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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

MŰFŰ BŐRÖND VÁSÁRLÁSÁRA 
 
 

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászf) szabályozzák a Globál Sport Kft. 
(4030 Debrecen, Tömös u. 17.) által értékesített „Műfű bőrönd” megvásárlására alkalmazandó 
feltételeket. Jelen Ászf-nek a műfű telepítési és karbantartási útmutató az elválaszthatatlan 
részét képezi. 
 

1. Érvényesség és hatály 

2021. június 07. napjától visszavonásig, a hatálybalépést követően Műfű bőrönd vásárlására 
megkötött adásvételi szerződésre. Jelen Ászf rendelkezéseit kötelező jelleggel kell alkalmazni 
minden „Műfű bőrönd” vásárlására, amelynek eladója a Globál Sport Kft. (a továbbiakban: 
Eladó). 
 

2. A szerződés tárgya, tartalma 

A „Műfű bőrönd” létrehozásának célja az, hogy az Eladó segítse azon Vásárlókat a 
döntéshozatalban, akik a számukra megfelelő műfű kiválasztásához a különböző műfüveket 
otthonukban szeretnék megtekinteni és kipróbálni. 
Eladó egy olyan táskát ad el a Vevő részére, amely több gyártó cég 4 (négy) különböző műfű 
termékének a kis méretű mintáját tartalmazza (a továbbiakban: „Műfű bőrönd”). Ezen minták az 
alábbi műfüveket tartalmazzák, a táskában beazonosítható módon: 

- Condor műfű Perfection terméke 
-  Edel műfű Főnix terméke 
- CCGrass műfű Fine Duo terméke 
- CCGrass műfű Nobel terméke 

A „Műfű bőrönd” kizárólag az Eladó székhelyén, személyes jelenléttel megvásárolható. 
A vételár megfizetésével a Vevő a táska és tartalma tulajdonosává válik. Amikor a Vevő 
kiválasztotta a számára megfelelő műfüvet, akkor amennyiben a kiválasztott műfű terméket az 
Eladótól szerzi be, a „Műfű bőrönd” vételára jóváírásra kerül a műfű vételárából. A műfű 
vételára meg kell, hogy haladja a „Műfű bőrönd” vételárát, ezt meghaladóan a megvásárolandó 
műfű mennyiségétől függetlenül beszámításra kerül a „Műfű bőrönd” vételára. 
A beszámításhoz az szükséges, hogy a Vevő az Eladótól kapott számlával igazolja a „Műfű 
bőrönd” megvásárlását. Az Eladó feltételül szabja, hogy a műfű megvásárlása a „Műfű bőrönd” 
megvásárlásától számított 1 (egy) éven belül történjen meg. Az Eladónál vásárolt 
bárminemű további termék vételárába a „Műfű bőrönd” vételára nem számítható be. 
 

3. Vételár és telepítési költségek 

A „Műfű bőrönd” minta vételára bruttó 2.490 Ft. A vásárlásról az Eladó a Vevő nevére 
számlát állít ki. A vételárat a Vevő készpénzben tudja megfizetni, illetve amennyiben lehetősége 
van netbankon keresztül a vételárat az Eladó bankszámlájára átutalni, azonnali átutalással meg 
tudja fizetni, ez esetben a „Műfű bőrönd” átadásának a feltétele, hogy a vételár jóváírásra 
kerüljön az Eladó bankszámláján. 
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Amennyiben a műfüvet a Vevő az Eladótól vásárolja meg, a műfű végső vételára a „Műfű bőrönd” 
vételárával csökken.  
Amennyiben a Vevő a „Műfű bőrönd” vásárlásától számított 1 éven belül nem vásárol az 
Eladónál műfüvet, akkor a jóváírás a későbbiekben nem vehető igénybe, illetve a „Műfű bőrönd” 
árát az Eladó nem téríti vissza. 
 
A műfű megvásárlása előtt számolni kell azzal, hogy a műfű telepítéséhez további anyagok 
beszerzése is célszerű, illetve szükséges a jelen Ászf-hez elválaszthatatlanul csatolt Műfű 
telepítési és karbantartási útmutató „Követelmények a műfű telepítéséhez” elnevezésű címben 
rögzítettek szerint. Sem a „Műfű bőrönd” , sem a műfű megvásárlása a műfű telepítésével 
kapcsolatos költségeket, telepítési díjakat nem tartalmaz, hanem az csak a termékek 
vételára.  
 

4. Szavatosság 

Az Eladó szavatolja, hogy a megvásárolandó műfű minőségében és kinézetében, tapintásában 
teljes egészében megegyezik azzal a mintával, amely a „Műfű bőröndben” kerül átadásra. 
Tekintettel arra, hogy a „Műfű bőrönd” csupán minta bemutatásának a célját szolgálja, így az 
Eladót szavatossági felelősség nem terheli. A „Műfű bőrönd”, illetve a minták száraz, 
nedvességtől védett helyen tárolandóak. 
Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben megvásárolandó műfű rendszeres 
karbantartást igényel, a jelen Ászf elválaszthatatlan részét képező Műfű telepítési és 
karbantartási útmutató rendelkezései szerint, így az Eladó a karbantartás nem megfelelőségére 
vagy hiányára való felelősségét kizárja.  
 

5. Egyéb rendelkezések 

Eladó kizárja a felelősségét bárminemű járulékos vagy következményes kárért, a Vevő 
vagyonában bekövetkezett kárért vagy a Vevőt ért elmaradt vagyoni előnyért. 
A felek a közöttük felmerülő vitát elsődlegesen békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet 
eredményre, az Eladó székhelye szerint joghatósággal és illetékességgel rendelkező bíróságot 
kötik ki. 
Felek jogképessége és cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy kizárva, így szerződés 
megkötésének akadálya nincs. 
Egyebekben a mindenkor hatályos 2013. évi V. törvény (Ptk.) adásvételre vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján részére átadott, tudomására jutott személyes 
adatok kezelése tekintetében betartja a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, 
különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó 
rendelkezéseit. 
Az Eladó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:  
https://www.globalsport.hu/Kapcsolat/Adatvedelem.html 
 
Debrecen, 2021. június 07. 
 
 

Globál Sport Kft. 
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
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CONDOR műfű termékek (Perfection, Romance, Ibiza) 

 

A Hollandiából érkező pázsitok tapintása rendkívül puha, kellemes, a kettős anyagú 
hátlapnak (polipropilén, illetve latex) köszönhetően pedig a termékek kiemelkedő 
rugalmassággal és nedvességáteresztő képességgel bírnak. A műfüvek rendkívül természetes 
hatásúak, hiszen a gyártó a tervezéskor arra törekedett, hogy az teljes mértékben a 
természetes gyepfelület hatását keltse az év minden napján. Ennek megfelelően, a termékek 
a természetes gyepfelületet imitáló függőleges mikro-szálakat tartalmaznak, illetve színtartó 
tulajdonságokkal bírnak, azaz UV stabilak, amelyekre a gyártó 7 év garanciát vállal. A Condor 
műfüvek a legjobb választás kisgyermekes családok és állatbarát háztartások számára.  

 

EDEL műfű termék (Főnix) 

Az Edel műfüvek tapintása rendkívül puha, kellemes, a polipropilén anyagú hátlapnak 
köszönhetően a termékek kiemelkedő rugalmassággal bírnak. A gyártó a termékek 
tervezésekor arra törekedett, hogy azok teljes mértékben a természetes gyepfelület hatását 
keltsék egész évben. Ennek megfelelően, ezek a termékek a természetes gyepfelületet 
imitáló függőleges mikro-szálakat tartalmaznak, illetve színtartó tulajdonságokkal bírnak, 
azaz UV stabilak, amelyekre a gyártó 8 év garanciát vállal. Az Edel pázsitok a legjobb 
választás kisgyermekes családok, állatbarát háztartások számára. 

 

CCGrass műfű termékek (Fine Duo, Nobel) 

A CCGRASS műfüvek tapintása puha, kellemes, a polipropilén anyagú hátlapnak 
köszönhetően a termékek kiemelkedő rugalmassággal bírnak. A CCGrass termékei 
természetes hatásúak, a gyártó a tervezéskor arra törekedett, hogy azok teljes mértékben a 
természetes gyepfelület hatását keltsék egész évben. Mindkét termék függőleges mikro-
szálakat tartalmaz, illetve színtartó tulajdonságokkal bírnak, azaz UV stabilak, amelyekre a 
gyártó 6 év garanciát vállal. Környezetbarát pázsitok, így a legjobb választás kisgyermekes 
családok, állatbarát háztartások számára. Garantált minőség, megfizethető áron! 

 
 
 
 



 
Követelmények a műfű telepítéséhez 

 
 
• Műfű 
• Zúzott kő (alapozáshoz) 
• Geotextília (stabilizálja a műfű alatti területet) 
• Műfűragasztó (az illesztések összeragasztásához) 
• Fogas lehúzó kanál (műfű ragasztó egyenletes terítéséhez) 
• Műfű ragasztószalag (a műfű gyors és könnyű összeillesztéséhez) 
• Stanley kés (a műfű pontos méretre vágásához) 
• Kvarchomok (homok rászórásával a műfű plusz stabilitást kap és a műfűszálak extra 
védelmet kapnak) 
• Kefe vagy seprű (a kvarchomok besepréséhez a műfűszálakba) 

 
Útmutató a műfű lerakásához 

 
Előkészítés: 
 
• A műfű lerakása előtt tervezze meg, hogy pontosan mekkora és milyen méretű műfű 
darabokra lesz szüksége az illesztések miatt.  
 
• Ha van, szedje fel a régi füvet és szintezze a területet.  
 
• A talajt ássa ki 10-15 cm-rel a tervezett végleges szint alá.  
 
• Tekerje ki a geotextíliát és vágja méretre. 
 
• A kiásott terület szegélyezéséhez használjon téglát, beton járdaszegélyt, műanyag 
ágyásszegélyt, vagy kerti tószegélyt. 
 
Alapozás: 
 
A területet töltse fel 10-15 cm vastag zúzottkő réteggel, majd jó alaposan döngölje be 
(döngölőbéka és lapvibrátor használata javasolt), hogy szilárd és vízszintes alapot kapjon. A 
zúzottkő-ágy jól elvezeti a vizet, ugyanakkor stabil alapot ad a műfűnek. 
 
 
 
 
 
 



A műfű lerakása: 
 
Tekerje ki a műfüvet, ügyelve arra, hogy simítsa ki a gyűrődéseket (érdemes a műfüvet 
néhány órát kitekerve hagyni, hogy kirúgja magát). A kötegnek arra a helyre kell mutatnia, 
ahonnan a legjobban látja a műfüvet. 
 
A műfű összemehet, ha napközben, mialatt lerakja, a hőmérséklet 20-25 Celsius fok között 
van, és estére lehűl az idő 17 Celsius fokra. Mi azt tanácsoljuk Önnek, hogy amikor lerakja a 
műfüvet, hagyjon rá 2-3 cm extra hosszúságot. 
 
A 4 méternél nagyobb felületeknél illesztés szükséges.  
 
Ha szükséges illesztés, húzza vissza a műfüvet és tegyen illesztést a két tekercs közé egy 
Stanley késsel. A fekete hátulja, ahová a műfűszálak varrva vannak, mindkét oldalon egy 
kicsit ki fog emelkedni. Ezeket a széleket vágja le. 
 
Tekerje ki a következő tekercs műfüvet és ismételje meg ugyanazt a folyamatot, mint az első 
tekercsnél. Fektesse le mindkettőt és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak igazítva és nem 
látszik az illesztés (az illesztés szélessége a két tekercs között ne legyen több mint 4 mm). 
 
Húzza vissza mindkét részt és illessze rá a műfű ragasztószalagot közvetlenül az illesztés alá. 
 
Fektesse le mindkét műfű részt egymás mellé megint, és óvatosan nyomja a kezével a 
ragasztót a műfű hátuljára. 
 
Ismételje a fenti lépéseket, míg az összes műfű a helyére kerül.  
 
Vágja a széleket a kívánt formára/alakzatra. 
+2/3 CM 
A műfű élettartamának növelése érdekében töltse be kvarchomokkal (5-7 kg/m2). 
 
Tegye félre a kimaradt részeket, majd kefélje át a műfüvet műanyag seprűvel vagy kefével. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karbantartás 
 
Karbantartás: 
 
A műfű rendszeres seprése levélgereblyével, levélfújóval vagy seprűvel történik, amely 
művelet segíti a fűszálak egyenletes és egyenes tartását. 
 
Tisztántartás: 
 
Levelek vagy más szennyeződések eltávolíthatóak kefével vagy seprűvel. Ne használjon 
fémkefét. Ha bármi ráfolyt a műfűre, mossa le vízzel. A kutya vagy macska ürüléket legjobb, 
ha hagyja megszáradni, és utána szedje fel ásóval vagy papírtörlővel. Rágógumit vagy ehhez 
hasonlókat óvatosan kell felszedni a műfűről. A tisztításhoz soha ne használjon oldószert! 
 
Seprés: 
 
A műfüvet a lerakás után seperje egyenesre kefével vagy seprűvel. Mivel a folyamatos 
használat során a műfű lelapulhat, így azt javasoljuk Önnek, hogy rendszeresen használjon 
seprűt a műfűszálak kiegyenesítéséhez. Annak érdekében, hogy a műfű szőnyeg mindig 
impozánsan nézzen ki. 
 
Tárgyak használata a műfüvön: 
 
A műfűvön - lehetőleg - kerülje az éles tárgyak használatát. Ha kertibútort tervez leraknia a 
műfűre, azt tanácsoljuk, hogy oszlassa el a terhelést olyan egyenletesen, amennyire csak 
lehet. Felfújható medence, játszótéri elem vagy trambulin használható a műfüvön. Tűz vagy 
forró tárgyak nem érintkezhetnek a műfűvel. 
Kérdés esetén, forduljon szakembereinkhez bizalommal!  
 

Tisztelettel: 
 

Globál Sport Kft.  
Debrecen, Tömös utca 17. 

+36 30 269 8953 
www.globalsport.hu 

 
 







 



 
 
 
 

 


