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S c a n d i c  X  r e n d S z e r

Scandic X rendSzer • ALKOTÓRÉSZEK

Scandic X rendszer

egy jól felszerelt takarítókocsi számos eszközt tartalmaz, amelyek 
szükségesek a takarításhoz. az adott nyélhez történő rögzítésre nincs 
szabály. a különböző rendszerekhez a kocsin számos nyelet kell szállítani. ez 
kiadásokat eredményez, rontja a kocsi rendezett megjelenését és magában 
hordozza a berendezés károsodásainak veszélyeit. A VERMOP által gyártott 
Scandic X rendszer használatával ezek a mindennapos problémák 
megszűnnek. a Scandic X teleszkópos nyél egyszerűvé teszi a különböző 
munkamagasságok átállítását a tükör tisztításhoz  használatos 80 cm-es 
hossztól a magasban végzendő munkákhoz szükséges 171 cm-es hosszig. 
Az egyszerű Scandic X csatlakozórendszerrel minden VERMOP-eszköz és 
minden jelentősebb gyártó eszközei is egyszerűen és stabilan rögzíthetők 
a nyélre. 

a kompakt összecsukásnak köszönhetően gondosan elhelyezhető a 
Scandic X Toolboxban. Az okos Toolbox (eszköztároló) rugalmas rögzítést 
biztosít a padló- és felülettisztítás terén használt összes kézi eszköz számára 
és helytakarékos módon eltűnik az equipe takarítókocsiban. 

Hagyja magát meggyőzni egy sokrétű megoldással, amely új távlatokat nyit 
a kézi takarítás terén.
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ALKOTÓRÉSZEK • Scandic X rendSzer 

Új!
Teleszkópos nyél

csatlakozórendszer

Toolbox

aLKOTÓrÉSzeK

Kattintás
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Scandic X rendSzer • TELESZKÓPOS nyÉL
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a  S c a n d i c  X  
T e L e S z KÓ p O S  n y É L

FELÜLET

Az X-trém

egy nyél minden célra: a Scandic X teleszkópos nyél egy gombnyomással, megerőltető 
elforgatás nélkül beállítható a megfelelő munkahosszúságra. a nyél 80 és 171 cm 
között egyszerűen és gyorsan beállítható a közeli munkákhoz, pl. tükörtisztításhoz, a 
padlótisztítástól a nagyobb magasságban végzett munkákig.
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TELESZKÓPOS nyÉL • Scandic X rendSzer 
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Sc andic X TeLeSzKÓpOS nyÉL
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FELÜLET

ÜvEg

a  S c a n d i c  X 
c S aT L a KO z Ó r e n d S z e r

Scandic X rendSzer • CSATLAKOZÓREnDSZER
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CSATLAKOZÓREnDSZER • Scandic X rendSzer 

Adapter
A VERMOP adaptereket biztosít a legtöbb hagyományos 
rögzítőrendszerhez, pl. csavarkötésekhez különböző átmérőkkel, 
Pinoccio-csatlakozókkal vagy csavarmenetekkel.

Az univerzális

Maximális rugalmasság: A Scandic X csatlakozórendszer segítségével az 
összes VERMOP tisztítóeszköz csatlakoztatható a Scandic X teleszkópos 
nyélhez. Ugyanakkor a rendszer számos adaptert biztosít a jelentősebb 
gyártók összes eszközének rögzítéséhez. a felhelyezés igen egyszerű. 
Mindössze egy kattintással csatlakoztassa az eszközt, majd ellenőrizze, 
hogy biztonságosan és tartósan a nyélhez kapcsolódik-e.

Kompatibilis 
számos  

gyártó cég 
termékével!

Kattintás

Sc andic X cSaTLaKOzÓrendSzer
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a  S c a n d i c  X  TO O L b O X

Scandic X rendSzer • TOOLbOX

a helytakarékos szállításhoz:  
a Scandic X Toolbox tároló egy fogantyúval könnyen kihúzható az 
equipe takarítókocsikból. 

rugalmas rögzítési lehetőségeket kínál az Ön által használt összes 
tisztítóeszközhöz.

Szállításhoz a Scandic X teleszkópos nyelet is elhelyezheti 
helytakarékosan a kocsin.

Minden rendezett és átlátható

vegyszerek szállítása
A Toolbox feletti tároló akár öt flakon tisztítószerszállításához biztosít 
biztonságos helyet.
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Szívesen adunk tanácsot az Ön alkalmazási területéhez legalkalmasabb 
Toolboxszal kapcsolatban.

TOOLbOX • Scandic X rendSzer 

irodatakarítás

Eszközkészlet
Toolboxszal mindig a megfelelő eszköz fog kézre esni 
takarítókocsija fedélzetén. a rugalmas és helytakarékos 
rögzítéseknek köszönhetően egyszerre szállíthatja például a 
szaniter helyiségek takarításához szükséges összes eszközt.

Takarítás kórházban /  
idősek otthonában

Sc andic X TOOLbOX

Új!

Szaniter helyiségek takarítása
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a  S c a n d i c  X  r e n d S z e r  –
e r g O n Ó m i a

a kézízületek gyulladásos megbetegedései, amelyek szélsőséges 
esetben ínhüvelygyulladást okozhatnak, időközben az épülettakarítással 
járó elismert megbetegedés, amely becslések szerint az iparágban 
dolgozó nők 48%-ánál fordul elő*. Oka az idegek nyomás miatti 
károsodása, a mely a hagyományos nyelekkel történő felmosás közben 
előforduló kény szertartás miatt alakul ki. a Scandic X teleszkópos nyél a 
forgó gömbbel segítséget jelenthet. Kényelmes tartást tesz lehetővé, így 
kíméli a kézfejet felmosás közben. a hosszú ideje igénybe vett ízületek 
esélyt kapnak a gyógyulásra. Scandic X – beruházás munkatársai 
egészsége érdekében, amely gyorsan kifizetődik.

Korábban mindig visszatérő fájdalmas 
problémáim adódtak a kézízületeimmel. 
Amióta a forgó gömbös Scandic X 
teleszkópos nyéllel dolgozom, ez a probléma 
már nem jelent gondot számomra. 
Kézízületeim meggyógyultak. 
 Claudia Schmitt

Nagyra értékeljük, hogy munkáltatónk, a Dorfner cég profi 
eszközöket bocsát a rendelkezésünkre, és foglalkozik a mi 
egészségünkkel is.

Scandic X rendSzer • ERgOnÓMiA

Ergonómikus
a Scandic X rendszer a rendkívül ergonomikus munkákhoz készült. 
a nyél megerőltető elcsavarás nélkül történő könnyű beállításával 
minden munkalépéshez kiválasztható az optimális pozíció.

* Forrás: „Diagnostik und Therapie des Karpaltunnelsyndroms” (Az ínhüvelygyulladás 

diagnosztikája és terápiája), S3 Leitlinie, AWMF-Leitlinien-Register nr. 005/003, Stand: 

06/2000, Deutsche gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen 

chirurgie
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a z  Ö n  e Lő n y e i
A Scandic X rendszerrel végre megvan minden 
tartozék, amelyeket naponta használok, és 
általában a kocsin  rendezetten helyezek el. 
És már csak egyetlen nyél szükséges a korábbi 
kettő vagy három helyett.  Ha valami rendkívüli 
takarításra van szükség, akkor sincs probléma, 
mert megvan hozzá minden, ami kell. 
 Carmen Horn

AZ Ön ELőnyEi • Scandic X rendSzer 

Stabil és tartós 
a Scandic X a hosszú élettartam érdekében kiváló minőségű 
anyagokból készült, csavarodásmentes és nagy hajlítószilárdságú.

Ízületkímélő
a nyélen lévő forgó gömb a csukló nyugalmát biztosítja felmosás 
közben. Így elkerülhetők a kedvezőtlen mozgási folyamatok és ezáltal a 
tartós csuklómegbetegedések, mint pl. az ínhüvelygyulladás.

Testreszabás
Tegye egyedivé saját Scandic X teleszkópos nyelét. Választható 
matricával saját feliratozáshoz, pl. a körlet feltüntetéséhez. Vagy kiváló 
minőségű, egyedi kialakítású alumínium matricával, amelyen pl. a 
vállalati embléma látható.
Így válhat a Scandic X teleszkópos nyél a használó egészen egyedi 
munkaeszközévé.
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S c a n d i c  X  r e n d S z e r

Scandic X rendSzer • ÁRLiSTA

Scandic X nyél ø 23,5 mm hosszú

8917030 314 10

méret: ø 23,5 mm | megfelelő: Aquva, fugakefe, szegély- és faltisztító 
(dörzsitartó), felmosó, padlólehúzó

Scandic X nyél ø 23,5 mm

8917020 314 10

méret: ø 23,5 mm | megfelelő: Twixter, Twix, Sprint rendszerek és Clipper

Scandic X nyél ø 19,5 mm

8917050 314 10

méret: ø 19,5 mm | megfelelő: kereskedelemben kapható tartórendszerekhez

Scandic X Scandic

8917040 314 10

megfelelő: Scandic Mono, Scandic Duo

Scandic X TopLock

8917010 314 10

megfelelő: TopLock, LockHead ablaklehúzó, villás portalanító, villás portalanító 
Des, pókhálózó kefe, csőkefe, pókhálózófej, Villás akril portalanító, fűtőtest 
tisztító

adap TereK

Scandic X teleszkópos nyél

890005 12.448 5

méret: 80 cm - 171 cm | Kialakítás: Csatlakozórendszer

n yÉL

Kisze-
relés

Ft / 
darab

Cikkszám
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S c a n d i c  X  r e n d S z e r

ÁRLiSTA • Scandic X rendSzer

eg yedi KiegÉSzÍTő

Matrica

8927 800 10

méret: 80 x 10 mm | öntapadós, feliratozható, átlátszó rögzítőfóliával |  
megfelelő: Scandic X teleszkópos nyél

Scandic X Toolbox

64600 * 1

*árajánlat kérése | kihúzható | megfelelő: Equipe Takarítókocsik

TarTOzÉKOK

Scandic X dörzsitartó

8330 8.256 1

méret:  250 x 90 mm 

dÖr z SiTarTÓ

Kisze-
relés

Ft / 
darab

Cikkszám

Tábla, alumínium

50 darab 892850 3.218 50
100 darab 8928100 3.088 100

méret: 80 x 10 mm | Anyaga: alumínium | inkl. tervezés és kivitelezés |  
megfelelő: Scandic X teleszkópos nyél

pad

Pad 2530 3.312 1
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JEgyZETEK
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ÁLTALÁnOS ÉRTÉKESíTÉSi FELTÉTELEK

Árlista érvényes 2017. április 30-ig. Az összes ár ÁFA nélkül értendő. Az 
árlista megjelenésével az eddig kiadott árlisták érvényüket vesztik. Az Euro 
jelentős árfolyamváltozása esetén fenntartjuk a jogot az árváltoztatásra.

1. Általános rendelkezések
1.1 (Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya, írásbeliség) Szállító jelen Általános 
Szerződési Feltételei kizárólag az Ptk. 685. §-ában meghatározott gazdálkodó 
szervezetekkel szemben alkalmazható. Ellenkező írásbeli megállapodás vagy 
egyedi szerződés megkötése hiányában, Szállító és Megrendelő közötti szállítási 
jogviszonyban kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek irányadók. A szállítás 
eseti lehívások vagy egyedi megrendelések alapján történik. Jelen Általános 
Szerződési Feltételektől történő eltérések esetén az egyedi szerződében foglaltak 
irányadók. Szállítóra Megrendelő esetleges Általános Szerződési Feltételei Szállító 
kifejezett hozzájárulása és írásbeli elfogadása esetén irányadók. Jelen Általános 
Szerződési Feltételektől eltérő megállapodások (pl. szállítási határidőre, tulajdonságok 
szavatolására, garanciák átvállalására, helytállási kötelezettségekre vonatkozóan) 
kizárólag írásban érvényesek.
1.2 (Ajánlat, változatási jog fenntartása, adatrögzítés) Szállító ajánlatához nincs kötve. 
Szállító a termékei technikai fejlesztésének jogát fenntartja. Szállító a szerződés 
teljesítéséhez szükséges adatokat elektronikus úton jogosult tárolni.  Megbízó 
felhatalmazza Szállítót arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával 
egyidejűleg átadott adatokat ellenőrizze.
1.3 (Beszámítás, visszatartás) Megrendelőt beszámítási vagy visszatartási jog kizárólag 
Szállító által nem vitatott követelései erejéig illeti meg.
2.  Kárveszélyviselés, szállítási költségek,  

darabszám szerinti rendelés, lehívás, átvétel elmaradása
2.1 A kárveszély a teljesítés helyén és ideján száll át Megrendelőre, amikor a szállítmány 
a teljesítés helyét elhagyja. A szállítás, csomagolás és biztosítás költségei Megrendelőt 
terhelik. 
2.2 Darabszám szerinti megrendelés esetén (egyedi elkészítés esetén) +/- 10%-os 
eltérés megengedett. Lehívásos megrendelés esetén a teljes mennyiséget 6 hónapon 
belül át kell venni. 
2.3 Amennyiben Megrendelő nem veszi át időben a leszállított árut, Szállító az árut 
kielégítési igénye fenntartása mellett Megrendelő költségére elraktározza vagy azt más 
módon értékesíti. Amennyiben Megrendelő az árut ismételt értesítést követő 5 napon 
belül nem veszi át, Szállító jogosult azt értékesíteni.
3. Szállítási idő, késedelem
3.1  A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha a megrendeléssel kapcsolatos 
technikai kérdések tisztázásra kerültek, az előleg Szállítóhoz befolyt és Megrendelő 
a megrendelést Szállító részére írásban megküldte. Szállító köteles Megrendelőt a 
teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni.
3.2 Vis major és, nem a Szállító érdekkörében felmerülő körülmény, esetén, valamint 
ha Megrendelő a megrendelést módosítja, a szállítási idő ennek megfelelően 
meghosszabbodik.
3.3 Szállító köteles megtéríteni Megrendelőnek a késedelemből eredő kárát, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható.
3.4 Szállító késedelme esetén Megrendelő Szállítót megfelelő póthatáridő tűzésével 
ismételten felhívja a teljesítésre. Amennyiben Szállító ezen határidőn belül sem teljesíti 
kötelezettségét, Megrendelő jogosult elállni. 
4. Fizetési feltételek, árváltoztatás, visszaküldés
4.1 Szállító a számlát köteles Megrendelőnek a teljesítéskor átadni. A vételár a Szállító 
által kiállított számla alapján a szállítást követő egy hónapon belül nettó vagy 2% 
skontóval a szállítást követő 10 napon belül esedékes. 
4.2 Amennyiben kétség merül fel Megrendelő fizetőképességével kapcsolatban, 
Szállító jogosult haladéktalanul megfelelő határidő tűzésével Megrendelőtől 
biztosítékot követelni. A biztosíték határidőben történő nyújtásának elmaradása 
esetén, Szállító jogosult elállni.
4.3 Lehívásos megrendelések esetén Szállító a megrendelés visszaigazolásának 
napján érvényes árai az irányadók. Jelen szerződés árainak felülvizsgálata és gazdasági 
okokból történő harmonizálása egy év elteltét követően lehetséges. Amennyiben az 
előállítás költségei igazoltan emelkednek, Szállító jogosult max. 15 %-kal növelni az 
árat. Megrendelő 15%-ot meghaladó áremelkedés esetén jogosult annak bejelentését 
követő 8 napon belül elállni.
4.4 Megrendelő jogosult a hibátlan árut komplett csomagolásban Szállítónak 
visszaküldeni. Ebben az esetben Szállító jogosult a vételár 30 %-ának megfelelő 
összegű kártalanítást Megrendelőtől követelni. 
5. Tulajdonjog fenntartása, előzetes engedményezés
5.1 Az áru vételárának maradéktalan megfizetéséig az áru Szállító tulajdonában marad. 
Szállító a tulajdonjogát Megrendelővel szemben fennálló, a vételáron felüli valamennyi 
jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő követelései kiegyenlítéséig jogosult 
fenntartani. Megrendelő az áru árának kiegyenlítése előtt kizárólag akkor jogosult az 
árut más dolgokkal egyesíteni, ha a más dolgokon harmadik személynek valamilyen 
joga nem áll fenn.
5.2 Feldolgozás esetén Szállító tulajdonjogot szerez az áru és az új dolog értékének 
arányában az új dolgon. Megrendelő köteles a ki nem fizetett árut, amely még Szállító 
tulajdonában áll, ingyenesen, a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni.
5.3 Megrendelő a ki nem fizetett árut, amely még Szállító tulajdonában áll (5.1 és 
5.2 pontok) csak akkor idegenítheti el, ha elidegenítésből eredő igényeit korábban 
nem engedményezte, ezen igényeket zálogjoggal vagy egyéb módon nem terhelte 
meg vagy ezen igények a Megrendelőjének esetleges ellenköveteléseibe nem 
számítható be, és Szállítóval szemben nem áll fenn fizetési késedelem. Megrendelő 
Szállító követeléseinek erejéig Szállítóra engedményezi biztosítékként minden, az 
elidegenítésből eredő, saját megrendelőivel szemben fennálló igényeit illetve ezen 
igények banki faktorálása esetén a faktorral szembeni követeléseit. Faktorálás esetén 
Megrendelő a fenntartott árut kizárólag akkor jogosult elidegeníteni, ha a faktoráló 
a Szállítóra történő engedményezést elismeri és az engedményezett összeget 
közvetlenül (Megrendelő beszedési jogának kizárásával) Szállító részére megfizeti.
5.4 A Szállítóra engedményezett követelések Megrendelő részére történő kifizetése 
esetén Megrendelő köteles ezen összegeket Szállító részére megőrizni és kizárólag 
Szállító követeléseinek kiegyenlítésére jogosult felhasználni. 
5.5 Megrendelő bármely szállításból eredő késedelmes fizetése esetén, Szállító 
jogosult a Megrendelő birtokában lévő árut, amelyen Szállító tulajdonjoga még fennáll 
visszakövetelni, beépíteni, további elidegenítését megtiltani vagy értékesíteni.
6. Szavatosság, kártérítés 
6.1 Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek az árun nem áll fenn olyan joga, 
amely Megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.
6.2 Fuvarozó közbenjöttével történő szállítás esetén Megrendelő köteles - Szállító 
érdekében - a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket 
megtenni, és erről Szállítót haladéktalanul értesíteni.Ezen intézkedések elmulasztása 
esetén Megrendelő nem követelheti Szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, 
illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek 
volna.
6.3 A csomagolt és mérlegelt dolgot a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében elegendő 
bruttósúly és darabszám szerint átvenni.

6.4 Megrendelő a dolgot az átvételtől számított három napon belül kicsomagolás és 
megvizsgálás nélkül továbbküldheti.
6.5 Megrendelő a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, valamint a 
minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított nyolc 
nap alatt, illetve az áru feldolgozása, használata, beépítése vagy elidegenítése előtt 
megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. 
Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után Szállítóval haladéktalanul 
köteles közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni. Ezen kötelezettségek 
késedelmes teljesítéséből eredő károk Megrendelőt terhelik.
6.6 Ha Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, erre Szállító köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából 
eredő kárért Szállító felelős. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, Szállító a szerződéstől 
elállhat. Ha nem áll el, a kapott anyaggal, illetőleg Megrendelő utasítása szerint a 
megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
6.7 Hibás teljesítés esetén Megrendelő:  a) elsősorban - választása szerint - kijavítást 
vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az Szállítónak aránytalan többletköltséget eredményezne; b) 
ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha Szállító a kijavítást, illetve a 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása 
szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.8 Megrendelő a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt 
érvényesítheti szavatossági jogait. Ha Megrendelő igényét menthető okból nem tudja 
érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva 
ezen határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének 
határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog 
esetében három év. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
6.9 Megrendelő nem jogosult szavatossági és kártérítési igénnyel élni, ha azok a 
Megrendelő illetve harmadik személy általi szakszerűtlen kezelésből, karbantartásból 
vagy feldolgozásból erednek vagy normális elhasználódásból eredő (különösen kopási 
egységek esetén) vagy a szállítás során felmerülő kárból származnak.  
6.10 Pótalkatrészre és egyéb pótlásra vonatkozó szavatossági és kártérítési igényekre 
szintén fenti feltételek irányadók azzal az eltéréssel, hogy érvényesítésük határideje a 
pótlás időpontjától kezdődik.
6.11 A jelen Általános Szerződési Feltételek nem terjednek ki a Szállító termékeinek 
begyűjtésére és ártalmatlanítására. A begyűjtés és ártalmatlanítás kizárólag a 
termék gyártójának kötelezettsége, amennyiben a Szállító és a gyártó másként nem 
állapodnak meg.
7. a szerződés időtartama és megszűnése
7.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartós lehívásos megrendelés esetén 
határozatlan időre vagy az egyedi szerződésben meghatározott időtartamra jönnek 
létre.
7.2 Egyedi megrendelés esetén a szerződés megszűnik: - közös megegyezéssel, - a 
szerződés teljesítésével, - elállás útján, jelen Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott esetekben, valamint amennyiben: a) egyik fél olyan adatot hallgat el 
vagy olyan hamis adatot szolgáltat, amelynek ismeretében a másik fél a szerződést 
nem kötötte volna meg, b) egyik fél gazdasági helyzete oly mértékben változik, amely 
arra enged következtetni, hogy a díjak rendszeres fizetése kétséges, különösen, 
ha a fizetéseit beszüntette, ellene csőd vagy felszámolási eljárás indult vagy ezek 
megindítása van kilátásban, illetve ha a vagyonára végrehajtási eljárást rendeltek el.
7.3 Tartós lehívásos megrendelés esetén a szerződés megszűnik: -  közös 
megegyezéssel, - az egyedi szerződésben rögzítettek  szerint, - bármelyik fél 
rendes felmondásával 2 hónapos felmondási határidővel, valamint. Az egyik fél a 
másik fél súlyos szerződésszegése, vagy a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető 
magatartása esetén 8 napos határidő tűzésével a szerződést szegő felet felhívja, 
hogy a szerződésszegést orvosolja vagy a veszélyeztető magatartással hagyjon fel. A 
határidő eredménytelen elteltét követően a fél rendkívüli felmondással élhet. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen: a) egyik fél olyan adatot hallgat el vagy olyan 
hamis adatot szolgáltat, amelynek ismeretében a másik fél a szerződést nem kötötte 
volna meg, b) egyik fél gazdasági helyzete oly mértékben változik, amely arra enged 
következtetni, hogy a díjak rendszeres fizetése kétséges, különösen, ha a fizetéseit 
beszüntette, ellene csőd vagy felszámolási eljárás indult vagy ezek megindítása van 
kilátásban, illetve ha a vagyonára végrehajtási eljárást rendeltek el.
8. adatvédelem
Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szállító a számla kiállításához és a működéséhez 
szükséges illetve a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat kizárólag a 
szükséges mértékben és ideig elektronikus formában tárolja és kezelje. Megrendelő 
kifejezett hozzájárulása nélkül az adatok harmadik személy részére nem továbbíthatók. 
Az adatvédelemre vonatkozó további információ a www.vermop.hu (Adatvédelem) 
honlapon hozzáférhető.
9. Oltalmi jogok, szerszámgépek, titoktartás
9.1 Szállító részére készített formák, minták, ábrázolások, technikai dokumentációk, 
költségjavaslatok vagy ajánlatok tulajdonjoga valamit az ezeken fennálló 
iparjogvédelmi és szerzői jogok Szállítót illetik meg. Megrendelő ezeket kizárólag jelen 
Általános Szerződési Feltételek keretében jogosult használni. A szerződés tárgyát nem 
jogosult Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül gyártani vagy gyártatni.
9.2  Amennyiben Szállító Megrendelőtől kapott rajzok, modellek vagy minták alapján 
szállít, Megrendelő felel azért, hogy azok gyártása illetve szállítása harmadik személyek 
iparjogvédelmi és szerzői jogait nem sérti és felel minden ezen jogok megsértéséből 
eredő károkért.
9.3 Szállító által gyártott vagy rendelkezésre bocsátott formák, szerszámgépek 
vagy egyéb berendezések Szállító tulajdonában maradnak abban az esetben is, ha 
Megrendelő ezek előállítási költségeihez hozzájárult. 
9.4 Megrendelő Szállítóval fennálló üzleti viszonya során tudomására jutott minden 
üzleti információ és ismeret vonatkozásában titoktartásra köteles.
Pótdíj kis mennyiségű áru megrendelése esetén: 70.000 HUF-ig terjedő nettó 
áruértékig 8.550  HUF pótdíj fizetendő. 
Szállítás:  Amennyiben az áru értéke meghaladja az 350.000 HUF-ot, 2.1 ponttól 

eltérően, Magyarország területén szállítási és csomagolási díj nem kerül 
felszámításra.

Fizetés:  A vételár a szállítást követő egy hónapon belül nettó vagy 2% skontóval a 
szállítást követő 10 napon belül esedékes. 

Teljesítés helye: Szállító székhelye: 2045 Törökbálint hrsz 062/66.
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