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A programban résztvevő
termék vagy termékcsoport
neve:
a határozatlan idejű szerződés keretein belül a következőekben állapodnak meg:
1) Gyártó/forgalmazó vállalja, hogy átadja a megnevezett terméket vagy termékcsoportot
tanúsítónak és vele együtt minden publikus és hasznosnak ítélt nem-publikus dokumentációt,
amit fontosnak tart a megismerés és megértés szempontjából.
2) A szerződés a termék vagy termékcsalád átadásával lép hatályba.
3) Tanúsító vállalja, hogy
a. Minden nem-publikus információt diszkréten kezel;
b. A terméket megismeri és megtanulja a legjobb használati gyakorlatot;
c. A terméket megfelelően tárolja és minden használat után elvégzi, rajta az előírt
felhasználói karbantartási feladatokat. Amennyiben pedig szükséges az előírt
használati időszak után szakszervizben szervizezteti. Továbbá 100%-ban vállalja
termék üzemeltetési költségeit.
d. Elvégzi a szükséges és a termék minőségét, teljesítményét meghatározó anyag- és
időnorma számításokat;
e. A terméket beépíti a képzési rendszerébe, azt az elméleti és készségfejlesztési illetve
projekt foglakozások alkalmával bemutatja és a tanulóknak használatra átadja. A
termék használatával kapcsolatban foto vagy video dokumentációt készít. A tanulók
konkrét véleményeit rögzíti;
f. Tanúsító véleményt formál a termékről, annak kategóriáján belül elfoglalt relatív
helyzetéről, üzemeltetési sajátosságairól, teljesítményéről, feltételezhető
életciklusáról, a környezetbarát szolgáltatási rendszerbe való beilleszthetőségéről és
ezeket közzéteszi a https://www.takaritz.hu/termektanusitas/ oldalon.
g. Évente legalább egy alkalommal publikál a termékkel kapcsolatban.
4) A szerződés díja a használatra átadott eszköz, mely az _____hó amortizációs időszakig a
gyártó/forgalmazó tulajdonát képezi, majd ezt követően 0 értéken tanúsító birtokába kerül.
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5) Gyártó/forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a terméket vagy a termékcsaládot az
amortizációs időszakon belül, bármikor visszakérje. Ebben az esetben, amennyiben Tanúsító
egyéb publikációs kötelezettségei fennmaradnak, akkor ennek éves díja 100.000 FT/év.
Amennyiben ezek a kötelezettségek megszűnnek, Tanúsítót egyszeri 50.000 FT szolgáltatási díj
illeti meg.
6) Gyártó/forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a terméket egy bizonyos időszak után
levegye az aktuális gyártási/kínálati palettáról, ebben az esetben a termékkel kapcsolatosa,
Tanúsítóval szemben megfogalmazott elvárások megszűnnek és a termék a múzeum projektbe
kerül.
7) A felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megbízásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalásos
úton kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű időn belül nem vezetne
eredményre, úgy e vita eldöntésére, alávetik magukat az illetékes bíróság döntéseinek.
8) A jelen megállapodásban nem, vagy kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, valamint a vonatkozó mindenkori jogszabályokat tekintik irányadónak.
9) A felek jelen megállapodást – mely formailag és tartalmilag 2 egymással mindenben
megegyező példányban készült – elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá. Mentor a második aláírással megerősíti a termék elfogadását.
Aláírás időpontja:______.____._____;

Név olvasóan:_________________
Gyártó/forgalmazó

Ritz Tibor
Tanusító
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