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Érvényes 2022.07.01-től 

 

1. Jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a Felek írásban 

kifejezetten megállapodnak. 
 

2. Megrendelő írásban (email) köztisztasági szolgáltatást rendel meg 

Ornamentika Kft-től, mely szolgáltatás teljesítését Szolgáltató 
vállalja. A szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatás díjának 

megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal. 

 
3. Szerződés az Ornamentika Kft. és a Megrendelő között akkor jön 

létre, ha az Ornamentika Kft. az írásos megrendelés 

visszaigazolásaként megküldi szerződését. Visszaigazolás a 
Szolgáltató részéről e-mailben történik. A szerződést a Megrendelő 

cégszerűen aláírva, vagy az aláírásra jogosult, meghatalmazott 

személy aláírásával ellátva küldi vissza.  
 

 

4. Ornamentika Kft. a szolgáltatási szerződésben meghatározott díj 

ellenében helyezi ki a kizárólagos tulajdonában, illetve 

üzemeltetésében lévő mobil wc típusú illemhelyeket. A meghatározott 

díj minden esetben nettó ár, melyet az aktuálisan érvényben lévő ÁFA 
érték terhel. Rövidtávú bérlet esetén a minimális bérleti díj a havidíj. 

ORNAMENTIKA Kft., határozatlan időre szóló szolgáltatási 
szerződés esetén, jogosult a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal 

történő módosítására akként, hogy a bérleti díjat felemeli. Erről a 

bérlőt legkésőbb 30 (harminc) nappal a módosítás hatályba lépése 
előtt írásban értesíti. 

 

5. A mobil wc-k szállítólevélen kerülnek átadásra, melyen fel kell 
tüntetni a mobil wc sorszámát, típusát. A szállítólevélre fel kell 

vezetni az átvevő nevét, személyazonosító igazolványának számát, 

valamint azt aláírással kell ellátni. Minőségi kifogás esetén az 
esetleges hibát átvételkor kell jelezni. Ennek hiányában utólagos 

reklamációt Szolgáltató nem fogad el. Amennyiben a mobil wc 

átadásakor a Megrendelő vagy képviselője nem tartózkodik a 
helyszínen, úgy a kabin kihelyezése szerződésszerű átadásnak 

tekintendő. Megrendelő utólagosan nem hivatkozhat arra, hogy az 

általa meghatalmazott személy által teljesített átvételt nem tekinti 
megvalósultnak. 

 

6. A mobil wc-k beüzemelését, szállítását minden esetben Ornamentika 
Kft. végzi. A kabinokat csak az Ornamentika Kft. alkalmazottjai 

mozgathatják. Ettől eltérni csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével 

lehet. 
 

7. A mobil illemhelyeket az Ornamentika Kft. előre meghatározott, ún. 

túranapon szállítja ki, és üzemeli be. A túranapot Szolgáltató 
határozza meg, ettől eltérni csak külön díj ellenében lehet. 

 

8. A mobil wc-k beüzemelésének, és üzemeltetésének feltételei: 
8.1   Mobil wc-t Szolgáltató kiszállítja, és letelepíti a Megrendelő              

        által megadott címre. 

8.2   A helyszín megközelíthetőségének biztosítása minden esetben   

        Megrendelő feladata. 

8.3   A kijelölt helyszín megközelíthetősége szilárd, murvás, vagy  

        aszfaltozott úton keresztül történik. 
8.4   A mobil wc a szervizautóval megközelíthető helytől max. 5m  

        távolságra helyezhető el szilárd, egyenes területre. 

8.5   A karbantartás idejére a mobil wc megközelíthetőségét biztosíta-  
        ni kell. 

8.6   Amennyiben 8.2-8.5 pont közül valamelyik feltétel nem teljesül,  

        úgy szervizelés maradhat el, mely nem kifogásolható. 
8.7   A hatósági, és behajtási engedélyek, közterületfoglalás  

        ügyintézése, illetve az ezekből adódó költségek viselése  

        kizárólag Megrendelőt terhelik. Megrendelő ezen információkat  
        köteles Ornamentika Kft-vel közölni. 

8.8   A karbantartás során Ornamentika Kft. tartályürítést végez, a    

        kabint fertőtleníti, vízzel, vegyszerrel és egészségügyi papírral  
        tölti fel. Szükség esetén külső-belső és tartálymosást végez.  

        Vismajor esetén a karbantartás elmaradhat, ezért Megrendelő  

        kártérítéssel nem élhet. 

        Szolgáltató 0º C alatt, a mosást fagyveszély miatt nem köteles   

        elvégezni, Megrendelő ebben az esetben kifogással nem élhet. 
8.9   A mobil wc-t az építési területen belül áthelyezni, mozgatni  

        kizárólag az Ornamentika Kft. értesítésével, illetve annak írásos           

        engedélyével lehet. 
 

 

8.10 Hosszú távú szolgáltatási megállapodás esetén (pl. építkezések)  

        a heti egyszeri szerviz csak 1-10 fő/kabin létszámig nyújt   

        higiénikus megoldást, ennél nagyobb létszám esetén újabb  

        fülkét kell rendelni. 
8.11 Tilos a mobil wc tartályába bármilyen anyagot beletölteni,  

        egyéb hulladékot elhelyezni (pl. üveg, építési törmelék,stb.).   

        Ezen hulladékok eltávolításának többletköltsége          
        Megrendelőt terheli. 

8.12 A mobil wk-et tilos harmadik fél részére bérbeadni. 

 
 

9. A bérbevett mobil illemhelyekért Megrendelő anyagi felelőséggel     

tartozik. 
                9.1     A mobil wc-t Szolgáltató tartozékaival együtt bocsátja bérbe  

         Megrendelő részére, melyet a bérlet lejártával köteles  

         ugyanolyan állapotban visszaadni, a természetes elhasználódást  
         figyelembe véve, mint amilyen az az átadáskor volt. 

9.2   Megrendelő köteles a mobil wc-k műszaki állagát megőrizni,  

         azokat a sérülésektől, rongálástól megóvni. Megrendelő köteles  

         az Ornamentika Kft-nek kártérítést fizetni, amennyiben a mobil  

         wc kabin(ok) szerkezeti elemei sérülnek. (Rongálás, firkálás,   

         graffitis szennyezés, és minden olyan sérülés, amely a    
         rendeltetésszerű   használatot akadályozza.) 

9.3    A bérlet időtartama alatt az őrzés biztosítása a Megrendelő  
         feladata, és felelőssége. A mobil wc eltulajdonítása esetén  

         Megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

         Szolgáltató jogosult ezen kárt Megrendelőnek továbbszámlázni,   
         melyet Megrendelő köteles megtéríteni. 

 

10. A kihelyezett mobil wc-k lemondásáról Megrendelő köteles írásbeli 
értesítést küldeni (fax/email), elszállítás előtt minimum 5 

munkanappal, de legalább az ún. túranapot megelőző 2 munkanappal. 

Amennyiben a lemondás nem írásban történik, az ezekből eredő 
hibákért, többlet költségekért Szolgáltató semminemű felelőséggel 

nem tartozik. 

Lemondás esetén Szolgáltató jogosult a lejárat napja utáni 
legközelebbi túranapon elszállítani az illemhelyet, ez lesz a szerződés 

véghatárideje, ezt a +1-2 napot Szolgáltató leszámlázhatja, mely nem 

kifogásolható. 
Határozott idejű szerződés hosszabbításánál a lejárat előtt minimum 5 

munkanappal Megrendelő írásban köteles értesíteni Szolgáltatót a 

hosszabbítás tényéről, időtartamáról. 
 

11.  Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről: 

a) Ornamentika Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal    
    felmondani, amennyiben: 

    - Megrendelő részéről egy hónapot meghaladó díjtartozás áll fenn. 

    - Megrendelő részéről a szolgáltatás igénybevétele nem     
      rendeltetésszerű. 

    - Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételét elősegítő fizikai 

       eszközök nem rendeltetésszerű használata felmerül. 
b) Ornamentika Kft. az azonnali hatályú felmondás     

     alkalmazása előtt Megrendelőt írásban felszólítja, hogy a fenti    

     szerződésszegő magatartást 8 napon belül hagyja abba, illetve     

     orvosolja. 

     Amennyiben Megrendelő a felszólítás ellenére nem hagy fel a   

     szerződésszegő magatartással, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási 
     Szerződést további külön értesítés nélkül azonnali hatállyal   

     felmondani. 

c) Ornamentika Kft. jogosult a Szolgáltatási Szerződést bármikor 30   
    napos határidővel, indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással   

    felmondani. 

    Felmondás esetén a szerződés a 30 napos felmondási idő elteltével   
    szűnik meg. 

 

12. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat 
felszámítására, melynek értéke a jegybanki alapkamat +7%. Ezt 

Megrendelő nem kifogásolhatja. 

 
13.  15 napon túli lejárt tartozás esetén Ornamentika Kft. jogosult a 

szolgáltatás szüneteltetésére addig az időpontig, amíg a tartozás 

rendezésre nem kerül. A szolgáltatás szüneteltetése történhet a wc-k 

tisztítási és ürítési tevékenységének felfüggesztésével, a wc-k 

lezárásával, vagy azok elszállításával a Szolgáltató döntése szerint. 
Az Ornamentika Kft. a szolgáltatás szüneteltetése esetén is jogosult a 

Szolgáltatási Szerződésben szereplő díjat leszámlázni bánatpénz 

jogcímén. 
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14. Az Ornamentika Kft. kötelezettsége a karbantartás során kiszippantott 

fekáliás szennyvíz legközelebb érvényes hatósági engedéllyel 

rendelkező szennyvízürítő telepen való elhelyezése. 
 

 

15. Szolgáltató rendelkezik a tevékenységhez szükséges összes hatósági 
engedéllyel. KÜJ: 100259478, KTJ: 100350547 

 

16. Megrendelő kijelenti, hogy a mindenkori szolgáltatási díj 
kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

 

17. A szerződött felek megállapodnak abban, hogy az Ornamentika Kft. 
által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) minden 

esetben kiadásuktól érvényesek. 

 
18. Jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ornamentika Kft. és a 

Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében, közösen, magukra 

nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: A Felek között 

létrejött külön írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja. 

 

19. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Ptk. 
rendelkezései irányadók. 

 
 

 

 


