Általános Szerződési Feltételek
Boros Attila egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 16453952; adószám: 65571598-1-41), mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) a www.miniweboldalak.hu oldalon található, lentebb részletezett szolgáltatásaival
kapcsolatosan ügyfelei (továbbiakban: „Megrendelő”) részére a szolgáltatásokat az alábbi, általános szerződési
feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása
1.1.

Vállalkozó Megrendelőnek az ÁSZF 1. számú mellékletét képező megrendelőn elektronikusan vagy papíron leadott megrendelése és adatszolgáltatása alapján (fényképek, árlista, szolgáltatások, termékek
leírása stb.) és a specifikációk alapján elkészíti a honlapot. Az elkészült és jóváhagyott weboldalt elhelyezi,
a) már meglévő, Megrendelő által biztosított,
b) Megrendelő által újonnan megrendelt tárhelyen.

1.2.
1.3.

A szolgáltatáshoz igénybe vételéhez Megrendelőnek rendelkeznie kell egy saját domain névvel (pl.:
www.azencegem.hu), ha ez nem áll rendelkezésre, Vállalkozó külön díjazás ellenében közreműködik a
domain-név megrendelésében és regisztrálásában.
Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a honlap elkészítéséhez használt program szerzői jogvédelem alatt áll, ezért a kész honlap forráskódjának a honlap rendeltetésszerű használatán túlmenő visszafejtésére Megrendelő nem jogosult. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészült honlap tartalmáért
kizárólag Megrendelő felel. A honlap nem többszörözhető, illetve nem használható fel tömeges forgalmazás céljára. A honlapot ugyanakkor Megrendelő – a Szerződésben foglalt díj maradéktalan megfizetését követően – elidegenítheti.

2. A szerződés megkötése
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Megrendelő az ÁSZF 1. számú mellékletét képező megrendelő elektronikusan vagy papíron, a Vállalkozó részére, az info@miniweboldalak.hu e-mail címre vagy az 1012 Budapest, Attila út 77. 3. em. 1. ajtó
postacímre történő elküldésével kezdeményezheti a Vállalkozóval történő szerződés megkötését (a továbbiakban: „Szerződés”).
A Szerződés a Vállalkozó általi elfogadással jön létre, amelyet Vállalkozó köteles az e-mail vagy a postai
küldemény kézhezvételét követő 5 munkanapon megtenni, válaszüzenet, és az aláírt Szerződés egy példányának megküldésével.
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a határidőben történő visszajelzést, úgy Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik, és azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásos üzenettel, 3 munkanapon belül.
Amennyiben a visszajelzés elmulasztása vagy késedelmes megtörténte Megrendelőnek felróható okból
történt, úgy Megrendelő nem jogosult a 2.3. pont alatti azonnali hatályú felmondásra.
Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésnek.

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei
3.1.
3.2.
3.3.

Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatásoknak a Megrendelőben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti igénybevételére.
Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást
kérni telefonon, vagy írásban.
Megrendelő köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:
a) Start csomag:
• Mini weboldal 1-5 menüponttal, 1 éves karbantartással (max. 12 javítás) 25.000,-Ft
b) Kisvállalkozás csomag:
• Mini weboldal 6-10 menüponttal, 1 éves karbantartással (max. 12 javítás) 39.000,-Ft
c) Egyéb díjak
• Új oldal hozzáadása a meglévő oldalhoz (függetlenül az eredeti menük számától) 5.000,-Ft
• Blog (hírek) modul max. 12 hír/év felvitelével 12.000,-Ft
• Blog (hírek) modul max. 24 hír/év felvitelével 20.000,-Ft
• Ügyintézés: domain és tárhely rendelés (a regisztrátor/Vállalkozó díján felül) 2.500,-Ft
• Képszerkesztés: feladattól függően (grafikusi óradíj 5.000,-Ft)
d) Publikálástól számított 1 év utáni lehetőségek
• 1 éves karbantartás (max. 12 javítás/év) 9.000,-Ft
• Egyszeri javítás: 2.500,-Ft (ha nincs karbantartási megállapodás)
• Egyéb munka esetén az óradíj mértéke: 5.000,- Ft

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Megrendelő 25.000,- Ft összegű és azt meghaladó megrendelés esetén – a megrendelő leadásával egyidejűleg – köteles Vállalkozónak 10.000,- Ft előleget megfizetni.
Vállalkozó az oldal publikálásától számítva egy évig külön díj felszámítása nélkül vállalja az időközbeni
kisebb javításokat, módosításokat, így különösen a címváltozás, nyitva tartási idő változás, e-mail cím változás, egy-egy árváltozás átvezetését, 1 év alatt maximum 12 alkalommal (speciális esetben külön ajánlat
készül). Azt, hogy mi tekintendő kisebb javításnak, módosításnak, Vállalkozó egyoldalúan dönti el, a konkrét, eseti kérés alapján.
Új oldal hozzáadása, komplett képgaléria kicserélése külön díjazás ellenében árlista és/vagy árajánlat alapján.
Ha Megrendelő nem kíván változtatni az oldalon, a publikálástól számított 1 év után a weboldal változatlan formában fog megjelenni a webcímen.
Megrendelő köteles Vállalkozó által kiállított számlát a kézhezvételtől számított 15 napon belül megfizetni
Vállalkozónak készpénzben, vagy az alábbi számlára történő utalással:
Számlatulajdonos neve: Boros Attila
Számlavezető bank neve: OTP Bank
Bankszámla száma: 11773023-09922536-00000000
Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Vállalkozó a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat
+ 8%.
Megrendelő köteles az általa megrendelt honlapot jogszerű célokra és tartalommal használni.
Megrendelő köteles az általa feltöltetni kívánt dokumentumok, képek és videók közzététele előtt azok jogi
helyzetét megvizsgálni a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel
jogi következményei kizárólag Megrendelőt terhelik.
Amennyiben Megrendelő megsérti a jelen ÁSZF 3.10. pontban foglalt kötelezettségét, úgy Vállalkozó jogosult egyoldalúan felmondani a Szerződést, és a felmondásig felmerült költségeinek megtérítését követelni Megrendelőtől.
Megrendelő Vállalkozó értesítése mellett jogosult a Vállalkozóval kötött szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. Amennyiben Megrendelő ezen jogait és kötelezettségeit harmadik személynek átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy
átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

4. Vállalkozó kötelezettségei és jogai
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Vállalkozó köteles a Megrendelő által kiválasztott minta, illetve a Megrendelő által biztosított fájlok alapján a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, Vállalkozónak a honlapon elhelyezendő fájlok maradéktalan átvételétől, fogadásától számított 15 munkanapon belül elkészíteni a megrendelt honlapot.
Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik a teljesítéssel, úgy Megrendelő minden késedelmes nap után
jogosult a Szerződésben megállapított díj 5%-os csökkentésére. Vállalkozó a Szerződésben megállapított díj teljes összegén felül nem felel teljesítéséért.
Amennyiben Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt 15 munkanapos határidőnek Megrendelőnek felróható
okból nem tud eleget tenni (különösen, ha Megrendelő nem biztosít hozzáférést Vállalkozó részére a
már meglévő domainhez tartozó tárhelyhez), úgy Vállalkozó az ilyen késedelemért nem felel.
Vállalkozó nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható módon bekövetkező váratlan eseményekből
eredő késedelemért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok
eredményeképpen következtek be (vis maior).
Vállalkozó jogosult megtagadni Megrendelőnek a honlap tartalmával kapcsolatos olyan kérését, ami
jogszabályba ütközik, illetve ami Vállalkozó egyoldalú megítélése alapján a jó erkölcsbe ütközik.
Vállalkozó köteles Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy a megadott e-mail útján részére térítés nélkül megadni azzal, hogy a
felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
Vállalkozó jogosult a Szerződésben megállapított díjról a honlap elkészültével egyidejűleg számlát kibocsátani.
Vállalkozó az elkészült honlapot Megrendelő által megtekinthető, de saját tulajdonú tárhelyen helyezi
el, és kizárólag a teljes díj megfizetését követően köteles a honlapot Megrendelő domainjére telepíteni.
Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
Megrendelő a Szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul, hogy Vállalkozó egyoldalú döntése alapján feltüntesse a Megrendelő részére készített honlapot referenciái között.

5. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés
5.1.
5.2.

Vállalkozó a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig biztosítja Megrendelő számára.
A Szerződés megszűnik:
• a Szerződésben meghatározott idő elteltével;
• a Vállalkozó halálával;
• a felek közös megegyezésével;
• a Szerződés vagy az ÁSZF rendelkezésit súlyosan sértő fél magatartására hivatkozva a másik
fél azonnali felmondásával.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
Megrendelő a Szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás
esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta
előtt elküldi. Vállalkozó köteles a Megrendelő által esetlegesen már kifizetett összeget haladéktalanul,
de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Megrendelő nem gyakorolhatja az
elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt Vállalkozó a teljesítést Megrendelő beleegyezésével
megkezdte.
A felek az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatot a másik fél postai címére vagy e-mail
címére köteles megküldeni.
Arra való hivatkozással, hogy az elkészült honlapot Megrendelő nem használja, illetve annak forgalma
Megrendelő elvárásaitól eltérően alakul, Megrendelőt díjvisszatérítés, illetve kártérítés nem illeti meg.

6. Vegyes rendelkezések
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Vállalkozó fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött Szerződésekre nem vonatkozik.
Szerződő felek a szerződés teljesítése során egymással együttműködni kötelesek, így különösen a szükséges tájékoztatást egymásnak haladéktalanul megadják, és az esetleges vitás kérdésekben elsősorban
békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani. A már megkötött Szerződésekre
az ÁSZF módosítása nem vonatkozik; azokra a megkötés idején hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vállalkozó és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, hogy jogosultak a Szerződést megkötni, illetve rendelkeznek a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges képességgel.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország hatályos jogszabályai, így különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. július 8.

Boros Attila, egyéni vállalkozó
(Nyilvántartási szám: 16453952)

