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A dokumentumban a nettó és a 27% áfával növelt bruttó árakat is feltüntettük.
Az árak forintban értendők!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Érvényes: 2019. január 1-től visszavonásig.
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1. Lakójurta - alapkivitel
1.1. Műszaki tartalom
A lakójurták 6 és 8 méteres átmérőben készülnek. Az alapkivitel a következőket tartalmazza:
-

Teljes faszerkezet (8 méteres méret esetén Istenfával)

-

1 db hőszigetelt üvegezéssel ellátott bejárati ajtó

-

1 db hőszigetelt üvegezéssel ellátott bukó-nyíló ablak (90 x 90)

-

Tündök, belülről nyitható plexi búrával

-

8+1 rétegű külső borítás mely tartalmazza a belső ponyvát, a 4 rétegű hőszigetelést, a
légrést, egy felületkiegyenlítő réteget, és a külső takaróponyvát

1.2. Árak
Az alábbi táblázatban a lakójurta alapkivitelének árait tüntetjük fel méretenként:
Lakójurta átmérője

nettó egységár [Ft]

bruttó egységár [Ft]

6 méter

3 125 000,-

3 968 750,-

8 méter

4 250 000,-

5 397 500,-

A fenti árak tartalmazzák a lakójurta 1.1. fejezetben írt műszaki tartalom szerinti elkészítésének
összes

anyagköltségét

és

munkadíját,

valamint

a

lakójurta

helyszíni

felállításának,

installálásának és beüzemelésének díját.
Az árak nem tartalmazzák a helyszínre szállítás költségeit, valamint a lakójurta-talapzat
(dobogó) elkészítésének anyagköltségeit és munkadíját (lásd alább, 4. és 5. fejezetek).
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1.3. Nyílászárók
A lakójurták oldalfalába az alapkivitel részét képező bejárati ajtón és ablakon kívül – igény
szerint – további nyílászárók is beépíthetők.
Az alábbi táblázatban az alapkivitelben is szereplő bejárati ajtó és 90 x 90 méretű bukó-nyíló
ablak beépítésének árait tüntetjük fel:
Nyílászáró

nettó egységár [Ft]

bruttó egységár [Ft]

Bejárati ajtó
(az alapkivitelben szereplőn túl)

220 000,-

279 400,-

90 x 90 bukó-nyíló ablak

160 000,-

203 200,-

A fenti táblázatban feltüntetett árak tartalmazzák a beépítéshez szükséges egyedi tervek
elkészítését, a szerkezet és a borítás konfekcionálási többlet-munkadíját, valamint a rögzítések
és él-zárások anyagköltségeit.
A bemutatottakon túl további méret- és kiviteligények esetén egyedi ajánlat alapján tudjuk
nyílászárók beépítését vállalni.

2. Fizetés
A

lakójurták

elkészítésének

költségei

anyagköltségre

és

munkadíjra

oszlanak.

A

megrendeléshez – az anyagköltség erejéig – a megrendelő anyagi helytállása szükséges.
Ennek mértéke a teljes vállalási ár 65%-a. A megrendeléskor ezen anyagköltség, mint előleg,
míg a munkadíj (teljes vállalási ár fennmaradó 35%-a) a jurta helyszíni felállításakor esedékes.
Ezek alapján a fizetési ütemezés az alábbiak szerint alakul:
I.

fizetési ütem: Vállalási ár 65%-a
esedékes: megrendeléskor

II.

fizetési ütem: Vállalási ár 35%-a
esedékes: jurta felállítását követően
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3. Határidő
Egy lakójurta elkészítéséhez (mérettől és kiviteltől függően) 90-120 nap szükséges. Egy adott
megrendeléssel kapcsolatban a tényleges vállalási határidő a kapacitásaink pillanatnyi
lekötöttsége miatt minden esetben külön egyeztetés tárgyát képezi.

4. Szállítás
Jelen árlista – ahogy arra az 1.2. fejezetben utaltunk – a helyszínre szállítás költségeit nem
tartalmazza, mivel ez több tényezőtől is függ (jurta/jurták mérete, darabszáma, telepítés
helyszíne, stb.). A fentiek miatt ezen költségek tervezése és ajánlatba foglalása minden
esetben külön megbízás keretében történik.
Amennyiben a helyszínre szállítást Megbízó saját járművel kész megoldani, annak (vagyis a
szállító járműnek) a megfelelősége minden esetben előzetesen egyeztetés tárgyát kell,
képezze.

5. Dobogó
5.1. Árak
Az 1.2. fejezetben bemutatott árak – ahogy azt a hivatkozott fejezetben is feltüntettük – a
dobogó elkészítésének költségeit nem tartalmazzák. Az erre vonatkozó ajánlat adása minden
esetben a telepítési helyszín megismerését (beleértve a helyi terep- és talajviszonyok helyszíni
felmérését), ill. a helyi anyagbeszerzési lehetőségek feltérképezését követően lehetséges. Az
ehhez szükséges helyszíni szemle, valamint az ajánlat összeállításának teljes költsége 50 000,Ft+áfa (63 500 Ft bruttó) munkadíj, valamint 110 Ft/km (140 Ft/km bruttó) kiszállási díjból
adódik.
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5.2. Műszaki segítségnyújtás
5.2.1.

Díjmentes szaktanácsadás

Amennyiben Megbízó vállalja a dobogó elkészítését, úgy annak műszaki tartalmát előzetesen
célszerű egyeztetni, mivel kizárólag kellően stabil és szakszerűen kialakított aljzatra, és
dobogószerkezetre állítható fel a lakójurta.

Nem megfelelő dobogóra a Lakójurta nem

állítható fel!
A Megbízó által készített dobogóhoz a lakójurta/lakójurták elkészítésére vonatkozó megbízást
követően – igény szerint – díjmentesen műszaki specifikációt bocsátunk rendelkezésre.

5.2.2.

Helyszíni művezetés

Amennyiben a dobogó kivitelezését Megbízó maga kész vállalni, de az előző 5.2.1.
fejezetben írt díjmentes szaktanácsadáson túl személyes szakmai felügyeletet is igényel a
kivitelezés során, úgy ezt 50 000,- Ft+áfa/nap (63 500 Ft/nap bruttó) munkadíj, valamint 110
Ft+áfa/km (140 Ft/km bruttó) kiszállási díj ellenében vállaljuk.

Kelt.: Balatonalmádi, 2019. január 1. napján

Mayer Árpád
üzletágvezető
Metamor Natural Design Kft.
8220 Balatonalmádi, Szigeti József. u. 22.
Adószám: 14254099-2-19
Cégjegyzékszám.: 19-09-519102
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