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VERMOP • VÁLLALAT

A VERMOP RENDSZER
A tisztaság kellemes érzést nyújt 
Iskola, iroda, bevásárlóközpont, klinika vagy repülőtér: Ahol azt 
tapasztaljuk, hogy mindent megfelelő gondossággal ápolnak és 
tisztán tartanak, ott jól érezzük magunkat. Erről a jó érzésről a VERMOP 
gondoskodik. Mi vagyunk a nemzetközi piacon a takarítóeszközöket, 
tisztítószereket és egyéb tartozékokat gyártó vezető cégek egyike és 
mindig új mércét állítunk, hogy optimális módon hatékony tisztítást 
tegyünk lehetővé. A VERMOP név kiváló minőségű professzionális 
termékeket és moduláris takarítási rendszereket takar, amelyek 
innovatívak, a gyakorlatban is jól beváltak és hosszú élettartamúak. A 
kiemelkedő minőség a több, mint 80 év tudás és tapasztalatból adódik. 
Átfogó szervizt, hozzáértő tanácsadást és a közös együttműködésben 
feltétlen megbízhatóságot nyújtunk. A következetes ügyfél közelséget 
a leányvállalataink és kollégáink jelenlétével biztosítjuk Európa szerte.

Minden egy kézből
Rendszer alkotóelemek a gazdaságosság érdekében: A minőség 
megőrzése melletti erősen növekvő költség-nyomások idején a 
takarítási szakmában a kreatív és hatékony megoldások keresettek. A 
VERMOP már ma vállalja ezt a kihívást. A termékeinkre és rendszereinkre 
jellemző: Mindegyiknek olyan a kialakítása, hogy egymással 
kompatibilisek és egymásba fonódnak, mint a fogaskerekek. Egymással 
tökéletesen összehangolva tesznek lehetővé egy erős gazdaságosságot. 
Amennyiben megváltoznak az objektumban a feltételek, ennek 
megfelelően lehet az eszközöket gyorsan és költséghatékonyan a 
körülményekhez igazítani.

Individual
A VERMOP lehetőséget 
kínál arra, hogy takarítási 
rendszerét és tisztítószereit 
egyedivé varázsolja.

Tools
Padlótisztítási rendszerek, 
felülettisztítás vagy takarítókocsik – 
a Tools termékeinkkel összeállíthatja 
egyedi takarítási rendszerét.

Power
Innovatív rendszerek intelligens 

elektronikával kombinálva: 
Az elektromos meghajtású 

készülékeink a 
hatékonyságot szolgálják 

az épületmenedzsment 
területén.

Liquid
Tisztítószereinkkel 
kombinálja a higiénikus 
tisztaságot a ragyogó 
csillogással. 

Soft
A takarításban a megfelelő 
eredmények eléréséhez 
a wertheimi oktató 
központunkban vagy helyszínen 
tartott gyakorlatias oktatással 
támogatjuk Önöket. 
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TISZTÍTÓSZER • LIQUID STANDARD

A Z ERŐTEL JESEK
A VERMOP Liquid Standard termékcsalád az általános tisztítószereket 
foglalja magába. Mindegyik takarítási technika legújabb álláspontja 
alapján és az aktuális ökológiai előírásoknak megefelelően került 
fejlesztésre.

Hatékony összetétel
Erőteljes, gyors és környezetbarát, illetve jó anyagösszeférhetőség

Egyszerű jelzések
A felhasználási területek 

egyszerű és érthető 
ábrázolása, a 

piktogramok által 
érthető az alkalmazás  és 

az adagolás

QR-kód, a 
munkavédelem 

növelése
Olvassa le a QR kódot 

és egyszerűen letöltheti 
az EU biztonsági 

adatlapokat

Hulladékcsökkentés
Az összehajtható utántöltő 

tasakok miatt kb. 80%-al 
csökkenthető a hulladék 

mennyisége 

Biztonság a 
használat során

A háromszögletű 
VERMOP flakon jól 

tartható a kézben, még 
nedves kesztyűvel is 

biztos fogást garantál

Egyszerű és logikus adagolás
Innovatív adagolófej a VERMOP 1 literes flakonhoz; egyszer billent és 10 
ml tisztítószert adagol; közepes vagy erős szennyeződés esetén kétszer, 
illetve háromszor billent
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A TERMÉSZETESEK
A VERMOP ECO tisztítószer családot az újratermeszthető 
nyersanyagokra építették. A fenntarthatóságot a hatékonysággal és a 
biológiai lebonthatósággal köti össze és így támogtaja cége ökológiai 
koncepcióját. A VERMOP ECO termékek egy zárt körforgás részét 
képezik, amelynek a kiinduló- és végpontján az ép környezet áll. Így közel 
100 %-ban újratermeszthető nyersanyagokból minőségi és rendkívül 
hatékony tisztítószereket fejlesztettünk ki és gyártunk Németországban. 
Szívesen adunk tanácsot termékeink környezettudatos alkalmazásáról 
a mindennapi takarítás területén. A termék életciklusának a végén egy 
feltétlen biológiai lebomlás áll, amely a körforgást zárja.

ECO Szanitertisztító

-  Citromasavval, amely a legelterjedtebb 
növényi eredetű savnak számít

-  Növényi nyersanyagokat aktív 
mikroorganizmusokkal vegyítenek és 
kicsapódás által citromsav keletkezik

   Ásványi szennyeződések eltávolítására

ECO Felülettisztító

-  Tenzidekkel, amelyeket a 
kókuszdióból nyernek ki

-  A kókuszolajat a kókuszdióból 
kipréselik és tenzidekké dolgozzák 
fel 

   Különböző szennyeződések 
eltávolítására

ECO Univerzális tisztítószer

-  Alkohollal, amelyet búzából állítanak 
elő

-  A búzaszemeket megőrlik és 
hőkezeléssel enzimek hatására történő 
erjedés indul el

   Zsíros szennyeződések eltávolítására

LIQUID ECO • TISZTÍTÓSZER

-  Ezek a termékek közel 100 %-ban a természetből nyert 

újratermeszthető nyersanyagokból állnak

-  Az Európai Unió környezetbarát védjegyével 
kitüntetve

-  Nem veszélyesnek minősülő termékek a napi 

takarításhoz

-  Kiváló tisztítási teljesítmény, de közben kíméli 

a felületeket

ELŐNYEI

EU Ecolabel : DE/020/237 EU Ecolabel : DE/020/238EU Ecolabel : DE/020/236
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A Z EGYEDI TERMÉKEK

Fejlessze ki saját termékét!
Termékenként 400 liter mennyiségtől lehetőséget nyújtunk, hogy 
egyedi tisztítószerét összeállítsa velünk.
Tapasztalatainkra és az Ön elvárásira támaszkodva közösen kifejlesztjük 
termékét, amely reprezentálja vállalatát, továbbá speciálisan elvárásaira, 
munkatársaira, objektumaira és szükségleteire szabott.

Fedezze fel a Liquid Individual sokoldalú lehetőségeit
Kollégáink rendelkezésre állnak, hogy a VERMOP Liquid Individual 
területén termékspecifikus kívánságai gyorsabban és hatékonyabban 
megvalósuljanak. Állítsa össze velük egyedi termékét. Technikai 
dokumentációval szintén támogajuk.
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LIQUID • ALKALMAZÁSI MÁTRIX

Javasolt használat a termékleírásban szereplő adagolási előírás szerint. A közölt információk tapasztalatainkon, 
ismereteinken és legjobb tudásunkon alapulnak. Azok iránymutatóak, a nem megfelelő használatból eredő 
károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a felhasználó nem biztos abban, hogy a tisztítószer kompatibilis 
a felülettel, úgy használat előtt tesztelje egy nem feltűnő helyen.
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Nemesacél       

Toalettek, piszoárok   

Mosdókagylók, kerámiák

Műanyagok, pl. asztallapok
* * * *

Ablakkeretek eloxált anyagból, alumíniumból, 
műanyagból

Üveg felületek, tükrök

Akril üveg

Lakkozott felületek, pl. fűtőtest

Fal és mennyezet  
3 4

Gres-lap  
5

Csúszásmentes padlóburkolatok  
4

 
4

 
3

 
3

Kerámia lapok

Savérzékeny kőburkolatok  
6

 
6

 
6

Saválló  kőburkolatok  
1

Simított beton padlófelületek  
6

 
1

 
6

 
6

Travertin  
6

 
1

 
6

 
6

Epoxi padlóburkolatok

Többrétegű PVC padlófelületek

PU felületkezelt padlóburkolatok  
1

Ápolást igénylő, rugalmas padlóburkolatok 
(PVC, linóleum, gumi) 
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ALKALMAZÁSI MÁTRIX • LIQUID

1 = matt/csiszolt

2 = oldószerálló felületek

3 = lúgálló  felületek

=  nagyon jó erős szennyeződésekre

=  nagyon jó csekélyebb szennyeződésekre

=  korlátozottan alkalmas erős szennyeződésekre

=  korlátozottan alkalmas csekély szennyeződésekre

 

4 = saválló felületek

5 = oldószerálló és lúgálló felületek

6 = polírozott

* Ne használjuk akril üvegfelületen

Jelmagyarázat
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Műanyagok, pl. asztallapok
* * * *

Ablakkeretek eloxált anyagból, alumíniumból, 
műanyagból

Üveg felületek, tükrök

Akril üveg

Lakkozott felületek, pl. fűtőtest

Fal és mennyezet  
3 4

Gres-lap  
5

Csúszásmentes padlóburkolatok  
4

 
4
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Kerámia lapok

Savérzékeny kőburkolatok  
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Saválló  kőburkolatok  
1

Simított beton padlófelületek  
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1
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Travertin  
6

 
1
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6

Epoxi padlóburkolatok

Többrétegű PVC padlófelületek

PU felületkezelt padlóburkolatok  
1

Ápolást igénylő, rugalmas padlóburkolatok 
(PVC, linóleum, gumi) 
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LIQUID STANDARD • ÁRLISTA

Cikkszám Ft / 
darab

Kisze-
relés

FELÜLET TISZ TÍTÁ S
Ablaktisztító

500 ml, flakon 731200202HU 1.098 12
2 l, utántöltő tasak 731200205HU 4.154 2

pH-érték: 7 | egyenletes habképződés, jól siklik, easy-to-clean hatás

Savas ablaktisztító

500 ml, flakon 731200302HU 1.299 12
2 l, utántöltő tasak 731200305HU 4.915 2

pH-érték: 2 | felhasználásra kész, egyenletes habképződés, oldja a vízkövet, oldja 
a cementfátylat

ECO Felülettisztító

1 l, flakon 731200501HU 1.296 12
5 l, utántöltő tasak 731200506HU 5.514 2

pH-érték: 7 | tanúsítvány: EU Ecolabel | Általános tisztítószer, gyors száradás, 
variálható adagolás

Felülettisztító

1 l, flakon 731200101HU 1.296 12
5 l, utántöltő tasak 731200106HU 5.514 2

pH-érték: 7 | Általános tisztítószer, gyors száradás, variálható adagolás

PADLÓTISZ TÍTÁ S
ECO Univerzális tisztítószer

1 l, flakon 731800501HU 1.562 12
5 l, utántöltő tasak 731800506HU 6.643 2

pH-érték: 7 | tanúsítvány: EU Ecolabel | Tenzidmentes tisztítószer, illatanyag 
nélküli, színezék nélküli, variálható adagolás

Ápoló hatású tisztítószer

1 l, flakon 731400101HU 1.565 12
5 l, utántöltő tasak 731400106HU 6.643 2

pH-érték: 9 | tisztít, ápol és véd, megfelel a DIN 18032/2 szabványnak, variálható 
adagolás

LIQUID STANDARD
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ÁRLISTA • LIQUID STANDARD 

Cikkszám Ft / 
darab

Kisze-
relés

SZ ANITERTISZ TÍTÁ S
ECO Szanitertisztító

1 l, flakon 731300511HU 1.312 12
5 l, utántöltő tasak 731300506HU 5.584 2

pH-érték: 2 | tanúsítvány: EU Ecolabel | sokoldalú termék a savérzékeny 
felületekre, lefolyási hatás, variálható adagolás

Szanitertisztító

1 l, flakon 731300101HU 1.312 12
5 l, utántöltő tasak 731300106HU 5.584 2

pH-érték: 0.5 | sokoldalú termék a savérzékeny felületekre, lefolyási hatás, 
variálható adagolás

WC-tisztító

1 l, flakon 736201501HU 1.315 12
5 l, utántöltő tasak 736201506HU 5.392 2

pH-érték: 0.5 | Powergel, viszkóz, felhasználásra kész

IPARI TISZ TÍTÁ S
Ipari tisztítószer

1 l, flakon 731504401HU 1.530 12
10 l, kanna 731504410HU 12.752 1

pH-érték: 13 | magas tisztítási teljesítmény, zsíroldó, olajoldó, tűzeset utáni 
szanálásra javasolt

Gépi tisztítószer

10 l, kanna 731504010HU 13.232 1

pH-érték: 13

KON YHAI TISZ TÍTÁ S
Konyhai tisztítószer

1 l, flakon 733200101HU 1.594 12
5 l, utántöltő tasak 733200106HU 6.627 2

pH-érték: 13 | HACCP konform, zsíroldó, olajoldó, fehérjeoldó, variálható 
adagolás

LIQUID STANDARD



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

Cikkszám Ft / 
darab

Kisze-
relés

MOSÓSZER
Mop-mosószer, folyékony

2 l, utántöltő tasak 732300105HU 4.970 2
10 l, kanna 732300110HU 22.928 1

pH-érték: 11 | szürkülés redukálása, minden mosási hőfokon alkalmazható, 
szálkímélő

LIQUID STANDARD • ÁRLISTA

LIQUID STANDARD
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TARTOZÉKOK • LIQUID

Cikkszám Ft / 
darab

Kisze-
relés

kiöntőcsap

10 l, kanna 7335001 2.563 1

adagolókupak

1 l, széles szájú flakonhoz 7334001 765 12

adagolórendszer 

ProMax 14l/min 7342120 * 1
ProMax 4l/min 7342130 * 1

*árajánlat kérése | méret:  10 x 12 x 22 cm  (Sz x Mé x Ma) | áramlási sebesség 14 l/
min vagy 4l/min

pumpás szórófejes flakon

1000 ml, sárga 850305 5.971 1
1000 ml, zöld 850304 5.971 1

szórófejes flakon

250 ml, kék 850201 2.826 5
250 ml, piros 850202 3.226 5

Tartozékok
„felhasználásra kész termék“ címkék, padló, zöld 0820W 3.750 15
„felhasználásra kész termék“ címkék, felület, kék 0820O 3.750 15
„felhasználásra kész termék“ címkék, szaniter, piros 0820S 3.750 15

"felhasználásra kész oldat" címkék

padló, zöld 0820W 3.750 15
felület, kék 0820O 3.750 15
szaniter, piros 0820S 3.750 15

méret:  6 x 6 cm 

LIQUID TARTOZÉKOK
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LIQUID • TARTOZÉKOK

Cikkszám Ft / 
darab

Kisze-
relés

mérőpohár

250 ml 8507 893 1
500 ml 8501 1.565 1

vödörfeltöltő készlet
8506 9.344 1

figyelmeztető tábla "csúszásveszély"
0705 6.928 6

méret:  27,5 x 3,5 x 56,5 cm  (Sz x Mé x Ma)

figyelmeztető zászló
0702 14.848 1

meghosszabbítható 760 mm - 1330 mm

LIQUID TARTOZÉKOK
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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Árlista 2016/2017 érvényes 2016. december 31-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.

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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A műszaki és tartalmi változtatások joga 
fenntartva. A tévedésekért és a hibákért nem 
vállalunk felelősséget.
Fenntartható erdőgazdálkodásból származó 
papírra nyomtatva.

MagyarországVERMOP Hungária Kft.
2045 Törökbálint DEPO I. épület 
Postacím: 2046 Törökbálint Pf. 69.

Tel. + 36 23 511 740 
Fax + 36 23 334 196
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