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Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételek
A Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Kevin Movers Kft.) jelen Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban:
ÁSZF) minden meglévő és leendő ügyfele számára teszi közzé.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden a Kevin Movers Kft. szolgáltatásait igénybe vevő, illetve
azokat megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, illetve
magánszemélyre (a továbbiakban: Megrendelő), továbbá a már megkötött szerződésekre.
1.

Kevin Movers Kft. elérhetőségei (a továbbiakban: Elérhetőség):
Cég elnevezése: Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cég rövidített elnevezése: Kevin Movers Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-941470
Adószám: 22741042-2-43
Székhely: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 251.
Képviseletre jogosult: Sűrű Krisztián ügyvezető
Bankszámlaszám: CIB BANK Zrt. 10700622-22792206-50000005
Weblap: www.kevinmovers.com www.koltozesbudapest.hu (a továbbiakban bármelyik:
Honlap)
Mobil: +36 30 7021745 és +36 30 6932725
E-mail: info@kevinmovers.com
Facebook: Kevin Movers Kft
Skype: kevin.movers.kft

2.

Szolgáltatások (a továbbiakban egységesen: Szolgáltatások):
Szolgáltatások Felsorolása
2.1 Belföldi költöztetés:
Fogalma: „Magyarország közigazgatási határain belül történő használt személyes ingóságot
tartalmazó szállítási feladatok elvégzése”
I.
Lakások, családi házak költöztetése
II.
Irodaköltöztetés
III.
Raktárak teljes körű költöztetése
IV.
Bútorszerelés
V.
Csomagolás
VI.
Biztonsági csomagolás
VII. Szállító és tároló láda gyártás
VIII. Bútorszállítás
IX.
Lomtalanítás
X.
Csomagoló anyag értékesítés

Mailing address:
Kevin Movers Kft.
1202 Budapest
Nagykőrösi út 251.

E-mail: info@kevinmovers.com
Phone: +36 30 7021745
+36 30 693 2725
Facebook: Kevin Movers Kft

Tax number:22741042-2-43
Account number:
10700622-22792206-51100005

Copyright © 2012 Kevin Movers.

2.2. Nemzetközi költöztetés:
2.2.2. Az Európai Unió tagállamain belül .
Az Európai Unió nemzetközi szállításra vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a
Kevin Movers Kft. egyedi szerződés köt a Megrendelővel a Szolgáltatás igénybevételével,
teljesítésével, díjával és egyéb részeivel kapcsolatban.
2.2.3 Harmadik országba történő Szolgáltatás nyújtása
Az Európai Unión kívülre történő Szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és
egyéb részeivel kapcsolatban a harmadik országba irányuló szállítás engedélyezési,
hatósági ügyintézés eseti idő-, és költségigényeire tekintettel a Kevin Movers Kft. egyedi
szerződés köt a Megrendelővel.
2.3. Takarítás:
Fogalma: „ Magyarország közigazgatási határain belül történő házak /lakások/irodák teljes
körű takarítási feladatainak elvégzése”
∙
Családi ház / lakástakarítás
∙
Irodaház takarítás
∙
Üzem-, raktár-, csarnoktakarítás
∙
Ablaktisztítás
∙
Speciális takarítási feladatok
∙
Bevonatolás, bevonat-karbantartás
∙
Professzionális szőnyegtisztítás száraz és nedves technológiával
∙
Szalagfüggöny-tisztítás
Higiéniai szaktanácsadás
2.4. Belföldi és nemzetközi árufuvarozás:
∙ Raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, országos viszonylatban,
budapesti telephelyről történő kiállással és raktárral, eseti megbízással, vagy
szerződéssel.
∙ Hűtött áruk szakszerű kezelése és szakszerű szállítása nemzetközi viszonylatban.
∙ Szükség szerint kocsikísérő, rakodó biztosítása megoldható.
∙ A gépkocsik nyomon követése modern telekommunikációs eszközökkel történik,
igény szerint diszpécserek pontos információkkal szolgálhatnak a szállítmány
hollétéről, várható érkezéséről.
2.5. Állatszállítás:
Fogalma: „Kedvtelésből tartott élőállatok Belföldi és Nemzetközi szállítása, Közúton, Légi
úton és Tengeri úton egyaránt. Teljes állatorvosi és vám dokumentáció ügyintézéssel”
∙ kutyaszállítás
∙ macskaszállítás
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∙
∙
∙
∙
∙
∙

lószállítás
madarak szállítása
rágcsálók szállítása
ízeltlábúak szállítása
kétéltűek szállítása
egyéb állatszállítás

3.
Költöztetés Árkalkulátor használata
3.1. A „Költöztetés Árkalkulátor” használatához regisztrációra és/vagy belépési azonosítóra
nincs szükség, használata díjmentes. Igénybevételével a Honlapon található „Jogi
nyilatkozat a weboldal használatához” című nyilatkozatot megismertnek és elfogadottnak
tekintjük.
A Honlapon található „Költöztetés Árkalkulátor” megnevezésű program ingyenes
használatával a Megrendelő jogosult a szolgáltatás költségeinek előzetes kiszámítására. A
„Költöztetés Árkalkulátor” használata előzetes igényfelmérésre szolgál, annak kitöltése
nem jelent szerződéskötést.
A Megrendelő által helyesen kitöltött „Költöztetés Árkalkulátor”-ban lévő adatok alapján
a program a Megrendelő által megadott e-mail címre, valamint másolatban a Kevin
Movers Kft. e-mail címére elküldi a tájékoztató jellegű árajánlatot. A Megrendelő által
készített kalkuláció nem minősül a Kevin Movers Kft. által tett ajánlattételnek, mivel az
nem teljes körű információkon alapul, nem minősül továbbá megrendelésnek, vagy
szerződéskötésnek.
A „Költöztetés Árkalkulátor” semminemű adattárolásra alkalmas tárhellyel nem
rendelkezik, így a Megrendelő által generált árajánlat kizárólag e-mailben kerül rögzítésre
az ügyfél saját tárhelyén és a Kevin Movers Kft. központi e-mail tárhelyén. A Kevin
Movers Kft. nem tárolja és nem használja a Megrendelők adatait marketing vagy
statisztikai célokra.
3.2. Megrendelés:
A Megrendelő által készített kalkulációt követően a Kevin Movers Kft. ügyvezetője,
tagja, alkalmazottja, megbízottja 3 (három) munkanapon belül a Szerződés megkötése
céljából a Megrendelő által megadott e-mail címen, vagy telefonos elérhetőségen felveszi
a kapcsolatot a Megrendelővel a Szolgáltatás egyéb részletei pontosítása végett.
A pontosítás nyomán készült – a Megrendelő e-mail címére eljuttatott –, és a Kevin
Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja közreműködésével
kiegészített árajánlat a Kevin Movers Kft. hivatalos árajánlata, melyet a Megrendelő
elfogadhat, vagy módosítást javasolhat. A Megrendelő módosítási javaslatát követően a
Kevin Movers Kft. módosított árajánlatot küld, mely újabb ajánlattételnek minősül.
A Kevin Movers Kft. azokat a megrendeléseket tekinti elfogadottnak, melyek elektronikus
formában, vagy a Holnapon közzétett e-mail címre történő megrendelés eljuttatásával,
vagy rövid szöveges üzenet (SMS) formájában érkeznek. A SMS küldése nem emelt díjas
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szolgáltatás. A megrendeléseket a Kevin Movers Kft. költöztetés kordinátora
visszaigazolja.
Az elfogadott megrendelést követően a Kevin Movers Kft. a Megrendelővel a megrendelt
Szolgáltatás elvégzésére és a Kevin Movers Kft.-t megillető díjra szerződést köt (a
továbbiakban: Szerződés).
Írásban történt megrendelések – e-mail és /vagy SMS üzenet – esetén a Kevin Movers
Kft. nem vizsgálja az e-mail cím, valamint a mobil telefonszám tényleges tulajdonosát.
Amennyiben a Megrendelő saját munkáltatójának (a továbbiakban: vállalat) e-mail
címéről magánszemélyként kíván megrendelést tenni, úgy annak tartalmi adataiért,
tartalmáért a Megrendelő felelősséggel tartozik. A Kevin Movers Kft. a vállalati e-mail
címekről érkező megrendeléseket úgy tekinti, hogy azok az adott vállalattól – és nem
annak munkavállalójától, tagjától, mint magánszemélytől – érkező ajánlatkérések és
megrendelések. A vállalati e-mail címet, vagy telefont használó magánszemély elismeri a
vállalati kommunikációs rendszerhez való hozzáférési jogosultságát és azt, hogy a
vállalatot a Kevin Movers Kft. felé teljes körűen képviseli, annak nevében korlátozás
nélkül eljárhat, szerződést köthet, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.
A Kevin Movers Kft. a telefon útján szóban tett megrendeléseket nem teljesíti.
A Kevin Movers Kft. a mindösszesen 199.000,-Ft, azaz százkilencvenkilencezer forint
kalkulált szolgáltatási összeget meghaladó összegű megrendelés esetén minden esetben
külön írásbeli szerződést is köt a Megrendelővel. A Kevin Movers Kft. fenntartja
magának a jogot, hogy a 199.000,-Ft, azaz százkilencvenkilencezer forintot meg nem
haladó kalkulált szolgáltatási összegű megrendelések esetén is írásbeli szerződést kössön
a Megrendelővel.
4.
Árak, kedvezmények (Szolgáltatás igénybevételéért a Kevin Movers Kft.-t megillető
ellenszolgáltatás összeg):
4.1. Az óradíjas szolgáltatás ellenértékének számítási módja, az óradíjas költöztetési
szolgáltatás köreibe tartozó tételek:
4.1.1. Óradíjas költöztetési szolgáltatás Budapest közigazgatási területén belül:
Az óradíjas költöztetési szolgáltatás az óradíjas elszámolással kalkulált költöztetési
szolgáltatás, mely Budapest főváros közigazgatási határain belül érvényes.
Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig:
- A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját,
- A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű és a
gépjárművezető óradíját,
- A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő által előzetesen
megrendelt – csomagolók, rakodók óradíját.
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4.1.2. Óradíjas költöztetési szolgáltatás Magyarországon:
Az óradíjas költöztetési szolgáltatás olyan óradíjas és kilométer alapú elszámolással
kalkulált költöztetési szolgáltatás, mely Magyarország közigazgatási határain belül
érvényes.
Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig:
- A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját,
- A
Kevin
Movers
Kft.
telephelyétől
a
Megrendelő
telephelyéig/székhelyéig/lakcíméig majd a Kevin Movers Kft. telephelyéig
vissza közúton számított és ténylegesen megtett kilométer/Forint díját,
- A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű és a
gépjárművezető óradíját,
- A szolgáltatás elvégzéséhez és az utazáshoz szükséges – a Megrendelő által
előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók óradíját.
Megrendelő által megrendelt időpont: a Szolgáltatás igénybevételének kezdete, a
rendelkezésre állás kezdő időpontja, óra perc pontossággal megadva.
Szolgáltatás befejezése: a Megrendelő által megrendelt teljes Szolgáltatás elvégzése, óra
perc pontossággal megadva.
Minden más felmerülő költség ezen felül fizetendő (pl.: parkolási díj, behajtási engedély,
stb.)
4.2. A fix díjas szolgáltatás ellenértékének számítási módja, előzetes árajánlat szerint
történik.
4.2.1. Fix díjas költöztetési szolgáltatás Budapest közigazgatási területén belül:
A fix díjas költöztetési szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási határain belül
érvényes.

Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig:
- A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját,
- A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a
gépjárművezető fix díját,
- A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő által előzetesen
megrendelt – csomagolók, rakodók díját.
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4.2.2. Fix díjas költöztetési szolgáltatás Magyarországon:
A fix díjas költöztetési szolgáltatás olyan fix díjas elszámolással kalkulált költöztetési
szolgáltatás, mely Magyarország közigazgatási határain belül érvényes.
Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig:
- A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját a felmért
m3 alapján,
- A
Kevin
Movers
Kft.
telephelyétől
a
Megrendelő
telephelyéig/székhelyéig/lakcíméig majd a Kevin Movers Kft. telephelyéig
vissza közúton számított és ténylegesen megtett kilométer/Forint díját,
- A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a
gépjárművezető fix díját,
- A szolgáltatás elvégzéséhez és az utazáshoz szükséges – a Megrendelő által
előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók díját.
4.3. Online „Költöztetés Árkalkulátor” által generált tájékoztató ár:
A Megrendelő által a Kevin Movers Kft. Honlapján található „Költöztetés Árkalkulátor”
elnevezésű program, mely a Megrendelő által megadott tételek, mennyiségek, és távolság
alapján készít költöztetési árat Magyarország közigazgatás határain belül.
A „Költöztetés Árkalkulátor” a Kevin Movers Kft. kizárólagos tulajdonát képező
számítógépes program a Megrendelő által a program keretein belül megadott – a
Megrendelő számára szöveg, jel, és ikon formájában megjelenő – adatokból a
Szolgáltatásra vonatkozó komplex tájékoztató árat generál.
Rendeltetésszerű használatához ikonok és szöveges hivatkozások nyújtanak megfelelő
információt.
A Szolgáltatás árkalkulációjának célja, hogy a Megrendelő részére Szolgáltatás
ellentételezésének várható mértékéről tájékoztató információt adjon.
4.4. Szolgáltatás lemondás:
4.4.1. Megrendelő az általa megrendelt fix díjas költöztetési Szolgáltatást a Szerződésben
rögzített Szolgáltatási időpontot megelőzően a következőképp mondhatja le érvényesen:
- a Szolgáltatás megkezdése előtti 14. naptól a Szolgáltatás megkezdése előtti
72-ik óráig a Kevin Movers Kft. által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes
ellenértékének a 15%-ának, azaz tizenöt százalékának megfizetésével.
- a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik órától a Szolgáltatás megkezdése előtti
24-ik óráig a Kevin Movers Kft. által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes
ellenértékének a 30%-ának, azaz harminc százalékának megfizetésével.
- a Szolgáltatás megkezdése előtti 24. órától a Kevin Movers Kft. által
előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének az 50%-ának, azaz ötven
százalékának megfizetésével.
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4.4.2. Megrendelő az általa megrendelt óradíjas költöztetési Szolgáltatást a Szerződésben
rögzített Szolgáltatási időpontot megelőzően a 4.4.1. pontban rögzítettek szerint
mondhatja le érvényesen úgy, hogy a Szolgáltatás ellenértéke 8 munkaóra díja. Így:
- a Szolgáltatás megkezdése előtti 14. naptól a Szolgáltatás megkezdése előtti
72-ik óráig a Szolgáltatás 8 munkaóra díjának a 15%-ának, azaz tizenöt
százalékának megfizetésével.
- a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik órától a Szolgáltatás megkezdése előtti
24-ik óráig a Szolgáltatás 8 munkaóra díjának a 30%-ának, azaz harminc
százalékának megfizetésével.
- a Szolgáltatás megkezdése előtti 24. órától Szolgáltatás 8 munkaóra díjának az
50%-ának, azaz ötven százalékának megfizetésével.
Az 4.4. pontban meghatározott Megrendelői lemondás esetén a Megrendelő köteles a
Kevin Movers Kft. részére – a Kevin Movers Kft. által kiállított számla ellenében – a
Szolgáltatás meghatározott ellenértékét az ott meghatározott időn belül megfizetni.
4.5. Fix vagy óradíjas költöztetés személyes felméréssel:
A Magyarország közigazgatási határain belüli költöztetés esetén a Kevin Movers Kft.
ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja a költöztetés részleteire vonatkozó adatokat
a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés során személyesen felméri és a felmérés
alapján pontos árajánlatot készít, mely a Kevin Movers Kft. hivatalos árajánlatának
minősül.
A személyes felmérés esetén a Megrendelő által megadott címen Kevin Movers Kft.
ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja felméri a költöztetésre szánt ingóságok
mennyiségét, állapotát, csomagolási módját, szükséges szerelési paramétereit, valamint az
ingatlan megközelíthetőségét, illetve a parkolási, behajtási lehetőségeket. A felmérés díját
minden esetben egyedileg és előzetesen határozza meg a Kevin Movers Kft. Amennyiben
a Megrendelő a személyes felmérést kéri, úgy a felmérés díját írásban elfogadni köteles.
5.

Távollevők közötti szerződéskötés speciális szabályai:
Teljesítési határidő: A Kevin Movers Kft. és a Megrendelő a megkötött Szerződésben
határozzák meg a Szolgáltatás teljesítési határidejét.
Szerződés időtartama: A Szerződés határozott időre, a Szolgáltatás teljesítéséig jön létre.
A Szerződés határozatlan időtartalmú szerződéssé nem alakul át.
Amennyiben a Megrendelő SMS útján adja le a megrendelését, úgy a Kevin Movers Kft. a
visszaigazolásban tájékoztatja a jelen ÁSZF elérhetőségéről, és felhívja a Megrendelő
figyelmét az abban foglaltakra.

6.

Fizetés:
A fizetés a Kevin Movers Kft. és a Megrendelő között létrejött Szerződés eltérő
rendelkezéseinek hiányában Magyarország hivatalos pénznemében, Forintban történik.
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Amennyiben a szerződő felek a fizetés eszközét devizában határozzák meg, úgy a
devizának szükség esetén Forintra történő átváltásakor a Felek a Magyar Nemzeti Bank
által a www.mnb.hu weboldalon közzétett, a felrakás napján érvényes deviza
középárfolyamon számolnak.
A Kevin Movers Kft. által elvégzett szolgáltatás után a Megrendelő felé számlát állít ki. A
Megrendelő köteles a számlát befogadni, és az abban meghatározott teljes összeget annak
esedékességéig a Kevin Movers Kft. a Szerződésben meghatározott számú pénzforgalmi
bankszámlájára átutalni köteles. Amennyiben a szerződő felek készpénzfizetési számla
kiállításában állapodnak meg, úgy a Megrendelő a készpénzfizetési számla
kézhezvételekor köteles a számlán szereplő összeget a Kevin Movers Kft. ügyvezetője,
tagja, alkalmazottja, megbízottja felé teljesíteni.
A Megrendelő fizetési késedelme miatt a Kevin Movers Kft. a hatályos jogszabályok
szerint érvényes késedelmi kamatot számít fel a Megrendelő felé.
A Kevin Movers Kft. a Megrendelő részére online bankkártyás fizetési lehetőséget
biztosít a Honlapon feltüntetett „Online fizetés” elnevezésű ikonon keresztül. A
bankkártyás fizetés során a Kevin Movers Kft. Honlapjáról mutató link a Megrendelőt a
CIB Bank Zrt. honlapjára vezeti, ahol a Megrendelő a tranzakciós műveletet elvégezheti.
Tekintettel arra, hogy az online bankkártyás fizetés a CIB Bank Zrt. által üzemeltetett
honlapon történik, így a Kevin Movers Kft. a bankkártyás fizetés során felmerülő
esetleges visszaélésekért, technikai hibákért felelősséggel nem tartozik. A CIB Bank Zrt.
által meghatározott online bankkártyás fizetés során felmerülő tranzakciós díj a
Megrendelőt terheli.
7.

Teljesítés:
A Kevin Movers Kft. teljesítettnek tekinti a szolgáltatást, ha az előzetesen leadott árajánlat
alapján a Szolgáltatást elvégezte és az erről készült munkalapot a Megrendelő aláírta.
Amennyiben a Megrendelő a munkalap aláírását megtagadja, úgy ezt a tényt a Kevin
Movers Kft. helyszínen lévő tagja, alkalmazottja, megbízottja a munkalapon feljegyzi.
A Kevin Movers Kft. a Szerződésben vállalt szolgáltatást a Szerződésben egyedileg
rögzített pénzügyi feltételek alapján végzi el. A teljesítés során alvállalkozó
igénybevételére jogosult.
A Megrendelő Kevin Movers Kft.-nek adott utasítása nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Kevin Movers Kft. őt figyelmezteti.
Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Kevin Movers
Kft. a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő
kockázatára végzi el a Szerződésben rögzített szolgáltatást. A Kevin Movers Kft. a
Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy
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hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére
vezetne.
A Megrendelő köteles a szolgáltatás helyét munka végzésére alkalmas állapotban a Kevin
Movers Kft. rendelkezésére bocsátani. A Kevin Movers Kft. a szolgáltatás megkezdését
mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti. Ha a
Megrendelő e kötelezettségének a Kevin Movers Kft. által megszabott megfelelő
határidőn belül nem tesz eleget, a Kevin Movers Kft. elállhat a Szerződéstől és kártérítést
követelhet.
Ha ugyanazon a létesítményen több vállalkozó tevékenykedik, a Megrendelő köteles a
munkának gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges
feltételeket megteremteni. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás helyének nem
megfelelő biztosításával a munka megszervezésével a Kevin Movers Kft.-nek kárt okoz,
köteles azt megtéríteni. Több vállalkozó munkavégzése esetén az együttműködés
módjának és feltételeinek meghatározása érdekében a Felek külön szerződést köthetnek
egymással, melyben meghatározhatják a munka összehangolása révén elérhető
megtakarítások és egyéb előnyök, valamint az egyes feleknél felmerülő többletköltségek
megosztásának módját.
A Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a Kevin Movers Kft.-vel előre írásban történő
egyeztetésben meghatározottak szerint ellenőrizheti. A Megrendelő ellenőrzési
jogosultságát csak és kizárólag a Kevin Movers Kft. szaktudással rendelkező
ügyvezetőjének, tagjának, alkalmazottjának, megbízottjának jelenlétében, az adott
munkafolyamat befejezését követően gyakorolhatja. A Kevin Movers Kft. szaktudással
rendelkező ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja kizárólag a Megrendelői
ellenőrzés miatt a munkaterületre nem köteles belépni, valamint ott tartózkodni. Az
ellenőrzés gyakorlásával a Megrendelő a Kevin Movers Kft.-nek a Szerződésben
meghatározottakon felül újabb költséget vagy kiadást nem okozhat, ellenkező esetben azt
azonnal köteles a Kevin Movers Kft. részére megtéríteni.
A Felek a Szolgáltatás átadásakor közösen ellenőrzik az ingóságok állapotát, melyről
munkalap/ lakásfelmérő/ állapot felmérő jegyzőkönyvet írnak és mind a Megrendelő,
mind a Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja köteles azt
aláírni. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha az átadás során hibát vagy
hiányosságot állapítanak meg, úgy azt a munkalapon rögzítik. Amennyiben a Megrendelő
a munkalap aláírását megtagadja, úgy ezt a tényt a munkalapon rögzíteni kell.
A Megrendelő a Szerződésben rögzített Kevin Movers Kft.-t megillető vállalkozási díjat
szolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő voltára hivatkozással nem tarthatja vissza,
köteles a díjat megfizetni.

Mailing address:
Kevin Movers Kft.
1202 Budapest
Nagykőrösi út 251.

E-mail: info@kevinmovers.com
Phone: +36 30 7021745
+36 30 693 2725
Facebook: Kevin Movers Kft

Tax number:22741042-2-43
Account number:
10700622-22792206-51100005

Copyright © 2012 Kevin Movers.

8.

Tulajdonjog kérdése:
A Megrendelő csak a saját nevében eljárva rendelheti meg a Szolgáltatást. A Kevin
Movers Kft. a Szolgáltatás megrendelése során meghatalmazást nem fogad el. A
Szolgáltatás teljesítése során azonban meghatalmazott is eljárhat.
A Megrendelő által elszállítani kívánt 20.000,-Ft értékhatárt meghaladó összegű
ingóságok esetében a Kevin Movers Kft. kiegészítő biztosítás megkötését ajánlja fel a
Megrendelő részére.
A közös tulajdonban álló ingóságok esetében a Megrendelő kötelessége a tulajdonostársak
értesítése a Szolgáltatás igénybevételéről, az ebből eredő károkért és vitákért a felelősség
a Megrendelőt terheli. A tulajdonjogi viták esetén a Kevin Movers Kft.-t semminemű
felelősség nem terheli.

9.
A Szolgáltatás igénybevételétől kizárt tételek, melyek szállítását a Kevin Movers
Kft. nem vállalja:
- Értéktárgyak
- Veszélyes áruk
- Olyan áruk, melyet kártevők vagy élésködök megtámadhatnak és fertőzést
okozhatnak
- Hűtött vagy fagyasztott étel és ital
- Minden ketrecben vagy tartályban tartott állat
A Megrendelő kötelezettsége a Kevin Movers Kft. értesítése, amennyiben a megrendelést
a jelen ÁSZF 9. pontjában felsorolt tételre adta le. Erről a tételről a Kevin Movers Kft.
választása szerint vagy külön szerződést köt a Megrendelővel, vagy a költségei
megtérítése mellett eláll a szerződéstől.
10.

Károkozás a Megrendelő tulajdonában:
A Megrendelő tulajdonában keletkezett kár megtérítése vagy helyreállítása alól a Kevin
Movers Kft. mentesül, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
A Kevin Movers Kft. felelőssége a kárkori értéket figyelembe véve azokra a károkra
terjed ki, melyek bekövetkezte előtt:
- A Megrendelő előzetes, részletes értéknyilatkozatot készített az ingóságok
értékéről,
- Az ingóságok csomagolása az Európai Unió csomagolásra vonatkozó
rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelt, azaz „export minőségben és teljes
mértékben csomagolva” kerültek a Kevin Movers Kft. részére átadásra.
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A Kevin Movers Kft. nem felel az alábbiakért:
- Rágcsálók, rovarok egyéb kártevők által okozott fertőzés, és kár
- Javítási, helyreállítási, takarítási műveletek (kivéve, ha a Kevin Movers Kft. a
Megrendelővel kifejezetten így állapodott meg)
- Invázió, ellenséges alakulat támadása, zavargás, polgárháború, lázadás, vagy
katonai puccs, sztrájk, háború miatt bekövetkező károk
- Szivárgás vagy párolgás,
- Légköri vagy éghajlati változások miatt bekövetkező károk
- Bárminemű kár, melyet olyan hűtött vagy fagyasztott ételek és italok okoztak,
melyeket a Kevin Movers Kft. teljes mértékben a Megrendelő kockázatára vett
át.
- Törékeny tételek, vagy óramű mechanizmust rejtő tételek, elektronikus, vagy
motorral hajtott tételekben bekövetkezett kár (kivéve, ha a kárnak külső jegyei
és látható jelei vannak, melyek egyértelműen a Szolgáltatás nyújtás során
keletkeztek)
- Mindazon az érzékeny berendezések vagy önálló szerelési bútorok, melyeket
szét-, és / vagy újra összeszereltek, függetlenül attól, hogy ki építette eredetileg
és amely nem alkalmasak a szállításra
- Minden nem a Kevin Movers Kft. által be-, és kicsomagolt tételben
bekövetkezett kár
- Bútorok, vagy egyéb szállítandó tétel belsejében maradt tételekben
bekövetkezett károk
- Ételben, és növényben keletkezett kár
- Mindazon berendezési tárgyak, szerelvények, melyek nehezen hozzáférhetőek
- Harmadik féltől kapott, ismeretlen állapotú vagy sérült tételek, továbbá a
harmadik felek által elvesztett tételekben bekövetkezett károk
- Értéktárgyakban és veszélyes tételekben keletkezett károk
11.

Felelősségbiztosítás
Amennyiben a Megrendelő igényli, a Kevin Movers Kft. kiegészítő biztosítási ajánlatot biztosítási alkusz partneren keresztül - tud adni a Megrendelő részére.
A Megrendelő köteles a 100.000,-Ft, azaz százezer forint összeget meghaladó ingóságáról
a Kevin Movers Kft.-t tájékoztatni.
A Kevin Movers Kft. Szolgáltatása nem terjed ki készpénz, arany, ékszer, drágakő,
értékpapír, antik-numizmatikai tárgyak, valamint mindazon ingóságok szállítására, melyet
jogszabály tilt, vagy külön engedélyhez köt.

12.

Szavatosság:
Megrendelő szavatossági igényét, megfelelő dokumentációval alátámasztva, írásban
köteles közölni a Kevin Movers Kft.-vel.
A Kevin Movers Kft. dokumentációval alátámasztott hibás teljesítése esetén a Megrendelő
a jelen ÁSZF-ben írtak figyelembe vételével kérheti kárának megtérítését, valamint
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megfelelő árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye.
13.

Mennyiség minőségi kifogásolás rendje:
A Kevin Movers Kft. által szállított dolog, valamint teljesített Szolgáltatás
vonatkozásában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen mennyiségi és minőségi
kifogást, a Megrendelő a Szerződésben meghatározott Kevin Movers Kft. teljesítési
határidejétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban, cégszerű aláírással ellátva a Kevin
Movers Kft. bármely Elérhetőségére jelezheti.
A Megrendelő által előterjesztett kifogásnak tartalmaznia kell az általa kifogásolt
szolgáltatás, valamint az ezzel kapcsolatos megrendelői igény világos, részletes és okszerű
leírását. A részletes leírás nélküli, dokumentációval alá nem támasztott, valamint elkésett
igénybejelentést a Kevin Movers Kft. nem tekinti érdemi kifogásnak. A Kevin Movers
Kft. az érdemi kifogásra 8 (nyolc) napon belül írásban, a Megrendelő bármely hivatalos
elérhetőségére továbbítva válaszol.

14.

Elállás:
A Megrendelő elállása:
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a
Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyet a Szerződés megkötésének
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat a jelen ÁSZF 4.4. pontjában
foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a Kevin Movers Kft. a szolgáltatást már
megkezdte, a Megrendelőt a jelen pontban meghatározott határidőn belül az indokolás
nélküli felmondás joga illeti meg.
Megrendelő az elállását a Kevin Movers Kft. postai, vagy e-mail elérhetőségeire
eljuttatott egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja, mely elállást a Kevin Movers Kft.
visszaigazol.
Amennyiben a Megrendelő idő előtti teljesítést kér, úgy elveszíti az elállás jogát. Erre
vonatkozóan beleegyező nyilatkozatot tesz e-mail vagy SMS útján a Kevin Movers Kft.
részére.
A Megrendelőt nem illeti meg az elállás joga a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a Kevin Movers Kft. a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
A Megrendelő elállása/felmondása esetén köteles a Kevin Movers Kft.-nek a vállalkozói
díj arányos részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni
azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
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Elállási/Felmondási tájékoztatót, és az Elállási/Felmondási nyilatkozatot jelen ÁSZF 1.
számú melléklete tartalmazza:
http://www.koltozesbudapest.hu/wp-content/uploads/2015/03/elallasi-lemondasitajekoztato.pdf (letölthető pdf dokumentum)
http://www.koltozesbudapest.hu/wp-content/uploads/2015/03/elallasi-lemondasinyilatkozat.pdf (letölthető pdf dokumentum)
15.

Jogviták rendezése:
A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt
jogügyletből eredő jogi vitákat először békés úton rendezi, annak eredménytelensége
esetén felmerülő minden jogvita a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság /
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság előtt folytatható le. Alkalmazandó jog a
magyar jog.

16.

Követelések behajtása:
A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőt jelen ÁSZF,
valamint a Szerződés alapján terhelő fizetési kötelezettségének figyelmeztetésére, fizetési
felszólítást küldésére, ennek sikertelensége esetén a Kevin Movers Kft. követelésének
peres vagy nem peres eljárás keretében történő érvényesítésére, a Kevin Movers Kft.
bíróság, felszámoló, végrehajtó és harmadik személyek előtt korlátozás mentesen
képviseletére, a Kevin Movers Kft. nevében akár szóbeli, akár írásbeli nyilatkozat tételére
harmadik személyt bízzon meg, hatalmazzon meg, valamint a követelését
engedményezze.

17.

Hatályba lépés:
Jelen ÁSZF a Kevin Movers Kft. Honlapján történt közzététellel lép hatályba, és
visszavonásig érvényes. A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF
egyoldalú módosítására. A Megrendelővel kötött Szerződés vonatkozásában minden
esetben a Szerződés megkötésének napján a Honlapon közzétett ÁSZF rendelkezései
érvényesek.
A Megrendelő és a Kevin Movers Kft. jelen ÁSZF-ben leírtakat elolvasták, értelmezték,
azzal kifejezetten egyetértenek és az abban foglaltakat magukra nézve kötelező
érvényűnek tekintik.

18.

Egyéb rendelkezés:
A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, vita esetén a magyar nyelvű változat az
irányadó.
Kelt: Budapest, 2015. március 17.
Kevin Movers Kft.
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