről minden esetben írásos jegyzőkönyv készül Vállalkozó által. A
jegyzőkönyvben rögzítetteket mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó aláírásával igazol. A
jótállási igény bejelentésekor Vállalkozó a jótállási jegy, illetőleg a Termék(ek) átvételét
elismervénnyel igazolja.
e) A Termék(ek) nem megfelelő igénybevételének, a nem rendeltetésszerű használatának
elkerülésére a Mablakt Nyílászáró Kft. a Termékhez Kezelési és Használati Útmutatót
mellékel az átadás-átvétel során. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Használati
Útmutatótól eltérő használattal, kezeléssel összefüggésben bekövetkezett hibákkal
kapcsolatban a Vállalkozó a felelősségét kizárja. Továbbá a Megrendelő tudomásul veszi, az
átadás-átvétel utáni esztétikai hibára vonatkozó kifogások nem tartoznak a garanciálisan
kivizsgálandó hibák közé.
f) A jótállás időtartama alatti hiba fennállása esetén a jótállási felelősség alól való
mentesüléshez a Vállalkozónak kell bizonyítania, hogy a hiba az átadást követően
keletkezett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat)
hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt,
kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
g) Felek rögzítik, hogy a Termékeken végzett bármely javítás vagy beavatkozás kizárólag
akkor minősül jótállási javításnak, amennyiben annak jótállási jellege a Vállalkozó által
kifejezetten elismerésre kerül, így az a tény, hogy a Vállalkozó valamely javítást külön
megállapodás alapján a Megrendelő részére térítésmentesen vagy térítés ellenében
elvégez, nem jelenti az elvégzett javítás jótállási jellegének fennálltát vagy elismerését.
h) A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul, legkésőbb a hiba
felfedezésétől számított 10 munkanapon belül a hiba megjelölésével köteles azt a Mablakt
Nyílászáró Kft. részére írásban és fényképekkel dokumentálva bejelenteni. A közlés
késedelméből eredő károkért a Megrendelő felelős.
i) Felek rögzítik, hogy jogszabályi jótállás esetén kizárólag új alkatrész kerül a Termékbe
beépítésre, cserére Vállalkozó által, míg szerződéses jótállás esetében a Vállalkozó által
megfelelőnek ítélt alkatrész is beépítésre kerülhet.
j) A jótállási kötelezettség teljesítésére a Mablakt Nyílászáró Kft. a Szállítási címen köteles.

k) A jogszabályi jótállás alapján a jótállás fennálltának igazolását követően, amennyiben a
Termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, a
Mablakt Nyílászáró Kft. a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a
Termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A Termék tulajdonosa a jótállás
keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban -választása szerint- kijavítást
vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen,
vagy a Mablakt Nyílászáró Kft-nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne.
Ha a tulajdonos által történt hibabejelentés ellenére a Vállalkozó a Termék kijavítását
megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a hibát a tulajdonos a Mablakt
Nyílászáró Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
Felek rögzítik, hogy szerződéses jótállás esetében a jótállás igénybevétele kapcsán annak
határideje nem hosszabbodik meg, nem kezdődik újra.
l) Megszűnik a jótállás:
a. ha a meghibásodást rendeltetéstől vagy a szakma szabályaitól eltérő használat
okozta;
b. ha a Használati Útmutatót, karbantartási utasításokat nem tartották be;
c. ha a Terméket nem a Vállalkozó vagy megbízottja javította;
d. ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás vagy elemi kár okozta;
e. ha a Termék nem azonosítható vagy nem egyezik a jótállási jegyen feltüntetett
megjelöléssel;
f. ha a Terméket a Mablakt Nyílászáró Kft. előzetes, írásos hozzájárulása nélkül
átalakították;
g. ha a Termékbe a Megrendelő a Mablakt Nyílászáró Kft. előzetes jóváhagyása nélkül
nem engedélyezett felszerelést vagy berendezést szerelt/szereltetett, továbbá
épített/építtetett be.
m) Nem vonható a jótállás körébe:
a. a szokásos karbantartás során szükséges és a természetes kopás következtében
elhasználódott alkatrészek;
b. a Termék azon meghibásodásai, károsodásai, amelyek külső hatásra, különösen
vegyi anyagok, állatok és növények által kiválasztott anyagok hatására következnek
be, továbbá amelyek vis maior okozta károk;
c. a Termék Megrendelő vagy megbízottja által történő elszállításával, szakszerűtlen
beépítésével, a karbantartás elmulasztásával vagy hiányosságaival, illetőleg a nem
rendeltetésszerű használattal összefüggésben következnek be;
d. valamint a Termék Megrendelő általi felügyeletének elmulasztására, nem megfelelő
tárolására vezethetőek vissza.
5.Jogviták
a) Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel
kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek
megoldani. Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott bíróság rendelkezik
illetékességgel.
A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a megrendelésben rögzítettek,
illetőleg a hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budaörs, 2021. január 01.
Mablakt Nyílászáró Kft.
Képviseli: Kovács Ildikó tulajdonos

