Telephely:
Internet:
E-mail:
Tel:
Mobil:

H-2040 Budaörs, Vasút u. 11.
www.hardsonic.eu
info@hardsonic.eu
+36 1 278 0800
+36 20 943 8575

Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

A HARDSONIC Bt. általános vállalási feltételei 2021. február 01-tól
visszavonásig.
Hazai munkavégzés:
Minden megkezdett, munkával, szaktanácsadással töltött óra díja:
Minden megkezdett utazással töltött óra díja:
Két vagy többnapos vidéki/külföldi kiszállás esetén minden megkezdett munkanap pótdíja:
Vidéki kiszállás km elszámolás szerint:

60,00 € / óra
44,00 € / óra
100,00 € / nap
0,70 € / km

Szombati munkavégzés:
+ 60%
Vasárnap és ünnepnap:
+ 100%
Az esetleges szálloda és parkolási költségek elszámolása bizonylatok alapján történik.
A megrendelést a HARDSONIC egyösszegű megegyezéses munkadíj ellenében is teljesítheti, ennek feltételei külön szóbeli megegyezés vagy
írott munkaszerződés tárgyát képezik.
Külföldi munkavégzés:
Díjak és feltételek a hazai munkavégzéssel azonosak.
Költségtérítés: az utazás során felmerülő járulékos költségek, úgymint szálloda, repülő, taxi, üzleti jellegű étkezés, bizonylatok alapján,
gk-val történő utazás esetén kilométer nyilvántartás alapján kerülnek elszámolásra.
A megrendelést a HARDSONIC egyösszegű megegyezéses munkadíj ellenében is teljesítheti, ennek feltételei külön szóbeli megegyezés vagy
írott munkaszerződés tárgyát képezik.
Fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák !
Megrendelés:
A Megrendelő a megrendelést mindenkor írásban ( levélben, faxon vagy e-mail-ben), a munkavégzés előtt legalább három nappal, a
munkavégzés pontos helyének és idejének megjelölésével, valamint a megrendelt szolgáltatás leírásával teszi meg. A megrendelés
tartalmazza továbbá a megrendelő cég nevét, a kapcsolattartó nevét, valamint a számlázási címet.
A Megrendelő minden esetben jelölje meg azt a személyt vagy személyeket, aki(k) a Szolgáltató által elvégzett munkát átve szi(k)
< munkalap igazolása > és aláírásukat a pénzügyi elszámolásnál fenntartás nélkül elfogadják.
Elszámolás:
A teljesítést igazoló munkalap aláírása után azonnal.
Felhasznált alkatrészek elszámolása: beszerzési ár + 15% anyagkezelési költség.
A 30 napon túl elhúzódó javítások, ill. üzembe helyezések esetén havonta egyszer, a tárgyhónapot követő egy héten belül, függetlenül attól
a ténytől, hogy a megrendelés tárgyát képező berendezés átadásra került vagy sem. Ebben az esetben az elvégzett munka
teljesítményarányos része résszámla formájában elszámolásra kerül kivéve, ha arról eseti munkaszerződés másként nem rendelkezik.
Fizetési feltételek:
A számla kézhezvételét követően 30 napos banki átutalás.
Késedelmes fizetés esetén a hatályos jogszabályokban megengedett maximális késedelmi kamatok kiszámlázásra kerülhetnek !
A Hardsonic minden 1.000,-EUR feletti megrendelés esetén a megrendelés teljesítését előleg megfizetéséhez kötheti.
A számla mellékleteként a Hardsonic csatolja a munkalapot vagy szállítólevelet, valamint a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást a
későbbi reklamációk elkerülésének érdekében.
A Hardsonic a számlát EUR-ban állítja ki, a Megrendelő azt EUR-ban teljesíti.
Budapest, 2021. február 01.
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