MEGRENDELŐLAP

Alulírott (név) ___________________________________; lakcím/székhely: _____________________________________________
születési hely, idő/ adószám: _____________________________________________
e-mail cím: ___________________@___________________________, telefonszám: _________________________
jogi személy esetén aláírásra jogosult (név, beosztás): ______________________________________________
a Skildra Kft – Carportal Services-től az alábbi szolgáltatást rendelem meg (kérjük X-szel jelölje):

__ - Alap diagnosztikai csomag: 17 500 Ft

__ - Ózonos utastér fertőtlenítés: 4690 Ft

__ - Bővített diagnosztikai csomag: 28 500 Ft

__ - Habbal történő klíma fertőtlenítés: 3690 Ft

__ - Használtautó-diagnosztikai csomag: 17 500 Ft

__ - Ózon és hab együttesen: 6990 Ft

__ - Használtautó-vásárlási tanácsadás: költségkalkuláció ____ féle típusra: 10 000 Ft / típus

Oszcilloszkópos mérések
__ - Relatív kompresszió: 8 000 Ft

__ - Izzítógyertya (4 db): 6 500 Ft

__ - Gyújtáskép: 8 000 Ft

__ - Egyéb aktuátor tesztek: ___ db aktuátor: 9500 Ft / db +
__ x 4250 Ft (több aktuátor egyidejű mérésénél a továbbiakra 50

__ - Akkumulátor és indítómotor bemérés: 9 500 Ft

% kedvezmény)

__ - Generátor, dióda beméréssel: 9 500 Ft

__ - CAN bus jelalak és jelintegritás: 6 500 Ft

__ - Injektor bemérés (4db): 8 000 Ft

__ - Szenzor tesztek: 6 500 Ft / db, __ db

Egyéb mérések
__ - OBD olvasás / hibakód törlés: 5 000 Ft

__ - Fagyálló és szélvédőmosó-mérés: 5 000 Ft

__ - Akkuteszt célműszerrel: 5 000 Ft

__ - Fékfolyadék-mérés: 5 000 Ft

__ - Töltési és indítási teszt célműszerrel: 6 500 Ft

__ - Festékvastagság mérés: 5 000 Ft

Az érintett jármű adatai:
Forg-i rendszám: ______________; Gyártmány: _______________; Típus: ____________________________; Évjárat: _________;
Hengerűrtartalom: ______ cm3; Alvázszám: ________________________________; Motorszám: __________________________
A vizsgálat helyszíne: ________________________________________________________________________________________
Kiszállási díj (CP Services tölti ki): _____________ Ft
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Vállalkozási Szerződés
Mely létrejött egyrészről Skildra Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 24, cégjegyzékszám: 05-09-029399, adószám: 23840319-2-05,
képviseli: Kelentey Dániel Álmos munkavállaló), mint Vállalkozó, másrészről Megrendelő (adatok a megrendelő lap szerint) között az alábbiak
szerint.
Megrendelő a Megrendelőlapon található szolgáltatások elvégzését a Megrendelőlap aláírásával és Vállalkozó részére történő eljuttatásával
megrendeli. A vállalkozási szerződés akkor jön létre felek között a Megrendelőlap szerinti tartalommal, amennyiben Vállalkozó a
Megrendelőlapon feltüntetett szolgálatások elvégzését annak beérkezését követő 5 munkanapon belül visszaigazolja. Felek rögzítik,
amennyiben a Vállalkozó határidőn belül nem igazolja vissza a megrendelést, vagy annak teljesítésével kapcsolatosan nem nyilatkozik, úgy a
megrendelést elutasítottnak kell tekinteni, azt Vállalkozó teljesíteni nem köteles.
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a teljesítése során valamennyi hatósági és törvényi előírást maradéktalanul betartja és minden
vonatkozó előírást, szabványt, műszaki szabályt stb. betart. Vállakozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez
megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel rendelkezik.
Megrendelő tudomásul veszi Vállakozó tájékoztatást, hogy a Megrendelőlap szerinti szolgáltatások elvégzése során nem kerül sor a jármű
megbontására semmilyen formában. A relatív kompresszió mérés során a motor indíthatóságának megakadályozása érdekében eltávolított
biztosíték vagy relé, illetve a folyadékok állapotának felmérésekor eltávolított egyes fedelek, kupakok nem minősülnek megbontásnak. A
vizsgálat csak az adott gépkocsi adta kereteken belül végezhető el, így amennyiben valamelyik vizsgálati metódus nem végezhető el – például
egy adott folyadékhoz való hozzáférés lehetetlensége, a hibakód olvasás a jármű hibája miatti történő ellehetetlenülése, vagy a próbaút
valamilyen körülmény (pl. érvénytelen okmányok, az eladó vagy a vevő oldalán felmerülő problémák stb.) miatti kényszerű elmaradása – nem
befolyásolja a vizsgálati csomag ellenértékét. Amennyiben az adott akadályozó körülményről Megrendelő előzetesen tájékoztatja Vállakozót,
Vállakozó a lehetőségekhez mérten más, releváns vizsgálat elvégzésével vagy árleszállítással kompenzálhatja a Megrendelőt. A kompenzálás
csak a szolgálatás megkezdését megelőzően, Megrendelő és Vállakozó közötti előzetes egyeztetés alapján lehetséges, a vizsgálat helyszínén
és idejében felmerülő körülmények alapján nincs rá mód.
Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőlapon jelölt vizsgálatokat/szolgálattásokat elvégzi, amelyért a Megrendelőlapon feltüntetett vállalkozási
díjra jogosult. Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díjat Vállalkozó által kiállított számla
alapján, azon szereplő határidőben és pénznemben kiegyenlíti, amely Vállalkozó bankszámláján történő jóváírás napján számít
megfizetettnek. Vállalkozó nyugta kiállítására nem jogosult. Amennyiben Megrendelő a vállalkozási díj kifizetésével késedelemebe esik,
Megrendelő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelőlap szerinti vállalkozási díjat megfizeti, illetve annak késedelmes, vagy meg
nem fizetése esetén, a vállalkozási díj jogi úton történő behajtásának költségeit is megtéríti.
A megrendelés vállalkozó általi visszaigazolását követően Megrendelő a szolgálatás elvégzésére egyeztett időpontot megelőző napig
(legkésőbb 16.00-ig) jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Amennyiben Megrendelő a szerződést nem a fenti időpontig szünteti meg,
köteles Vállalkozó felmerült költségeit (például, de nem kizárólag: kiszállási költség) megtéríteni.
Vállalkozó csak a bizonyíthatóan a teljesítésével összefüggő, neki felróható károkért tartozik felelősséggel. A Megrendelő köteles a károk
megelőzése és elhárítása érdekében minden elvárható intézkedést megtenni, és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani. Egyik Felet
sem terheli felelősség és nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben a Felek bármelyike valamely váratlan, előre nem látható, és a Felek
által el nem hárítható esemény miatt nem tud eleget tenni a megrendelés vagy szerződésben fennálló valamely kötelezettségének (vis maior).
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Carportal Services (https://carportal.hu/services) honlapon közzétett, ingyenes kiszállási
övezeten kívüli helyszínen kéri bármely szolgáltatás elvégzését, úgy a Vállalkozó jogosult kiszállási díjat felszámolni, melynek kilométerenkénti
díja a mindenkori hivatalos és érvényes árlistában (https://carportal.hu/services-arak/) szereplő díja. A kiszállási díj alapja az M7-es autópálya
tárnoki felhajtója, és a vizsgálat helyszíne közötti távolság kétszerese.
A megrendelő a Megrendelőlap aláírásával elfogadja, hogy a vállalkozó a megrendelésével összefüggésben lévő adatait a 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) előírásai szerint rögzítse, tárolja, a megrendeléshez kapcsolódó számlázáshoz, dokumentáláshoz felhasználja. A vállalkozó az
adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletének (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseinek.
Felek a jelen jogviszony teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani,
a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Kelt: ________________, _________ (év) _________________(hó) _____ (nap)

______________________________
Megrendelő

______________________________
Vállalkozó
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