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1./ A Termékek és azok megrendelése: 

 Megrendelő elsődlegesen az alábbi Termékeket rendelheti meg Vállalkozótól Vállalkozási 
keretszerződés, szerződés, elfogadott árajánlat alapján: 

- marketing anyagok kreatív tervezése, 
- nyomdai anyagok tervezése, fejlesztése és gyártása, 

reklámeszközök (másodlagos kihelyezések, állványok, polcok, csúszkák, displayek, stb.) 
tervezése, 

- online marketing kampányokhoz design és  tervezése. 
- weboldalak fejlesztése, készítése 
- közösségi média oldalak üzemeltetése 
- vizuális tartalmak készítése ( fotó, videók) 
- marketing tanácsadás, tervezés,  
- online-offlone design tervezése és kivitelezése 
- programozási feladatok 
- kampányküldő rendszerek üzemeltetése 
- virtuális üzletkötői rendszer üzemeltetése 
- barnd építés és a hozzá kapcsolódó marketing fejlesztések 
- keresőoptimalizálás 
- keresőmarketing 

  A Megrendelő az eseti megrendelésekről a szóbeli megbeszélésen túlmenően, minden esetben 
írásban is köteles megrendelést leadni Vállalkozó részére, melyeknek tartalmaznia kell minden olyan 
információt és elvárást, amely a Termék előállításához , Szolgáltatás megvalósításához szükséges, 
valamint a teljesítési határidőt.  
Amennyiben a közölt információk a teljesítéshez nem elegendőek Vállalkozó további információkat 
kérhet Megrendelőtől.  

 Vállalkozó a – szükség esetén a fentiek szerint pontosított - megrendelés tanulmányozása után, 
legfeljebb 8 (Nyolc) munkanapon belül írásban köteles visszajelezni Megrendelőnek, hogy a feladat 
elvégezhető-e, vállalja-e az elvégzését. A Vállalkozó feladata, hogy ellenőrizze, hogy minden adat, 
információ rendelkezésére áll-e a feladat megoldásához, valamint, hogy a megadott határidőn belül a 
feladat megoldható-e. 

 Az Ajánlat tartalma a feladat jellegétől függően eltérő lehet, szükség esetén tartalmazza a feladat 
megvalósításához szükséges: 

- szöveges és vizuális vázlatot, 
- a részletes tevékenységek meghatározását, 
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- ütemtervet, 
- grafika készítést, 
- grafikai előkészítést. 

 Felek tudomásul veszik, hogy a Termékek, Szolgáltatások megrendelésének és teljesítésének 
határidői a Vállalkozó által a Szolgáltatások keretében a Megrendelő részére készítendő marketing 
tervek előírásaihoz és az abban megállapított határidőkhöz igazodnak. 

  
 Megrendelő a Vállalkozási keretszerződés, szerződés, elfogadott árajánlat esetén a teljes időtartama 

alatt biztosítja a Vállalkozó részére mindazon dokumentumokat, adatokat és információkat és a 
kivitelezés szempontjából kiemelten fontos grafikai állományokat és színmintákat, melyek a szerződés 
keretében adott megrendelések teljesítéséhez a Vállalkozó számára szükségesek.  

 Megrendelő a gyártás megkezdése előtt ellenőrzi az első nyomatot és jelzi Vállalkozónak az esetleges 
hiányosságokat, nyelvi hibákat.  

  
 Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozótól megrendelt Termékeket maga is 
legyártathatja, azonban a gyártás minősége a Termék megjelenését, használhatóságát, illetve a 
Megrendelő jó hírnevét nem veszélyeztetheti. 

2./ Teljesítés: 

2.1./ Vállalkozó köteles a Megrendelő által megrendelt Termékeket a vállalt határidőre hiánytalanul 
előállítani és átadni Megrendelőnek a megrendelésben, illetve az Ajánlatban rögzítendő módon és 
helyszínen. 

 Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj vagy a vállalási díj esetlegesen magában foglalja a megrendelt 
Termékek megfelelő csomagolásának a költségét is, kivéve, ha a Megrendelő utólag speciális 
csomagolást igényel, annak  többletköltségei Megrendelőt terhelik.  

2.2../ A Megrendelő kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítése 
során, az egyes munkák, részfeladatok elvégzésére bérmunka szolgáltatást, alvállalkozó 
közreműködését vegye igénybe. A Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő teljesítéséért 
ugyanúgy felel, mintha a feladatot saját maga végezte volna el.  

3./ Vállalkozói díj és annak teljesítése 

3.1./  A Szolgáltatások vállalkozási díj, vagy vállalási díj minden esetben az aláírt Szerződésben vagy az 
elfogadott Árajánlatban leírtak szerinti összeg.  

3.2./ Termékek előállításának, vagy szolgáltatások vállalási díját a Megrendelő által elfogadott egyedi 
Ajánlatok tartalmazzák, mely a teljesítéssel, azaz a Termékek átadásával, szolgáltatások teljesítésével 
egyidejűleg kerülnek leszámlázásra. 

3.3./ Megrendelő a Vállalkozó számláit a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) banki napon belül, a 
Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni.  

  



�
3.4./ Amennyiben Megrendelő az általa elfogadott Ajánlat tárgyát képező megrendeléseket utólag 

módosítja vagy lemondja, köteles a felmerülő többletköltségeket, illetve Vállalkozó addigi teljesítésével 
arányos, igazolt költségeit megtéríteni számla ellenében 8 (nyolc) banki napon belül.  

4./ Szerződő felek kapcsolattartása: 

4.2./ A Felek között kapcsolatos bármiféle közlés írásban érvényes és hatályos, az elektronikus levelezést 
hivatalos írásos formának tekintik. 

5./ Jótállás, szavatosság: 

5.1./ Vállalkozó 6 (Hat) hónap időtartamú jótállást vállal a jelen Vállalkozási keretszerződés alapján általa 
legyártott, vagy legyártatott Termékek gyártási- vagy anyaghibáiért.  

5.2./ Vállalkozó a Szolgáltatások vonatkozásában elsődlegesen az alábbiakért vállal jogszavatosságot:  

 - a Termékekre harmadik személynek nincs olyan joga, amelyeket a Termékek felhasználása sértene, 
 - keresőoptimalizálás jogtiszta módszerekkel történik, 

 - weblap karbantartás és online rendszer üzemeltetése legalább 99 %-os működési biztonsággal 
történik. 

6./ Titoktartás: 

6.1./ Felek megállapodnak, hogy a közöttük létrejött keretszerződés, szerződés, visszaigazolás  tartalmát, 
valamint az alapján folytatandó tevékenységüket, a bármely módon átadott műszaki, jogi, üzleti 
információt, tényt, adatot, dokumentumot - ideértve, de nem csak erre korlátozva know-how-t, 
eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat – bizalmasan 
kezelik, azokat harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem 
reprodukálják, kivéve, ha ahhoz az átadó fél előzetesen írásban hozzájárult.  

 Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért – 
ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. 
A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli, a megszegéséből eredő kárért 
felek teljes körű kártérítési felelősséget vállalnak egymás felé. 

7./ Szerzői jogok, felhasználás: 

7.1./ Vállalkozó az általa üzemeltetett online marketing rendszerekhez azok szakszerű használatára 
korlátozás mentes felhasználói jogot biztosít a Megrendelő számára amennyiben a Megrendelő a az 
adminisztrációs hozzáférési felület üzemeltetését megrendeli és ellenértékét megfizeti. 

7.2./ Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő marketing tevékenységéhez, illetve értékesítéséhez a 
Megrendelő által használt weboldal(ak) a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi és egy határozott 
vagy határozatlan idejű keretszerződés hatálya, illetve annak megszűnése után is Megrendelő 
tulajdonában marad, a weblappal kapcsolatos valamennyi jog, amennyiben a Megrendelő a 
készítéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos minden díjat Vállalkozó számára megfizetett. 
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8./ A szerződés időtartama és megszűnése: 

8.1./ Minden szerződés a felek cégszerű aláírásával lép hatályba és a Megrendelő, mint forgalmazó, 
valamint a Szállító között létrejövő szerződéses időtartamára szól, a szerződés megszűnésével 
egyidejűleg a felek külön jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik a szerződéses jogviszony. 

8.2./ A szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, 
azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegő fél a szerződésszegést megfelelő 
határidőt tartalmazó írásbeli felszólításra sem orvosolja. 

9./ Egyéb rendelkezések: 

9.1./ Felek kijelentik, tudomásul veszik, hogy szerződésből és annak teljesítéséből eredő jogvitáikat 
elsődlegesen békés tárgyalások útján kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetére a 
pertárgy értékétől függően a Budapesti XIV. Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

9.2./ Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződésre, jogviszonyukra kizárólag a magyar jog, a magyar 
jogszabályok, így különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 
irányadóak. 

  
9.3./ Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdasági társaság Magyarországon, 

szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság, mely képviseletére önállóan jogosultak, bármely 
jogügylet megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkeznek.  
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