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E Q U I P E  B O X  10 L

A kompakt

Érintés nélküli – Higiénikus – Biztonságos: A 10 l-es boxszal érintés nélkül dolgozhat. 
A Sprint V tartóval és a rugós lemezzel együtt használva a laposmop egyszerűen és 
gyorsan használatra kész. Az áztatóbox segítségével a mop forgatás nélkül átitatható 
a tisztítószerrel. 

A sima felületű box könnyen leöblíthető és fertőtleníthető, kifejezetten olyan 
területekre, ahol szigorú higiéniai előírásoknak kell megfelelni.

EQUIPE BOX 10 L • TAKARÍTÓKOCSIK
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• Érintés nélküli felerősítés
Higiénikus rendszer Sprint V tartóval és rugós lemezzel

• Szisztematikus mopelőkészítés
Az áztatóbox segítségével a mop egyenletesen benedvesíthető

• Időtakarékos
Az előkészítés után közvetlenül alkalmazható – a box forgatása kimarad

• Rendszermegoldás a higiéniához
Az Equipe takarítókocsi a 10 l-es boxokkal a tökéletes megoldás a higiénikus 
tisztításhoz

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKDIÓHÉ JBAN
• napi takarítás
• fertőtlenítő takarítás
• nyirkos takarítás

TAKARÍTÓKOCSIK • EQUIPE BOX 10 L 

ALKALMA Z ÁSI TERÜLETEK

MÓDSZEREK

Pre-Wash

kórház / gondozóotthon • iroda / közintézmény • 
iskola / óvoda • hotel

Box 10 l

Rugós lemez

Fedél a 10 l-es boxhoz

Áztatóbox

Box 4 l

A RENDSZER ALKOTÓRÉSZEI
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F U N KC I Ó K

EQUIPE  BOX 10 L • TAKARÍTÓKOCSIK

Higiénikus
Pre-Wash rendszer az új Equipe 10 literes boxokkal - Biztonságos 
megoldás higiénikus tisztításhoz és fertőtlenítéshez. A mopok mindig 
egyenletesen átitatódnak és biztonságosan használhatók – akár 
mosógépben, akár áztatóboxban kerülnek előkészítésre.

Higiénia a rendszerrel
Az Equipe a 10 l-es boxokkal egy jól átgondolt rendszer a higiénikus 
tisztításhoz és fertőtlenítéshez. Minden, ami szükséges, egyetlen 
stabil helyen található a takarítókocsin, ahonnan ergonomikusan és 
higiénikusan használhatók.

Meglévő rendszerek kiegészítése
A 10 l-es boxokkal meglévő takarítókocsijait higiénikus 
felszereltségűvé teheti.
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TAKARÍTÓKOCSIK • EQUIPE BOX 10 L 

A mopok érintés nélküli felerősítése
Az Equipe 10 literes boxxal és a rugós lemezzel az akár 40 cm 
munkaszélességű laposmopok higiénikusan és a bőrrel való 
érintkezés nélkül, közvetlenül a boxból erősíthetők a moptartóra.

Higiénikus tárolás
Az előkészített mopok gond nélkül tárolhatók 
a zárt dobozokban. A tömítéssel rendelkező 
vagy tömítés nélküli fedél kiválasztásával a 
levegőkeringés megakadályozható.

Színkódolás
A boxok egyértelmű színkódolása a Henkel 
színeinek választékában áll rendelkezésre.

Higiénikus tisztítás
A 10 l-es boxok nem rendelkeznek sarkokkal 
és szegélyekkel, így a lekerekített és sima 
felületek könnyen tisztíthatók.
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EQUIPE BOX 10 L • TAKARÍTÓKOCSIK

SZÁRA ZTISZTÍTÁS

Sprint V –  
rugós lemezzel

Sprint V –  
rugós lemezzel

Scandic 

Scandic 

NEDVES TISZTÍTÁS

Mopelőkészítés géppel

Kézi előkészítés / áztatóbox

Dobozforgatás* /  
Fedél tömítéssel

Nincs dobozforgatás /  
Fedél tömítés nélkül

E Q U I P E  B O X  10 L
A  KO M B I N Á L H ATÓ  R E N D S Z E R
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TAKARÍTÓKOCSIK • EQUIPE BOX 10 L 

Kombinációs lehetőségek

A 10 l-es boxokkal a higiénikus tisztítás akár száraz, akár nedves takarítás keretében is 
kivitelezhető a Sprint V- és a Scandic-rendszerek előnyeit kombinálva.

EQUIPE BOX 10 L
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E Q U I P E  B O X  10 L

TAKARÍTÓKOCSIK • ÁRLISTA

Equipe Pre-Wash V

6175 581.920 1

méret:  165 x 57 x 112 cm  (Sz x Mé x Ma) | A hulladékzsákot külön rendeljék meg.

Equipe Pre-Wash IV

6174 424.160 1

méret:  132 x 57 x 112 cm  (Sz x Mé x Ma) | A hulladékzsákot külön rendeljék meg.

Equipe Pre-Wash III

6173 419.200 1

méret:  165 x 57 x 112 cm  (Sz x Mé x Ma) | A hulladékzsákot külön rendeljék meg.

Equipe Pre-Wash II

6172 314.080 1

méret:  132 x 57 x 112 cm  (Sz x Mé x Ma) | A hulladékzsákot külön rendeljék meg.

MODELLEK

Kisze-
relés

Ft / 
darab

Cikkszám



9

..06

..05

..04

..02

..01

Szervizvonal +36 23 511 740 • info@vermop.hu • www.vermop.hu

E Q U I P E  B O X  10 L

ÁRLISTA • TAKARÍTÓKOCSIK

Kisze-
relés

Ft / 
darab

Cikkszám

box 4 l

antracit 640506 4.000 1

méret:  22 x 50 x 7 cm  (Sz x Mé x Ma) | megfelelő a 10 l-es boxhoz

box 10 l

6403.. 8.800 1

méret:  22 x 50 x 20,5 cm  (Sz x Mé x Ma)

TARTOZÉKOK

rugós lemez

6325 7.456 1

megfelelő a 10 l-es boxhoz

áztatóbox  

640405 4.000 1

méret:  22 x 50 x 8 cm  (Sz x Mé x Ma) | megfelelő a 10 l-es boxhoz

zárófedél

tömítőgyűrű nélkül 649209 2.784 1
tömítőgyűrűvel 629009 4.448 1

megfelelő a 10 l-es boxhoz
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JEGYZETEK
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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.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
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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