Vállalkozási szerződés
xx-x-xx-x/K-1/2018

Amely létrejött egyrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviseli:
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),
másrészről,
Név:

TETTYE
FORRÁSHÁZ
Pécsi
Városi
Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Cégjegyzékszám:
02-10-060354
Nyilvántartó cégbíróság:
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
14925889-2-02
Bankszámlaszám:
K&H Bank Zrt. 10402427-00027647-00000004
Telefon:
72/421-700
Képviseli:
Sándor Zsolt vezérigazgató
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) között az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő épületek klíma berendezéseinek
karbantartása, szükség szerinti javítása a 2. számú melléklet alapján.
2. Műszaki tartalom:
Az 1. számú pontban megjelölt berendezések, a berendezések gyártója által leírt
karbantartási eljárás szerinti rendszeres, három havonta történő karbantartása,
meghibásodás esetén azok javítása.
2.3 Vállalkozó, jelen szerződés tartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő szakmai
képzettséggel rendelkező kapcsolattartó személy álljon rendelkezésre a szolgáltatás hatálya alá
tartozó egyes munkák megrendelésekor, ellátásakor és pénzügyi rendezésekor.
2.4 Vállalkozó, a munka megkezdése előtt javítási munkalapot köteles kitölteni az időszakos
karbantartásról, vagy a Megrendelő által kért javításról. A munkalapnak tartalmaznia kell a
munkalap nyitásának dátumát, időpontját, valamint azokat az adatokat, melyek alapján a
munkavégzés helye és mindkét fél részéről az eljáró személyek vagy képviselőjük neve
megállapíthatók. A javítási munkalapot az átadó és az átvevő fél is köteles aláírásával ellátni.
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2.5 Vállalkozó, a javítási munkalap kitöltését követően maximum 48 órán belül köteles tételes
írásbeli árajánlatot készíteni, amely a javítási határidőt is tartalmazza, és azt e-mailben az
árajánlatot kérő e-mail címre eljuttatni, jóváhagyás céljából. Az árajánlattal kapcsolatban
Megrendelő megjegyzést tehet, idesorolva az alábbi eseteket:
•
•
•

•

az árajánlat hibásan vagy hiányosan került kitöltésre;
Vállalkozó köteles az ide vonatkozó rendelet szerint eljárni,
Vállalkozó köteles Megrendelőt írásban minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a munka elvégzésének eredményességét, vagy kellő időre való
elvégzését gátolja.
Vállalkozó nem végezheti el az adott munkát Megrendelő kérése szerint, ha ez
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetéséhez vezetne.

2.6 A Megrendelő az árajánlat haladéktalanul e-mailen történő visszajuttatásával visszaigazolja a
szervizmunka árajánlat kérését a Vállalkozónak. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha
Vállalkozó Megrendelő által visszaigazolt és jóváhagyott munkamegrendelő és árajánlat
hiányában végzi el a javítást. A javítási munkálatok csak Megrendelő visszaigazolásának
birtokában kezdhetők meg. Vállalkozó köteles a javítási munkálatokat az elfogadott árajánlatnak
megfelelően és az ajánlatban feltüntetett javítási határidőnek megfelelően, a lehető
leggyorsabban elvégezni. A fentiek ellenére történő munkavégzésből eredő kárért és felmerült
költségekért Vállalkozó köteles teljes körűen helytállni, a jóvá nem hagyott szolgáltatás díjára
nem jogosult.
2.7 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a megrendeléskor nem látható
többletjavítás igénye merül fel, illetve tájékoztatni a javítás megváltozott körülményeiről; a
javítást csak megrendelő hozzájárulásával folytathatja. A hozzájárulás hiányában folytatott
javításból eredő kárért és költségért való felelősség, valamint a díjazás tekintetében a 2.8
pontban írtak megfelelően irányadók.
2.8 Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a közölt határidő, vagy a javítási díj nem
elfogadható, Megrendelő nem köteles Vállalkozónál megrendelni a szolgáltatást. Amennyiben
Vállalkozó az árajánlat elkészítéséhez hibafelmérési munkálatokat a klíma berendezésen, úgy 1
óra rezsióradíjnak megfelelő összeget számolhat el Megrendelő felé.
2.10 Vállalkozó alvállalkozó igénybe vételére jogosult, de az alvállalkozó tevékenységéért
Vállalkozó Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
2.11 Vállalkozó a klíma berendezésekbe csak a típusának megfelelő alkatrészeket építhet be. A
Vállalkozó a beépített alkatrészekkel, felhasznált anyagokkal kapcsolatban a vonatkozó
jogszabályok szerint szavatossági felelősséggel tartozik.
Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli kérésére ellenőrzés céljából 1 hétig köteles megőrizni
és tárolni az általa kicserélt alkatrészt.
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3. Számlázási és fizetési feltételek:
Megrendelő az 1. pontban meghatározott munkáért a 2. pontban meghatározott műszaki
tartalommal az alábbi vállalkozói díjat fizeti:
1.) Karbantartási díj……………………………………………………………….Ft/alkalom+ÁFA
2.) Javítási díj:………………………………………………………………………..Ft/óra+ÁFA
Számla kiállítására Vállalkozó a munka a Megrendelő általi elfogadását követően jogosult.
Karbantartási munkák elszámolása tekintetében felek határozott időszaki elszámolásban
állapodnak meg. (Áfa tv. 58§.) Az elszámolás gyakorisága:………hónap. Vállalkozó számláját az
elszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig köteles benyújtani. Javítási munkák esetében
a számlát a munka elvégzését követő 15 napon belül ki kell állítani. A Vállalkozó által
benyújtandó számlához kötelezően csatolandó melléklet a javítási számla részletezése és a
kiállított munkalap másolata. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést
követően kibocsátandó számlán a jogszabályi előírások által meghatározott kötelező tartalmi
elemeken túl köteles jelen szerződés Vállalkozó által adott szerződés-azonosító számát is
feltüntetni.
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért Vállalkozó
nem vállal felelősséget.
A számla fizetési határideje, annak kézhezvételétől számított 30 nap. A fizetés a Vállalkozó
…………………………………………………………………………………. számlájára történő átutalással történik.
4. A munka megkezdésének ideje:
A megrendelő által leadott írásos megrendelést követő legkésőbb 3 munkanapon belül.
5. Teljesítés
5.1 Teljesítés határideje:
• karbantartás: 24 óra
• egyedi javítás: megrendelés alapján.
5.2 Hibás teljesítésnek minősül különösen:
• javítási árajánlat nem küldése;
• javítás elvégzése, a javítás Megrendelő általi jóváhagyása nélkül;
• ha a kötelező karbantartások elvégzése után rendeltetésszerű használat mellett olyan
meghibásodás jelentkezik, amely visszavezethető a karbantartás során elvégzett
munkákra.
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6.

A javítási munkára vállalt garanciális idő:
Elvégzett munkára:
Beépített alkatrészre:

7. Amennyiben a szerződés által érintett tevékenység megvalósítása nem a Vállalkozónak
felróható okokból (pl.: szélsőséges időjárási körülmények, a megrendelt anyagok határidőn
túli szállítása, vagy akár üzemzavar előfordulása) akadályoztatásra kerül, úgy a felek a
teljesítési határidőt - egymással egyeztetve - írásban az akadályoztatás várható megszűnését
követő időszakra módosítják. Ilyen esetekben a Megrendelő a késedelmes teljesítés miatti
igényével, az összegzett akadálymentes munkanapok alapján a módosított, új teljesítési
határidő lejárta után élhet.
8. A vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, amennyiben késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán
nem teljesít. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától számítva a teljesítés
megtörténtéig a megrendelés tárgyát képező munka a ellenértékének 1%-a/nap, de
legfeljebb 20 százalék. A hibás teljesítés miatt alkalmazható kötbér a megrendelés tárgyát
képező munkavégzés nettó értékének 10 százaléka. A nem teljesítés miatti alkalmazható
kötbér mértéke pedig a szerződés tárgyát képező munkavégzés nettó értékének 20
százaléka.
A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani,
azaz a Megbízott által a jelen szerződés 3. pontja szerint kiállított számla összegét a kötbér
összegével csökkentett összegben kiegyenlíteni.
9. Kapcsolattartók:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt:
név: Brankovic Boris
tel:
20/986-7560
e-mail: brankovic.boris@tettyeforrashaz.hu
név: Szabó Rita
tel:
30/247-5590
e-mail: szabo.rita@tettyeforrashaz.hu
Vállalkozó
név:
tel:
e-mail:

Oldalszám: 4/13

Vállalkozási szerződés
xx-x-xx-x/K-1/2018

A kapcsolattartók személyes adatainak kezelése GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja illetve a
Mt. 10.§ (1) bekezdése szerint kizárólag a megbízási szerződésük teljesítése céljából, a
szerződő partnerük érdekében történik, és a Felek ezen adatokat kizárólag ezzel
kapcsolatban használják fel a célhoz szükséges mértékben és ideig.
10. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel és megfelelő
személyi feltételekkel, képzettséggel rendelkezik.
11. A szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a
papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a Felek közötti
kommunikáció kizárólag elektronikus úton történik. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás is elektronikus adathordozókon történik, nyomtatott formában kizárólag a
végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A Vállalkozó vállalja,
hogy e szerződés tárgyának teljesítése során a nyomtatáshoz elsődlegesen újrahasznosított
papírt használ.
12. Vállalkozó köteles a munka-, és tűzbiztonsági, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos
1. számú mellékletben leírt rendelkezéseknek megfelelni.
13. A vállalkozási szerződés időtartama alatt a tevékenység folyamán bekövetkező
káreseményért a Vállalkozó tartozik felelősséggel, illetve a környezetszennyezés felszámolása
a Vállalkozó feladata.
14. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összegre pénzügyi
fedezettel rendelkezik.
15. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
16. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat terheli.
17. E szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadóak,
azzal, hogy a Felek e szerződés keretein belül kifejezetten megegyeznek a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdése alkalmazásának mellőzésében.
18. E szerződés az aláírásának napján lép hatályba, időtartama 24 hónap.
19. Felek jogosultak a szerződést 30 napos határidővel indoklás nélkül felmondani. A szerződés
bármely fél részéről történő felmondása esetén Felek az elvégzett munka vállalkozói díjával
és a megrendelt anyagokkal kölcsönösen elszámolnak.
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20. Jelen szerződést a Felek közös megegyezés alapján kizárólag papír alapon, írásban
módosíthatják.
21. Felek kötelesek a szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen együttműködni, egymást
segítve, jóhiszeműen eljárni, valamint a teljesítést bármelyikük részéről esetlegesen
akadályozó és egyéb körülményekről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni.
22. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő, esetlegesen felmerülő jogvitáikat
elsősorban peren kívül, tárgyalásos formában, megegyezésre törekedve rendezik. Ennek
sikertelensége esetére a Felek a Pécsi Járásbíróság, illetve hatáskör hiánya esetére a Pécsi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
23. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy eredeti példányban készült, amelyet
a Szerződő felek kölcsönösen átolvastak, értelmeztek és azt, mint szerződési akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták.

Pécs, 2018. ………………… hó ……………………. nap

……………………………………………..
Vállalkozó
Sándor Zsolt vezérigazgató
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
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1. számú melléklet
I.
KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET:
A vállalt tevékenység során a Vállalkozónak az alábbiakat kell betartania:
-

A vonatkozó jogszabályokat, szabványokat be kell tartani mind a felhasznált anyagok, mind az
alkalmazott technológiák esetében.
A javítás során törekedni kell olyan technológia alkalmazására mely a legkevesebb energia
felhasználással, és hulladékképződéssel jár.

Hulladékkezelés, szállítás:
A vállalt tevékenység során keletkezett hulladékot a Vállalkozónak a jogszabályban rögzített
tartalommal nyilván kell tartania, és annak a rendeletben rögzített időpontban történő bevallásáról
gondoskodnia kell.
Jogszabályok:
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
• 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól
• 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
• 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
• 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló
A hulladékok elszállítása alkalmával közterületet szennyezni nem szabad. A szóródó anyagokat
szállítás alkalmával le kell fedni. Folyékony hulladék szállítása csak zárt tartálykocsikban történhet.
Veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok, olajok vegyszerek bejutását a vízelvezető rendszerbe és a talajba a műtárgyak
fóliás takarásával meg kell akadályozni.
Amennyiben a munkavégzés során a vízelvezető rendszer vagy a talaj szennyeződött, a szennyezést
haladéktalanul el kell hárítani. Veszélyes anyaggal történt szennyezés esetében a szennyezést
okozónak értesíteni kell a Megrendelőt, a Baranya Megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályát. A szennyezés lokalizálását és eltávolítását arra jogosult Vállalkozóval
kell elvégeztetni.
A karszt-területen ill. a vízvédelmi területen munkát végezni fokozott odafigyeléssel a
környezetvédelmi hatóság előírásainak szigorú betartása mellett szabad.
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A veszélyes anyagok maradványait és azok göngyölegeit a munkaterületről el kell szállítani, arra
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak át kell adni. Ennek bizonylatolását és
igazolását Vállalkozó a „Hulladékkezelés, szállítás” pontban részletezettek szerint köteles végezni.
A fent leírt feltételek teljesülését a megrendelő műszaki ellenőrei a munkavégzésre vonatkozó
hivatalos dokumentumokban (pl. építési napló, műszaki átadás-átvételi, helyszíni jegyzőkönyv)
rögzítik.
A környezetvédelmi fejezetben leírtak betartása a Vállalkozó feladata.
II.

MUNKAVÉDELMI FEJEZET:

A munkaterület átadását követően a vállalkozó felel a munkavégzéssel együtt járó valamennyi
munkavédelmi intézkedés betartásáért. Dolgozóit a munkába állás előtt megfelelő általános és
munkakörre szabott oktatásban kell részesíteni. A munkaterület előkészítéséről, a közlekedési táblák
elhelyezéséről, az éjszakai kivilágításról a vállalkozónak kell gondoskodni.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM. együttes rendeletet be kell tartani.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-nél a munka és, tűzvédelmi szakértő:
Piricoop Bt.
+36 30 300 48 52
piroska.peternel@piricoop.hu
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi
XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön
jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozóan az illetékes miniszter
rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a vállalkozó
kötelessége és felelőssége).
A Vállalkozó által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról,
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgép biztonsági szabályzat kiadásáról
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és
forgalombiztonsági követelményeiről,
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,
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A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra kell
fokozott figyelmet fordítani:
III.

TŰZVÉDELMI FEJEZET:

A vállalkozó köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban,
szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket,
felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.
A vállalkozó köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban foglaltakról, [különös tekintettel az
1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény, a tűzvédelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi
követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
IV.

VÍZBIZTONSÁGI FEJEZET

A kivitelezés során csak olyan a vízzel közvetlenül érintkező anyag, termékek és a víz kezelésére
alkalmazott technológia alkalmazható, amely rendelkezik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
engedélyével.
Az ivóvízzel közvetlenül kapcsolatos szerelési munkákat egészségügyileg igazoltan alkalmas dolgozók
végezhetik.
A kivitelezés során be kell tartani a Műszaki Leírás más fejezetiben hivatkozottak mellett, a következő
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető
és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai
követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
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2. számú melléklet

Központi telephely
1. számú épület: nettó karbantartási díj
Daikin EUWA 15HW1 folyadék hűtő

2

GEA GAC030AB1 folyadék hűtő

1

DAIKIN RY45DA7V1 split klíma

2

FUNAI FC-180SS split klíma
Toschiba RAV-SM1100UT-E/SP1100AT-E split
klíma
GEA Fan Coll

1

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

53

CIAT LD200A300 folyadék hűtő

1

CIAT Melody Fan Coll

14

3-4. számú épület: nettó karbantartási díj
CIAT LD200A300 folyadék hűtő

1

GEA Atpicco 11.05 légkezelő

2

CIAT Melody Fan Coll

28

Panasonic CU UE18RKE kültéri egység, palackozó

1

Panasonic CS UE18RKE beltéri egység

1

5. számú épület: nettó karbantartási díj
LG LM-3063CL split klíma

1

LG LS-J0963CL split klíma

1

Belcor CL-07 split klíma

1

Sanyo SAP -KRV186EH/SAP-CRV186EH split klíma

2

Panasonic CS-UW9GKE beltéri egység(20.iroda)

1

Panasonic CU-UW9GKE kültéri egység

1

6-7. számú épület: nettó karbantartási díj
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összesen

1

2. számú épület: nettó karbantartási díj

Carrier 42HMC007N/38BC007G split klíma

db

4
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"P" terület
kapcsoló tér: nettó karbantartási díj
Sanyo SAP-KR224EHA/SAP-CR224DHA split klíma

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

2

iroda: nettó karbantartási díj
LG LSL 1261CL

1

LG LWC1260PCG ablak klíma

1
Tettye gépház

nettó karbantartási díj
Panasonic CS-UE12QKE beltéri egység

1
Szennyvíztelep

irodák: nettó karbantartási díj
Sanyo SAP-KR124E/SAP-CR124E split klíma

1

Sanyo SAP-KR124E/SAP-CR124E split klíma

1

Stiebel Eltron ablak klíma

1

Genex-Belcor split klíma

1

Gree Trend 3,2 KW kültéri egység(vez.gép)

1

Gree Trend 3,2 KW beltéri egység

1

Konténer szennyvízfogadó: nettó karbantartási díj
Sinclair ASH09AK split klíma

1

Labor: nettó karbantartási díj
Samsung AQ12UGBN/AQ12UGBX split klíma

2

Panasonic CS-UE9PKE beltéri egység

1

Panasonic CU-UE9PKE beltéri egység

1

Centrifuga gépház: nettó karbantartási díj
Samsung AQ12UFDN/AQ12FDX split klíma

1

Wolf KG Top 64 légkezelő

1
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Fúvó gépház: nettó karbantartási díj
Sanyo SPW -KR364E8/SPW-CR364E8 split klíma

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

db

összesen

2

Mérlegkonténer: nettó karbantartási díj
Panasonic CS-UE9QKE beltéri egység

1

Panasonic CU-UE9QKE kültéri egység

1
Littke utca 7.

nettó karbantartási díj
Sanyo SAP -KR127EHAX/SAP-CR127EHAX split
klíma

2

Király utca 63.
nettó karbantartási díj
Aircool beltéri egység

1

Aircool kültéri egység

1
Biogázüzem

Traszformátor konténer: nettó karbantartási díj
Samsung AR18JSFNCWKNEU beltéri egység,
Gyári száma: 0DNKPAKG200282V

1

Samsung AR18JSFNCWKXEU kültéri egység,
Gyári száma: 0DNLPADG200202F

1

Rothasztó gépház elektromos helyisége: nettó karbantartási
díj
LG 18EL NS2 beltéri egység,
Gyári száma: 404KALC00328

1

LG 18EL UL2 kültéri egység,
Gyári száma: 402KAXV01570

1
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Ecrusor gépház elektromos helyisége: nettó karbantartási díj
LG MS09SQ.NB0 beltéri egység,
Gyári száma: 403KARW01318

1

LG P18 EL NS2 beltéri egység,
Gyári száma: 405KABF00157

1

LG MU3M19 kültéri egység
Gyári száma:401KAGS00207

1

Traszformátor konténer: nettó karbantartási díj
Samsung AR18JSFNCWKNEU beltéri egység,
Gyári száma: 0DNKPAKG200282V

1

Samsung AR18JSFNCWKXEU kültéri egység,
Gyári száma: 0DNLPADG200202F

1
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db

összesen

db

összesen

