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Amely létrejött egyrészről az AGRIA CAMINO Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. (székhely: 3351 Verpelét, Akácfa út 41., 
vezetve az Egri Törvényszék cégbírósága nyilvántartásában, cégjegyzékszáma: 10-09-036876, adószáma: 26348005-2-10, 
képviseli: Szabolcsi Szilveszter ügyvezető), mint kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 
 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!  A **-gal jelölt mező kitöltése csak cég esetén kitöltendő 

mint a kéményseprő-ipari szolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa és/vagy – figyelemmel a Kstv. vonatkozó 
rendelkezésére – használója (a továbbiakban: Megrendelő, a Szolgáltató és a Megrendelő együtt: Felek) között az alábbiak 
szerint: 

1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás hatályban léte alatt Megrendelő a jogszabályi kötelezettsége körébe 
eső, valamint az azt meghaladó kéményseprő-ipari szolgáltatást kizárólag Szolgáltatótól rendeli meg. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás ideje alatt Megrendelő megrendelése szerint a Szolgáltató által 
elvégzett kéményseprő-ipari szolgáltatás után fizetendő díjat tartalmazó számla összegét maradéktalanul, egy összegben, 
banki átutalással jogosult teljesíteni. 

3. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató – az 1. ponton felül a hosszú távú és kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat érdekében – 
vállalja, hogy a jelen megállapodás tartama alatt Megrendelő felé – a Megrendelő által kéményseprő-ipari szolgáltatás 
körében felmerülő jogszabályi kötelezettségeit meghaladóan évenként a Szolgáltatótól megrendelt – elvégzett 
kéményseprő-ipari szolgáltatás után fizetendő díjat magába foglaló számla kiállításakor a jelen megállapodás 
megkötésekor az egyes szolgáltatások után fizetendő díjat tartalmazó érvényben lévő díjtáblázat szerint rögzített díjat 
alkalmazza. E körben a Felek rögzítik, hogy Szolgáltató az esedékes munkavégzéséről a Megrendelőt előzetesen – az általa 
megadott elérhetőségek valamelyikén – legalább 8 nappal korábban értesítheti. 

4. Jelen megállapodás határozott időre, Megrendelő és Szolgáltató szerződésszerű aláírása napjától számított négy évre jön 
létre. Jelen határozott idejű megállapodás a határozott idő lejártával a Felek külön nyilatkozata nélkül automatikusan 
megszűnik. Felek a jelen határozott idejű megállapodást csak súlyos szerződésszegés esetén mondhatják fel a határozott 
idő letelte előtt rendkívüli felmondással. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről a 15 napot meghaladó 
fizetési késedelem, valamint ha a kéményseprő-ipari szolgáltatást nem rendeli meg Szolgáltatótól. A rendkívüli felmondást 
írásban, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni a másik Fél számára. A rendkívüli felmondást indokolni kell és 
azonnali hatályú, nincs felmondási idő. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltak szerződésszerű teljesítése érdekében 
együttműködnek, egymás jogos érdekeit kölcsönösen figyelembe veszik. A Felek a megállapodással illetve a 
megállapodásból eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti 
egyeztetés keretében, békés úton rendezik. A kölcsönös tárgyalások eredménytelensége esetére a jelen megállapodást 
aláíró Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság 

kizárólagos illetékességének. 

6. Megrendelő jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megállapodás teljesítéséhez szükséges 
személyes adatait a Szolgáltató a szükséges mértékben és ideig kezelje. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv valamint az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

8. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
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