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1. TERMÉKEK És ' 
ÁRAK ‘

A megállapodás szerinti termékek és szolgáltatások:
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2. EGYÉB 
MEGJEGYZÉSEK, 
SZŐNYEGEK 
ELHELYEZÉSE

Szolgáltatás kezdetének időpontja: ííí^ P i'V í A f'-QjA'-

□ tépőzár (padlóra ragasztva) (^tépözir (nínLs padlóra ragasza) □ Gumi tépőzár (nincs padlóra ragasztva)

3. CSERE
ÉS SZÁLLÍTÁS

A Lindström Kft. vállalja a szőnyegek szállítását és cseréjét a jelen Megállapodás vagy a szerződő felek között később létrejövő megállapodás szerint.
A szállítás Idllön szállítólevél nélkül történik.

4. A
SZOLGÁLTATÁS ' 
MÓDOSÍTÁSA

Az Ügyfél jogosult (írásban) a szőnyegek mennyiségének és a csere gyakoriságának módosítására a Lindström Kft. ügyfélszolgálatán keresztül. A 
mennyiség csökkentése azonban nem haladhatja meg a jelen Megállapodásban szereplő szönyegmennyiség max. 50%-át (ötven százalékát). A szándá- 
zás a módosítás szerint változik. A Lindström Kft. haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet a megállapodás szerinti szolgáltatás teljesítését érintő 
változásokról. . .

5. SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJ

A szőnyegekkel kapcsolatos bérleti díj és egyéb fizetendő díjak az érvényes árak szerint teljesltendök. Az árváltozásokról egy (1) hónappal korábban 
kell tájékoztatni. Az árak nem tartalmazzák az áfl-t. A megállapodás szerinti díjak fizetése abban az esetben is esedékes, ha az Ügyfél nem teszi 
lehetővé a szőnyegek cseréjét.

6. VIS MAIOR Vis maior esetén a Lindström Kft. haladéktalanul éitesííc az Ügyfelet annak a bérleti szolgáltatásra gyakorolt hatásáról Vis maior esete lehet pl. 
munkabeszüntetés, időjárási vagy természeti jelenség okozta kár, tűzkár, katasztrófa vagy háború stb. Vis maior esetén kártérítési kötelezettség nem 
áll fenn.

7. TULAJDONJOG
ÉS KÖTELEZETT

SÉGEK

A bérbe adott termékek a Lindström Kft. tulajdonát képezik, valamint a Lindström Kft. kizárólagos jogot élvez azok mosására és azokkal kapcsolatos 
szolgáltatások végzésére. Az Ügyfél felelős a szőnyegek bármilyen okból történő eltűnésével és károsodásával kapcsolatos károkért azon időtartam 
alatt, amikor a szőnyegek az ügyfél birtokában vannak és köteles az adott időpontban érvényes kártérítési díjak megfizetésére. A jelenlegi dijak:

85xl50cm 90,-EUR (jWBB'//AfYJW), 115x200cm 160,-EUR (AÍB1P2/AÍÍW2) 150x300cm 310,-EUR (MBfV4)

8. A MEGÁLLAPO
DÁS IDŐTARTAMA

A Megállapodás az aláírásától kezdődően érvényes. A Megállapodás időtartama egy (1) év (“Időtartam”). Az Időtartam lejártakor a Megállapodás 
automatikusan még egy (1) évvel meghosszabbodik, ha azt két (2) hónappal az Időtartam lejártát megelőzően írásban fel nem mondták.

9. MEGSZÜNTETÉS Amennyiben bármelyik fél ismételten megszegi a Megállapodásban vállalt kötelezettségeket, a másik fél jogosult annak lejárta előtt elállni a Megálla
podástól a másik fél számára biztosított legalább egy (1) hónapos felmondási idővel. Amennyiben az Ügyfél bármilyen más oknál fogva a Megállapo
dás lejárta előtt felmondja a Megállapodási, abban az esetben köteles a Lindström Kft. részére a szerződés fennmaradó Időtartamára vonatkozó 
számlázási összeg 50 (ötven) százalékának megfelelő összegű kártérítést kifizetni. Amennyiben az Ügyfél nem egyenlíti ki az esedékes számlát, a 
Lindström Kft. jogosult a Megállapodást felmondási idő nélkül megszűnteim.

10. FIZETÉSI 
FELTÉTELEK

A számlázás négy (4) hetes időtartamra történik, a fizetési határidő 14 naptári nap, a késedelmi kamat a PTK által meghatározott értékben.

11. A FIZETÉS
MÓDJA

S Banki átutalás (Bankszámlaszám UniCredit Bank 10918001-00000440-13980050) D Postai csekk

12, JOGVITA A Felek esetleges vitáikat megkísérlik békés úton, kölcsönös egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az ügyben elfogadják a 
Székesfehérvári Városi Bíróság illetve a Fejér Megyei Bíróság, mint elsőfokú bíróság illetékességét.

13. BCELTEZÉS ÉS 
ALÁÍRÁS

Jelen Megállapodás négy (4) példányban készült, egy példány az ügyfél 3 példány a Lindström Kft. részére. A Felek képviseletében a MegáQapodást 
aláíró személyek ezúton igazolják és biztosítják a jelen Megállapodás aláírására való teljes jogosultságukat és illetékességüket.
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Bérleti díjak:

Méret heti többszöri csere 
Ft/db/

heti csere 
Ft/db/l hét

2 hetente
Ix csere 

Ft/db/ 2 hét

85x150 cm 950,- 1.030,- 1.250,-

115x200 cm 1.170,- 1.460,- 1.720,-

Az ajánlat..... db, azaz........m2 mennyiségre értendő.

Amit az általunk ajánlott díj tartalmaz:

• igények felmérése és a szőnyegek elhelyezésének megtervezése
• a szőnyegek szállítása és cseréje
• a tisztítási periódus minőségellenőrzése
• a szőnyegek javítása, az elkopottak lecserélése
• mindig van szőnyeg a padlón (még a mosási és tisztítási folyamat idején is)
• az elhasznált szőnyegek elszállítása.

Jelen ajánlatunk 2014. augusztus 31-éig érvényes. Az árak a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ügyfeleink a lehető legtöbbet kapják a pénzükért értékben, 
minőségben és elégedettségben egyaránt.

Bízunk abban, hogy ajánlatunk elnyerte tetszését és hamarosan Önöket is üdvözölhetjük 
ügyfeleink dinamikusan növekvő táborában!

Budapest 2014. július 15. 
Tisztelettel:

Kállai Zoltán /•
Értékesítési Képviselő 
06/70-380-37-19
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