
Általános Szerződési Feltételek (Dekorációs szolgáltatás) 
– a továbbiakban: ÁSZF – 

 
melyet a 

 
RED4 ALL Korlátolt Felelőségű Társaság  

(székhelye: 1124 Budapest, Gébics utca 5. 1. em. 5. 
cégjegyzékszáma: 01-09-205944, 

adószáma: 25280955-2-43)  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 
több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Megrendelő) közreműködése nélkül előre határozott meg 
az általa nyújtott dekorációs szolgáltatás általános feltételeinek rögzítése érdekében az alábbiak szerint: 
 
I. A vállalkozási szerződés 
 

1. A jelen ÁSZF hatálya alá  tartozó vállalkozási szerződéssel a Vállalkozó elvállalja, a Megrendelő pedig az 
általa ismert alapanyagokból megrendeli a felek között létrejött vállalkozói szerződésben (a továbbiakban: 
Vállalkozói Szerződés) meghatározott rendezvény vagy esemény megrendezéséhez szükséges dekorációs 
szolgáltatást mely tervezést, kivitelezést, telepítést és bontást foglalmagába. A Vállalkozó a Vállalkozói 
Szerződésben meghatározottak szerint további kapcsolódó technikai szolgáltatást, szállítási szolgáltatást 
nyújt(hat). A Vállalkozói Szerződésben meghatározott vállalkozói díj ezen (hozzáadott) szolgáltatásokat 
magában foglalja, a Vállalkozói Szerződésben rögzítettek szerint. 

 
2. A szerződő felek a Vállalkozói Szerződésben kötelesek megállapodni a  

 
• a rendezvény/esemény időpontjáról és helyéről, 
• a hozzáadott szolgáltatásokról (amennyiben vannak olyanok),  
• a tervezés, kivitelezés, installáció pontos időtartamát, 
• a vállakozói díjról, illetve a hozzáadott szolgáltatások díjáról). 

 
(kötelező feltételek) 
 

3. A Felek rögzítik, jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a felek által megkötött Vállalkozói Szerződésen túl a fenti 
(dekorációs és egyéb) szolgáltatásokra adott Vállalkozói ajánlat, amennyiben azt Megrendelő írásban 
elfogadta, illetve a fenti (dekorációs és egyéb) szolgáltatásokra adott Megrendelői megrendelés, amennyiben 
Vállalkozó azt írásban elfogadta. Jelen ÁSZF értelmezése során ezen (elfogadott) ajánlatot és megrendelést 
Vállalkozói Szerződésnek tekintik a felek. 

 
4. A Vállalkozói Szerződés megkötsésének feltétele, hogy a magánszemély Megrendelő esetén érvényes 

személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, valamint olyan bankkártyával rendelkezzen, melynek érvényességi 
ideje a szerződéses időszakon túl terjed. 

 
5. A Vállalkozói Szerződés megkötsésének feltétele, hogy a jogi személy Megrendelő 30 napnál nem régebbi 

cégkivonattal (vagy nyilvántartásba vételét tanúsító okirattal) igazolja működését, illetve hogy a képviseletre 
jogosult személy képviseleti jogosultságát és személyazonosságát okirattal igazolja, valamint aláírási 
címpéldányát (aláírás mintáját) rendelkezésre bocsássa. 

 
II. Vállalkozói díj 
 
 

6. A Vállalkozó jogosult előlegfizetés kikötésére.  
 

7. Vállalkozó a teljesítése megkezdését az előleg megfizetésétől függővé teheti. Ezen Megrendelői fizetési 
kötelezettség elmulasztása a Vállalkozói késedelmet kizárja.   

 
8. Vállalkozó (elsődlegesen magánszemély megrendelése esetén) kikötheti, hogy a vállalkozás teljesítésének 

feltétele a teljes vállalkozói díj előre történő megfizetése. 
 

9. Banki átutalás esetén a Megrendelői teljesítés időpontjának azt tekintik a Felek, amikor az átutalt összeg a 
Vállalkozó bankszámláján jóváírásra került.  

 
10. A felek a Megrendelőnek a Vállalkozói Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése 



esetére évi 20% mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. A vállalkozásnak minősülő Megrendelő (2016. évi IX. 
törvény) Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási 
költségátalány megfizetésére. E kötelezettségteljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei 
alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. 

 
III. A vállalkozás feltételei 
 
 
 

11. A Megrendelő a vállalkozás eredményeként létrejövő tárgyat (díszlet, installáció, stb.) rendeltetésszerűen, a 
Vállalkozó útmutatásainak megfelelően köteles használni.  

 
12. A Megrendelő a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatra alkalmasságát köteles azok átvételekor 

ellenőrizni, és az esetleges rendeltetésszerű használatot érintő hibákat a Vállalkozóval közölni, aki köteles a 
hibákat kijavítani, vagy a hibás dolgot kicserélni. 

 
13. Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződés 

tárgyát az általa megrendelt minőségben megkapta. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia 
kell a dekorációs szolgáltatás keretén belül kivitelezett díszlet, installáció megnevezését, mennyiségét és az 
átadás időpontját. Minőségi vagy mennyiségi kifogás esetén annak tényét a felek kötelesek a jegyzőkönyvben 
rögzíteni. Megrendelő a jegyzőkönyv aláírását kövtően az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan további 
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással nem élhet. 

 
14. Vállalkozó köteles a vállalkozás tárgyában az átadás-átvételt követően rendeltetésszerű használat mellett 

keletkező meghibásodásokat – amennyiben azok megjavíthatók – megjavítása érdekében késedelem nélkül 
eljárni. Vállalkozó a nem rendeltetésszerű vagy szerződésszerű használat során kialakuló meghibásodások 
kijavítására nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni. 

 
15. Vállalkozó a Vállalkozói Szerződésben rögzítettek szerint a szerződés létrejött tárgyát Megrendelővel történő 

megegyezés szerint elszállítani, hulladékként kezelni külön megállapodás esetén raktározni köteles. A díszlet, 
installáció szállítása, összeszerelése, bontása vagy raktározásának költségei a Megrendelőt terhelik. 

 
16. Vállalkozó nem felel az előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső, emberi erővel el nem hárítható (vagy az 

elhárítás nem volt elvárható), neki fel nem róható (vis major) káreseményekért. Az említett 
felelősségkorlátozások magukban foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett 
felelősségkorlátozások érvényesek a Vállalkozó minden munkatársára, és más, a Vállalkozó által megbízott 
harmadik személyre is.  

 
17. Vállalkozó egyéb károkért, ideértve a Megrendelő, illetve harmadik személyek oldalán felmerülő károkat 

egyaránt, felelősséget nem vállal, az ilyen károk vonatkozásában felelősségét kizárja. Megrendelő ennek 
megfelelően nem jogosult az egyéb károk kapcsán felmerült kártérítési kötelezettségét Vállalkozóra tovább 
hárítani, Vállalkozó pedig nem köteles ezen károkért helytállni. 

 
18. Amennyiben a telepítést/átadást követően a Megrendelő a szerződés tárgyának helyszínét megváltoztatja 

és/vagy módosítja, mellyel kárt okoz abban, úgy Vállalkozó felelőssége szempontjából ez vis major 
eseménynek (l. fenn) minősül. Vállalkozó a Megrendelő által válssztott telepítési helyszín megválasztásáért és 
a helyszín elégtelenségéből eredő károkért nem felel. Ezen károk megtérítéséért (ideértve a Vállalkozónak 
okozott kárt is) Megrendelő felelős és köteles. 

 
19. A Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges feltételeket a 

Vállalkozó számára (így különösen, de nem kizárólag: szolgáltatási helyszín megközelítése, szolgáltatáshoz 
szükséges megfelelő méretű hely biztosítása, esetleges hatósági engedélyek beszerzése). 

 
20. Megrendelő a szolgáltatások nyújtása során jogosult alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételére 

Megrendelő engedélye nélkül is. 
 

21. Amennyiben szolgáltatási feladatait Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt munkaterületen végzi el, 
Megrendelő köteles azt a szolgáltatás elvégzésére alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Ha a 
munkaterületen egyidejűleg több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt 
elvégzésének feltételeit Megrendelő köteles megteremteni. 

 
IV. Általános feltételek 
 



22. A Felek az ÁSZF-ben nem szabályozott és/vagy attól eltérő feltételeket a Felek a Vállalkozói Szerződésben 
kötelesek írásban rögzíteni. 

 
23. Ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott általános szerződési feltétel és a Vállalkozói Szerződés más feltétele 

egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. 
 

24. A Vállalkozói Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény  rendelkezései az irányadóak. A Vállalkozói Szerződéssel kapcsolatban felmerült 
vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. 

 


