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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

a Zuglói Kőzbktonsági Nou-profít Kft.
1145 Budapest, Laky Adolf u 36, 
bankszámlaszám: 16200120-18521205-00000000 
adószám: 23084454-2-42 ' 
továbbiakban Megrendelő

másrészről

a SchUler Autóház Kft.
székhely: 1138 Budapest, Váci út 113. (Schiller Opel)
1046 Budapest, Fóti út 143. (Kaiairixjíos Centrum és Boscfa Car Sevicemárkafuggetlen javítóműhely) 
1142 Budapest, Tengerszem u. 59/A. (Schiller M3, Opel, Fiat és Fiat Professional) 
adószám:10260999-2-41
bankszámlaszám: 10700024-02267805-51100005
mint az Opel, Chevrolet és Fiat - Alfa Romeo gépjárművek hivatalos márkaszervize és márkafuggetlen 
javító műhelyek,

továbbiakban Szállító

felek között az alábbi feltételekkel:

A szerződés célja, hogy a Megrendelő a Szállító műhelyében javíttassa garanciális és garancia 
időn túli Opel/Fiat/Skoda gyártmányú gépkocsijait, vdamint a fenti g^kocsijai mellett egyéb, 
más márkájú gépjármüveinek is a nem garanciális jellegű me^básodásait, továbbá az 
időszakos karbantartásait itt végeztesse el, szükség esetén a további szolgáltatások 
igénybevételével: diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi vizslat,
száraítógó>es futómű beállítás, gumiszerelés, centírozás, karambolos javítás, teljes körű 
biztosítási ügyintézés, kiegészítő és extra berendezlek beszerelése, eredetiségvizsgálat, kézi 
autómosó, autókozmetika.
Szállító vállalja javításokat, szolgáltatásokat - gyári eredeti, vagy a gyártó által elfogadott 
alkatrészek felhasználásával, a gyári előírásoknak és technológiáknak - megfelelő minőségben 
végzi el.

A Megrendelő a Szállító felé egy állománylistát ad ki, amelyen a tulajdonában lévő gépkocsik 
adatai szerepelnek. A lista adatállományának karbantartása a Megrendelő feladata.

1./ A gépkocsi tervezhető javítási igényeit a Megrendelő előre jelzi a Szállító telephelyén 
(lehetőleg 1-3 nappal előre). Ez telefonon ül. e-mail-ben történik. A Megrendelő és a Szállító 
kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.



A kapcsolattartásra kijelölt személyek;

Szállító részéről

Schttler Autóliáz Kft 
M3. Tengerszem utcai telephely:

Opel, Fiat + minden egyéb márka Varga József munkafelvevö

MMcafu^g^ karosszériajavítás ^óí): Hangyás Zsolt lakatos munkefövevő

Megrendelő részéről: Szalai Endre {tel: )

l./a Az nzemk^tel^ karambolos gépkocsikat a Szállító szerződött antómentő 
partnere (tel.: ; a nap bármely szakában a Szállító telephelyére szállítja
(ünnepnapokon is). A szállítási költség a javítási számlában kerül felszámításra.

l./b A Szállító vállalja, ho©r igény esetén - előzetes egyeztetés alapján - a Megrendelő 
telephelyén veszi át az üzemképes gépkocsikat fldzárélag Casco biztosítással rendelk^ő 
jármüvek esetébe), illetve javítás után oda szállítja vissn, melynek díját az l.sz melléklet 
tartalmazza.
A g^kocsik átvétele érdekében a Megrendelő vállalja, ho®^ telephelyére a gépkocsik az előre 
egy^etett időpontra történő beérkezését biztosítja, A g^kocsi átvételekor átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet kell vezetni az átadás időpontjának, a g^kocsi adatainak (rendszám, km óm 
állfea stb.), a sérülések felttotetésével.
Az szállítás során esetlegesen bekövetkező, a Szállító által okozott káreset rendezését a 
Megrendelő biztosítása alsóján a Szállító az önrész átvállalásával végzi el Amennyiben nem 
a szolgáltató hibájából következik be a káresemény úgy staamilyen felelősséget nem vállal az 
esetlegesm bekövetkező balesetért,
A Megrendelő g^kocsi szállítással egybdcötött megrendeléseit a Szállító felé fexon adja le 2
3 nappal korábban. A faxnak tartalmaznia kell a megrendelt szolgáltatást, a gépkocsi 
rendszámát, valamint a szállítás időpontját Késedelmes átvétel esetén az l.sz. melléklet 
szerinti állásidő kerül felszámításra. Fenti szolgáltatás teljesítésébe Szállító alvállalkozót is 
igénybe vehet

2./ A g^kocsi átadásakor sz átadó a munkalapot aláíija, amelye szerepel a teljesítés 
határideje. A Szállító vállalja, hogy a javítást a lehető legrövidebb időn belül dvégzi.

2J& A Szállító vállalja, hogy igéiy esetén - előzetes egreztetés alapján - a javítás idejére 
kölcsön gépkocsit biztosít kedvezményes áron 1. sz. melléklet szerint 
Szállító vállalja, hogy felelősségi káresemény javítása esetén közveUenül a biztosító társaság 
felé számlázza Id a bérautóköltséget, mely számlához Megrendelő biztosítja a szükséges 
dokumentumokat Pérgépkocsi kérelem, útnyilvántartás, munkáltatói szerződés). A kárjavítás 
idejére igénybe vett bérautó költségének biztosító társaság által jóváhagyott átvállalása esetén. 
Megrendelőt csak az un. „gumlóköltség” terheli.

3./ Az állománylista, valamint az átvizsgáláson lévő gépkocsik adatait figyelve a SzálMtó a 
gépkocsik műszaki vizsgáztatását elvégzi. Ezt a javításon lévő gépkocsik esetében a határidő



lejárta előtt - 2 hónapon belül - Ícülön megrendelés nélkül, de a Megrendelő illetékesét 
értesítve elvégzi és kiszámlázza,

4J A Szállító vállalja a Megrendelő Opel//Fiat//Skoda gépkocsijai mellett egyéb, más márkájú 
gépjárműveinek karambolos, illetve sérüléses javítását a Schiller Autóház Kft. 1043 Budapest. 
Fóti út 143. szám alatti telephelyén található karambolos centrumban.

5, / A Szállító a gyári nomiatételek szerint részletes számlát készít.

5,/a A Szállító a Megrendelő felé a raunkadíjat a mindeidcori rezsióradíjat és ajánlott 
alkatrész árakat alapul véve, az 1. sz. melléklet szerinti kedvezmények levonása után 
számlázza ki.

A fenti kedvezmények nem vehetők igénybe akciós ámcikkek vásárlásíűcor esetén.

5. /b A Szállító a fent említett kedvezmények figyelembevételével az elvégzett 
munkákról részletes számlát készít. A Szállító a számlákat postai úton juttatja el a 
Megrendelő részére.

6. / A Megrendelő felé kiállított és benyújtott javítási számlák kiegyenlítése, a kiállítástól 
számított 8 napon belül, banki átutalással történik. Az átutalási limit mértéke Bruttó 150.000.- 
Ft.

6. /a Késedelmes teljesítés esetén a Szállító jogosult a mindenkori MNB jegybanki 
alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot kisztolázni a Megrendelő részére.

IJ A Szállító a hatályos jogszabályok értelmében me^atározott garancia feltételek 
figyelembevételével az elvégzett munkákért és a felhasznált alkatrészekért garanciát vállal.

%J A felek vállalják, hogy kölcsönösen, írásban tájékoztatják egymást az esetlegra 
változásotoól.
A szeraődés kizárólag a Felek közös megegyezésével írásban módosítható,

9. / Az esetleges vitás kérdéseket a Megrendelő és a Szállító egymás között tárgj^ásos úton 
rendezik. A felek elfogadják a minőségvizsgáló szervek szakvéleményét (Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség, Közlekedési Felügyelőség). A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
PTK vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. / A Szerződés az aláírás napján életbe 1^ és határozatlan ideig tart.

11. / A Szerződés bármelyik fél által felmondható 30 napos határidővel.

Budapest, 2015, június 15.

Zuglói Közbiztonsági 
Non-Profit KFT (J) 

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Adószám: 23084454*2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-952185

■^c

Megrendelő

Scliiller Aiitoiiáz ICft.
1138 Budapest, Váci út 113. 
Adószám*. loa609»-2-44 

10.



1. sz. melléklet

Fiat Garanciaidőn 
túli Opel

Gaiancia időn 
túli Skoda

Minden egyéb 
márka

Kedvezményes Qra^j 7500 7500 7500 75W
Gyári alkatrész kedvezmény 15% 15% 10% 0%
Uián-gyártott alkatrész 15% 15% 15% 15%

Karambolos javítás esetén Megrendelő az alábbi lehetőségek között dönthet:

- A javítási összeg és javítási idő arányában egyedi elbírálás alapján akár térítésmentes 
csereautó használat, vagy

- Önrész átvállalás max. a számla 10%«ának mértékig.

Hozom-viszem szolgáltatás:

Budapest területén belül: 2.300.-Ft/út/g^ + Áfa 
Állásidő: minden megkezdett óra 1.300.-Ft

Autómentés jelenleg alkalmazott nettó tarifái:

személygépjármű tehergépjármű

Budapest területén belül 10.625^Ft 13.750.-Ft

Budapest területén belül darus mentés 18.750.-Ft 18.750.-Ft

Budapest területén kívül lOOkm-ig 15.000.-Ft 17S00.-Ft

Budapest területén kívül darus mentés lOOkm-ig 22.500.-Ft 28.750.-Ft

Egyéb fent meg nem határozott viszonylatban 181.-Ft/km. 213.-Ft/km.

Egyéb fent meg nem határozott viszonylatban

darus mentés
225.-Ft/km. 22S.-Ft /km.

Gumitán>lás:
1000.-Ft +ÁFA / kerék / szezon

Javítás ideiére igénybe vehető bérantó szolgáltatás:

A Schiller Autó Család tanaként működő Bér-Elek Kft. szolgáltatásában vehető igénybe 

7.900,-Ft+Áfa/nap-tól

í


