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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től. a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

1. Leier beton zsaluzóelemek

2. Leier beton pillérzsaluzó elemek

3. Egyéb betonelemek

4. Kiszolgáló üzemek

Típus méret kb. db/m2 kg/db raklap db/raklap egységár adott telephelyi 
kiadással (Ft/db)

Zsaluzóelem ZS 15 15×50×23 8,5 16,0 piros 80 495

Zsaluzóelem ZS 20 20×50×23 8,5 18,5 piros 60 545

Zsaluzóelem ZS 25 25×50×23 8,5 21,0 piros 40 630

Zsaluzóelem ZS 30 30×50×23 8,5 23,0 piros 40 705

Zsaluzóelem ZS 40 40×50×23 8,5 29,0 piros 30 946

Típus méret kb. db/fm kg/db raklap db/raklap egységár adott telephelyi 
kiadással (Ft/db)

Pillérzsaluzó elem 20 20×20×23 4,5 10,0 piros 150 495

Pillérzsaluzó elem 25 25×25×23 4,5 13,0 piros 80 610

Pillérzsaluzó elem 30 30×30×23 4,5 15,0 piros 60 710

Pillérzsaluzó elem 40 40×40×23 4,5 21,0 piros 30 975

Típus méret kb. db/m2 kg/db raklap db/raklap egységár adott telephelyi 
kiadással (Ft/db)

Pincefalazó UNI 30×38×22 11/14* 28,0 piros 45 900

Válaszfalelem VF 10 10×50×22 8,5 15,0 piros 100 505
* 30-as / 38-as falvastagság esetén

Típus Jánossomorja gönyű Jánosháza Kiskunlacháza pécs Hajdúszoboszló

Zsaluzóelem ZS 15 - x x x x x

Zsaluzóelem ZS 20 x x x x x x

Zsaluzóelem ZS 25 x x x x x x

Zsaluzóelem ZS 30 x x x x x x

Zsaluzóelem ZS 40 - x x x x -

Pillérzsaluzó elem 20 - x - - - x

Pillérzsaluzó elem 25 - x - - x x

Pillérzsaluzó elem 30 - x x - x x

Pillérzsaluzó elem 40 - - x - x -

Pincefalazó UNI - - x - - -

Válaszfalelem VF 10 x - x - - -

Termékeink az „x”-el jelölt üzemeinkben érhetőek el

műszaki adatok és árak

műszaki adatok és árak

műszaki adatok és árak

leier beton zsaluzóelem

leier beton pillérzsaluzó elem

leier pincefalazó Uni

leier válaszfalelem VF 10
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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től.a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5. Égetett kerámia falazóelemek

Típus méret kb. db/m2 kg/db raklap db/raklap
egységár adott telephelyi 

kiadással (Ft/db)

Devecser mátraderecske

LeierPLAN csiszolt falazóelemek1

LeierPLAN 45 N+F 45×25×24,9 16,0 19,3 leier 50 1 615 -

LeierPLAN 38 N+F 38×25×24,9 16,0 15,2 leier 60 1 360 -

LeierPLAN 30 N+F 30×25×24,9 16,0 12,5 leier 80 1 150 -

LeierPLAN 25 N+F 25×37,5×24,9 10,7 15,2 leier 60 1 335 -

LeierPLAN 12/50 N+F 12×50×24,9 8,0 12,2 leier 80 1 005 -

LeierPLAN 10/50 N+F 10×50×24,9 8,0 9,0 leier 96 880 -

Leiertherm hagyományos falazóelemek2

Leiertherm 45 N+F 45×25×23,8 16,0 18,5 leier 50 1 300 1 300

Leiertherm 38 N+F 38×25×23,8 16,0 15,5 leier 60 1 085 1 085

Leiertherm 30 N+F 30×25×23,8 16,0 12,0 leier 80 900 900

Leiertherm 25 N+F 25×37,5×23,8 10,7 15,5 leier 60 1 075 1 075

Leiertherm 20 N+F 20×50×23,8 8,0 17,5 leier 48 1 185 1 185

Leiertherm 12 N+F 12×50×23,8 8,0 11,2 leier 80 775 -

Leiertherm 10 N+F 10×50×23,8 8,0 8,5 leier 96 660 660

Leiertherm speciális falazóelemek2

Leiertherm 25 OBJEKT 25×38×23,8 10,7 21,0 leier 60 - 1 110

Leiertherm 25/30 AKU3 30×25×23,8 12,8/15,3 19,0 leier 64 - 1 600

Leierterm 30 AKU HT 30×25×23,8 15,3 19,0 leier 64 - 1 600

Kisméretű tömör 25×12×6,5 51/102 3,3 eUr 360 - 445

Kisméretű kevéslyukú 25×12×6,5 51/102 3,0 eUr 360 - 440

műszaki adatok és árak

leiertherm/leierplan 45 n+F

leiertherm/leierplan 38 n+F

leiertherm/leierplan 30 n+F

leiertherm/leierplan 25 n+F

leiertherm 20 n+F

leiertherm/ leierplan 12 n+F

leiertherm/leierplan 10 n+F

kisméretű tömör  
kisméretű kevéslyukú

leiertherm akU 25/30

1 a termékek ára nem tartalmazza kötőanyagot. ajánlott kötőanyagaink és további információ az anyagszükségletekről a 6. pontban.
2 a termékek ára nem tartalmazza kötőanyagot. leierFiX és leierplan kötőanyagunk nem használható hagyományos falazóelemeinknél. 
3 súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal rw: 25 cm falvastagság esetén 55 dB, 30 cm falvastagság esetén 57 dB.

leiertherm OBJekT 25

Típus méret (liter) kg/db flakon/doboz 
zsák/raklap raklap

egységár adott telephelyi 
kiadással (Ft/db)

Devecser

LeierFIX univerzális építési ragasztó1 0,75 (750ml) - 12 -  4 250    

LeierPLAN vékonyágyas falazóhabarcs1 21 2 25 48 eUr  1 265    

Típus

számított anyagszükséglet

leierplan 45 n+F, 
leierplan 44 pro, 
leierplan 44 isO

leierplan 38 n+F, 
leierplan 38 pro

leierplan 30 n+F, 
leierplan 30 pro leierplan 25 n+F leierplan 10/50 n+F, 

leierplan 12/50 n+F

LeierFIX univerzális építési 
ragasztó (m2/flakon)1 5 5 5 5 10

LeierPLAN vékonyágyas 
falazóhabarcs (liter/m2)1 4 3 2,4 2 0,8

műszaki adatok és árak

anyagszükséglet

1 Hagyományos falazóelemekhez nem használható. 
2 egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

leierFiX univerzális építési ragasztó

leierplan vékony falazóhabarcs

6. Kötőanyagok 
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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től. a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

8. DURISOL falazóelemek

Típus méret kb. db/m2 kg/db db/raklap Kitöltőbeton 
(kb.l/m2)

Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L 50×15×25 8,0 6 70 76

Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L 50×17×25 8,0 9 60 101

Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13 50×20×25 8,0 12 50 102

Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18 50×25×25 8,0 13 40 144

Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18 50×31,5×25 8,0 20 30 144

Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18 50×38×25 8,0 27 30 144

Durisol falazóelem DS 35/20 50×35×25 8,0 18 30 153

Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L 50×30×25 8,0 11 32 104

Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L 50×45×25 8,0 12 30/20 104

Típus egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)

Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L 950

Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L 1050

Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13 1 250

Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18 1 350

Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18 2 050

Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18 2 700

Durisol falazóelem DS 35/20 2 300

Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L 2 750

Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L 4 750

műszaki adatok

árak

Durisol hanggátló 
falazóelem Dmi 17/12 l

Durisol hanggátló 
falazóelem Dmi 15/9 l

Durisol hanggátló 
falazóelem Dmi 25/18

Durisol falazóelem 
Ds 35/20

Durisol hanggátló 
falazóelem Dmi 31,5/18

Durisol hanggátló 
falazóelem Dmi 38/18

Durisol hőszigetelt 
falazóelem Dss 30/12

Durisol hőszigetelt 
falazóelem Dss 45/12

Durisol hőszigetelt 
falazóelem Dsm 45/12

Durisol hanggátló 
falazóelem Dmi 20/13

 › Raklap típusa: Tégla raklap  ›  Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

7. Szerszámok, kiegészítők

Típus
egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)

Devecser

Nivelláló készlet tüzihorganyozva, ládával 106 000

Habarcsterítő kocsi 30/25 cm tüzihorganyozva, szűkítővel 87 500

Habarcsterítő kocsi 38/30 cm tüzihorganyozva, szűkítővel 90 000

Habarcsterítő kocsi 44 cm tüzihorganyozva 93 500

Bekötőszalag (250 db/doboz) 160

nivelláló készlet, 
ládával

Habarcsterítő 
kocsi
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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től.a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

10. Leier MDA nyílásáthidaló

9. Leier MDE nyílásáthidaló

11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)

Típus méret (cm) max. falköz (cm) kg/db raklap db/raklap egységár adott telephelyi kiadással 
(Ft/db)

MDA 75 75×12×6,5 50 10,5 eUr 81 1 800

MDA 100 100×12×6,5 75 14,0 eUr 54 2 400

MDA 125 125×12×6,5 100 17,5 eUr 54 3 000

MDA 150 150×12×6,5 125 21,0 eUr 54 3 600

MDA 175 175×12×6,5 150 24,5 eUr 54 4 100

MDA 200 200×12×6,5 175 28,0 eUr 36 4 800

MDA 225 225×12×6,5 200 31,5 eUr 36 5 600

MDA 250 250×12×6,5 225 35,0 eUr 36 6 400

MDA 275 275×12×6,5 250 38,5 eUr 36 6 900

MDA 300 300×12×6,5 275 42,0 eUr 36 7 700

MDA 325 325×12×6,5 300 45,5 eUr 30 8 900

Típus méret (cm) max. falköz (cm) kg/db raklap db/raklap egységár adott telephelyi kiadással 
(Ft/db)

MDVA 75 75×9×6,5 50 8,9 eUr 108 1 800

MDVA 100 100×9×6,5 75 11,8 eUr 72 2 400

MDVA 125 125×9×6,5 100 14,8 eUr 72 3 000

MDVA 150 150×9×6,5 125 17,7 eUr 72 3 600

MDVA 175 175×9×6,5 150 20,7 eUr 72 4 100

MDVA 200 200×9×6,5 175 23,6 eUr 72 4 800

MDVA 225 225×9×6,5 200 26,6 eUr 48 5 600

MDVA 250 250×9×6,5 225 29,5 eUr 48 6 400

MDVA 275 275×9×6,5 250 32,5 eUr 48 6 900

MDVA 300 300×9×6,5 275 35,4 eUr 48 7 700

MDVA 325 325×9×6,5 300 38,4 eUr 40 8 900

Típus méret (cm) max. falköz (cm) kg/db raklap db/raklap egységár adott telephelyi 
kiadással (Ft/db)

MDE 100 100×8×23,8 75 34,5 eUr 27 3 200

MDE 125 125×8×23,8 100 43,1 eUr 27 4 000

MDE 150 150×8×23,8 125 52,0 eUr 27 4 700

MDE 175 175×8×23,8 150 60,7 eUr 21 5 600

MDE 200 200×8×23,8 160 69,1 eUr 21 6 700

MDE 225 225×8×23,8 185 77,7 eUr 15 7 900

MDE 250 250×8×23,8 210 86,3 eUr 15 9 400

MDE 275 275×8×23,8 225 95,0 eUr 15 10 500

MDE 300 300×8×23,8 250 103,6 eUr 15 11 300

MDE 325 325×8×23,8 275 112,2 eUr 15 12 700

műszaki adatok és árak

műszaki adatok és árak

műszaki adatok és árak

mDVa nyílásáthidaló

mDa nyílásáthidaló

mDe nyílásáthidaló

 › Kiszolgáló üzemek: Devecser, mátraderecske, pécs

 › Kiszolgáló üzemek: Devecser, mátraderecske, pécs

 › Kiszolgáló üzemek: Devecser, mátraderecske, pécs
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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től. a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

12. Leier mesterfödém gerenda (LMF)

13. Leier béléstest

műszaki adatok és árak

Típus max. falköz (cm) Teljes hossz (cm) kg/db (Ft/db)

LMF 120 100 120 16,0  3 280    

LMF 140 120 140 19,0  3 830    

LMF 160 140 160 22,0  4 380    

LMF 180 160 180 24,0  4 950    

LMF 200 180 200 27,0  5 490    

LMF 220 200 220 29,0  6 040    

LMF 240 220 240 31,0  6 590    

LMF 260 240 260 34,0  7 140    

LMF 280 260 280 38,0  7 650    

LMF 300 280 300 39,0  8 220    

LMF 320 300 320 45,0  8 770    

LMF 340 320 340 47,0  9 320    

LMF 360 340 360 49,0  9 860    

LMF 380 360 380 56,0  10 430    

LMF 400 380 400 53,0  10 960    

LMF 420 400 420 62,0  12 160    

LMF 440 420 440 60,0  13 360    

LMF 460 440 460 66,0  14 550    

LMF 480 460 480 69,0  15 750    

LMF 500 480 500 72,0  16 950    

LMF 520 500 520 77,0  18 140    

LMF 540 520 540 79,0  19 540    

LMF 560 540 560 82,0  21 470    

LMF 580 560 580 85,0  22 260    

LMF 600 580 600 95,0  23 020    

LMF 620 600 620 98,0  23 790    

LMF 640 620 640 103,0  24 570    

LMF 660 640 660 106,0  25 320    

LMF 680 660 680 112,0  26 080    

LMF 700 670 700 115,0  26 870    

LMF 720 690 720 118,0  31 900    

LMF 740 710 740 121,0  35 880    

LMF 760 730 760 124,0  39 860    

LMF 780 750 780 128,0  42 850    

LMF 800 770 800 131,0  43 870    

LMF 820 790 820 134,0  44 850    

LMF 840 810 840 147,0  45 840    

LMF 860 830 860 151,0  46 860    

LMF 880 850 880 155,0  47 840    

LMF 900 870 900 158,0  48 840    

LMF 920 890 920 162,0  49 820    

mértékadó terhelés 9 kn/m2 | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (pécs) : 11,0 cm
Figyelem! a födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

Típus méret kb. db/fm kg/db raklap db/raklap
egységár adott telephelyi 

kiadással 
(Ft/db)

Béléstest EB 60/19B 60×19×25 4,0 23,0 piros 60 615

műszaki adatok és árak

leier mesterfödém

Béléstest eB 60/19B

 › Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, pécs

 › Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, pécs, Jánosháza, Kiskunlacháza
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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től.a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

14. Leier üreges födémpalló (LÜF)

15. Leier mesterpanel (LMP)

16. Leier kéregfal (LKF)

Típus Vastagság (cm) súly (kb. kg/m2) Javasolt támaszközök (m)

Üreges födémpalló 16-2 16,0 235,0 3,5 - 7

Üreges födémpalló 20-2 20,0 290,0 4 - 9

Üreges födémpalló 26,5-2 26,5 370,0 6 - 12

Üreges födémpalló 32-2 32,0 410,0 8 - 14

Üreges födémpalló 40-2 40,0 460,0 9 - 16

Üreges födémpalló 45-2 45,0 530,0 11 - 18

Üreges födémpalló 50-2 50,0 640,0 13 - 21

műszaki adatok és árak

műszaki adatok

műszaki adatok

Üreges födémpalló

 › Kiszolgáló üzem: Jánossomorja
Figyelem! a födémvastagság statikailag meghatározandó adat.
árak: egyedi kalkuláció szerint.

árak: egyedi kalkuláció szerint.

árak: egyedi kalkuláció szerint.

árak: egyedi kalkuláció szerint. Végkialakítás egyedi megoldással.
egyedi kalkulációk alapján, lehetőség van normál elemtől eltérő méretű lépcsők gyártására is.

Betonminőség: C30/37 XC4 XF1

Födémvastagság elemszélesség elemhosszúság alap 
betonminőség Vasalás

16-40 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm maximum 2,4 m maximum 12 m C25/30 XC2 statikai adatok 
alapján

Falvastagság elemmagasság elemhosszúság alap 
betonminőség Vasalás

18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, 
ebből elemvastagság: 5-7cm maximum 3,0 m maximum 

8,35 m C25/30 XC2 statikai adatok 
alapján

 › Kiszolgáló üzem: Jánossomorja, győr

 › Kiszolgáló üzem: Jánossomorja, győr, Kiskunlacháza

17. Leier lépcső

18. Leier támfal

műszaki adatok

műszaki adatok

Belépés 
(cm)

Fellépés 
(cm)

lemezvastagság 
(cm)

Karszélesség 
(cm)

lépcsőfokok 
száma

emelési 
súly

alapbeton- 
minőség Vasalás

Egyenes karú v. pihenős lépcső

egyedi méretek 0,5-4 t C30/37 XC2 gyártó adatai alapján

Húzott karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) - 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással

25 min. 17,6 egyedi 90-110 max. 18 min. 4,0 t C30/37 XC2 gyártó adatai alapján

Típus magasság 
(cm)

szélesség 
(cm)

Talphosszúság 
(cm)

súly 
(to/db)

egységár adott telephelyi kiadással 
(Ft/db)

LTE 300-100 300 100 160 1,94 164 700

LTE 280-100 280 100 150 1,82 160 400

LTE 250-100 250 100 130 1,62 145 000

LTE 230-100 230 100 120 1,54 139 000

LTE 200-100 200 100 100 1,31 126 000

LTE 180-100 180 100 90 1,20 114 600

LTE 150-100 150 100 80 0,67 91 500

LTE 120-100 120 100 70 0,54 86 200

LTE 100-100 100 100 60 0,46 67 200

LTE 80-100 80 100 50 0,36 61 300

LTE 60-100 60 100 40 0,27 58 300

LTE T 400-100 400 100 175 2,90 308 900

LTE T 300-100 300 100 175 2,50 289 900

 › Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

 › Kiszolgáló üzem: győr
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maGasépíTési Termékek

érvényes: 2022. október 1-től. a megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. áraink az áFa-t nem tartalmazzák. az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

árak

árak

RAKLAPOK, DÍJAK

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

19. Leier liftakna elem

20. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

Falvastagság elemszélesség elemhosszúság elemmagasság elemsúly Felület Betonminőség Vasalás

12 vagy 15 cm 140 - 240 cm 180 - 310 cm 150 - 300 cm kb. 300 - 
375 kg/m2

simák, pórusban 
szegények, 
glettelésre 
alkalmasak

C35/45 XC2
statikai 
adatok 
alapján

műszaki adatok

 › Kiszolgáló üzem: Jánossomorja
árak: egyedi kalkuláció szerint.

megnevezés Kiegészítő információ egységdíj

EUR raklap Kibocsátó üzem: mD, Js, gO 6 000 Ft

Leier tégla raklap Kibocsátó üzem: De, mD, gO, Hs 6 000 Ft

Leier piros raklap Kibocsátó üzem: Js, JH, gO, Kl, ps, Hs 6 000 Ft

Raklap logisztikai díj gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként 300 Ft

Egységes darus szállítási 
díj, átszedési díj raklaponként 1 300 Ft

Leier általános csomagolási díj raklaponként 700 Ft

Leier tégla csomagolási díj raklaponként 1 750 Ft

Leier cserép csomagolási díj raklaponként 2 300 Ft

megnevezés Kiegészítő információ egységdíj

Leier Kaiserstein térkő és lap, beton 
fedlap, szegélykő raklapbontási díj raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó 14 000 Ft

Kaiserstein kerítés, import 
termék összekészítési díj megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó 14 000 Ft

Kémény, cserép összekészítési díj megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó 14 000 Ft

Áthidaló raklapbontási díj raklaponként vagy tipusonként 1 750 Ft

MPL emelőhátfalas szállítási díj tonna/raklaponként 17 000 Ft

Díszburkolatok 
Részkiterheltség felár

részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, 
lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél) 40 000 Ft

részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna 
feletti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként 8 000 Ft

EXPRESSZ szállítási felár gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás 20 000 Ft

GYORS szállítási felár gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás 12 000 Ft

Állásidő megkezdett negyedóránként 4 800 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is 
érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni.
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érvényes: 2022. október 1-től.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
1. Általános feltételek
A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft.-vel (a továbbiakban Leier) 
építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan 
része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti 
partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél 
kötelesek e feltételek � gyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni 
mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti 
feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok
A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb 
segédeszközök ellenértékét és a csomagolási díjat az átadás időpontjában érvényes, a 
www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött 
szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier 
gyáregységben történő fuvareszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország 
területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden 
korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a 
leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A  Leier jogosult a leszállított árat megbontani 
és a számlán külön szállítási díjat és termékdíjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján 
érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől 
számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések
A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő 
megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő 
feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a 
jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú 
előleg be� zetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos 
visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. 
A csak előleg be� zetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén 
a vevő az előleget elveszti, annak vissza� zetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot 
az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek 
megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30%-nak megfelelő 
mértékű kötbér � zetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó 
szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat meg� zetni a 
Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és 
anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre 
kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés
Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), 
az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által 
szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy: a vevő. A vevő 
alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles 
az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést 
követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre 
jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, 
az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő 
vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier 
visszaszállíttatja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles meg� zetni. A kárveszély a 
termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő 
írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.    
Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként 
szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.
A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott 
szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. 
Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, 
illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására 
alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, 
beleértve a lerakodás feltételeit is. Eladó szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás 
a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. 
Amennyiben az eladó daruzást vállal, a vevő  köteles a rakodási munkát irányítani. A 
célállomásra érkezést  követően a  kötözés minden esetben a vevő feladata, ideértve az 
esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím 
megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás)  lehetséges, illetve annak beszerzéséről 
a vevő gondoskodik.  Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul 
- beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát 
vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles 
az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan 
fuvareszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó 
igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a 
behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő 
többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál 
messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A 
Leier a raklapokat használható állapotban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási 
számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő 
vételáron a vevőtől visszavásárolja. 

5. Fizetési feltételek
A vevő a számlán feltüntetett � zetési határnapig köteles az ellenértéket meg� zetni. 
Késedelmes � zetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot és behajtási költségátalányt meg� zetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, 
késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A 
Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár ki� zetéséig 
a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a 
hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját 
igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek 
alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni 
tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem 
terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes 
� zetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a 
raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló � zetési 
kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő � zetési nehézsége esetén köteles a terméket 
a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó � zetési késedelme áll 
fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék 
visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi 
Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének 
túllépése, � zetési késedelme, illetve a � zetési szándékával vagy képességével kapcsolatos 
kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített � zetési feltételek felfüggesztésére, előre 
történő � zetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő 
elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult 
építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár 
kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban 
tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik 
be, különös tekintettel a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság
Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás 
megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell 
feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélen 
hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag 
az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem 
ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül 
írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni 
a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a 
szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a http://reklamacio.leier.hu/ 
honlapon is előterjesztheti. 
Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében 
láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére 
visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, 
tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy 
sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, 
illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott 
térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen 
jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól 
való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáción alapuló 
� zetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes 
� zetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.
A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó 
esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető 
okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül 
ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha 
jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a 
szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is.    
A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót 
betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak 
tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett 
mintatermékeken változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és 
alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges 
továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó � gyelmét 
felhívni.

7. Személyes adatok kezelése
A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait 
az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (https://www.leier.hu/adatkezelesi-tajekoztato) A 
szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát 
és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések
Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a 
módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus 
levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a 
Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén 
a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



keresse további építőanyag-árlistáinkat:

leier épíTőanYaG – Üzemek:

 › Devecser – Téglagyár
8460 Devecser, sümegi út  

Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | e-mail: devecser@leier.hu

 › Gönyű – Betonelemgyár
9071 gönyű, Dózsa györgy út 2.  

Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | e-mail: gonyu@leier.hu

 › Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár
4200 Hajdúszoboszló, szováti útfél 2.  

Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | e-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

 › Jánosháza – Betonelemgyár
9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése  

Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | e-mail: janoshaza@leier.hu

 › Jánossomorja – Betonelemgyár
9241 Jánossomorja, leier út 2.  

Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | e-mail: janossomorja@leier.hu

 › Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont
2340 Kiskunlacháza, rákóczi út 92.  

Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | e-mail: kiskunlachaza@leier.hu

 › Mátraderecske – Téglagyár
3246 mátraderecske, Baross út 51.  

Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | e-mail: matraderecske@leier.hu

 › Pécs – Betonelemgyár
7630 pécs, edison út 110.  

Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | e-mail: pecs@leier.hu

 › Győr – Betonelemgyár
9028 győr, Fehérvári út 75.  

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | e-mail: gyoriuzem@leier.hu

leier – érTékesíTés:

 › Központi Értékesítés, Vevőszolgálat
9024 győr, Baross gábor u. 42.  

Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | e-mail: ertekesites@leier.hu

 › Leier Kaiserstein Galéria
leier City Center - leier Központ új irodaépülete

9024 győr, Baross gábur u. 42.

Telefon: 96/512-567
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