ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Amennyiben igényt tart a szolgáltatásinkra, kérjük olvassa el az alábbi szerződési feltételeket.
Jelen weboldal egy grafikai és marketing szolgáltatásokat, kreatív megoldásokat kínáló felület.
Ennek megfelelően az ÁSZF részei is kitérnek a megrendelés menetére, folyamatára, és a
szolgáltatás igénybevételének feltételeire.
A weboldal üzemeltetője:
Cégnév:
IMP Design (Bodnár Ágnes e.v.)
Székhely:
3700 Kazincbarcika Berkenye utca 15. Pf: 705
Adószám:
79154938-1-25
Ny.sz.:
52095784
Bankszámlaszám: 11773346-00771986 OTP
Képviseletében:
Bodnár Ágnes e.v. , +36 70 614 5917, info@impdesign.hu
mint megbízott (továbbiakban: Vállalkozó),
Szolgáltatás megrendelés esetén, előzetesen e-mailen, vagy telefonon egyeztetünk a részletekről.
A pontosítás (brief pontos átadása például) MINDIG írásban, e-mailen megküldve azt a hivatalos email címre- történik. Az IMP Design hivatalos e-mail címe: info@impdesign.hu
A megrendelés pontosítása után lehetőség van szerződést kötni, ami nem kötelező, kivéve nagyobb
összegű megrendelés esetén, ahol is az IMP Design mindig ragaszkodik a szerződéskötéshez is.
A megrendelés teljesítésének kezdete, mindig a teljes összeg, vagy a megbeszélt előleg banki
átutalásának megtörténtekor veszi kezdetét, amiröl minden esetben számlát állítunk ki.
A szolgáltatások megrendelésének menete és jogi vonatkozásai a továbbiakban a mindenkori
megbízói szerződés részletei szerint zajlanak. Ezért jelen ÁSZFben ezeket most itt is idézzük:

1.1. A Megbízó megbízza a Vállalkozót a „Feladat megnevezése”, (továbbiakban: Megrendelt
termék) tervezésével és/vagy kivitelezésével.
1.2. A Megrendelt termék további részletei – az írásbeli egyeztetésen túl - a szerződés
mellékleteként megküldött megrendelői űrlap kitöltésével kerülnek pontosításra,
melyet a Megbízó tölt ki.

2. Teljesítési határidő/ teljesítési igazolás
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés megkötését, és a megbízói
előleg, vagy a teljes összeg kifizetését követően jogosult és köteles megkezdeni a feladat
kivitelezését.
2.2. Megbízó elismeri Vállalkozó előteljesítési jogát.
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a feladatok rész- és teljes befejezését
teljesítésigazolásban rögzítik. A teljesítés időpontján a felek azt a napot értik, amely
napon a teljesítésigazolás lezárásra kerül.
3. Tervezési alapelvek (Megj: csak a digitális grafikai termékekre értendő)
3.1. Színes és fekete-fehér változatban is felhasználható legyen.
3.2. Tartalmazza mindazon igényeket, melyeket a Megbízó és a megrendelt termék
felhasználási területe megkíván.
3.3. Reklámanyagoknál a megrendelt termék jól olvasható, méretében megfelelő legyen, be
tudja tölteni az igényelt szerepét.
3.4. Miután a végső terv jóváhagyásra került, Vállalkozó átadja a „Megrendelt termék” digitális
fájlokat (pdf, cdr, ai, EPS [vektor] és/más jpg, psd [pixel] formátumokban), mockupokat a
Megbízó részére e-mailben, melyek mennyisége/fajtái a megrendelt termék típusától, és a
szolgáltatás tartalmától függ (rögzítve az árlistán szerepel)

4. Kapcsolattartók ( Csak szükség esetén kitöltendő!)
4.1. Szükség esetén a felek kapcsolattartót neveznek ki a jelen szerződés teljesítése során
szükségessé váló intézkedések megtétele érdekében.
4.2. Felek a jelen szerződésben felhatalmazzák a fentiekben megnevezett kapcsolattartóikat,
hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos ügyviteli kérdésekben a feleket képviseljék.
Jogosultak, illetve kötelesek továbbá megtenni mindazon intézkedést, nyilatkozatot,
amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben
foglaltakkal nem ellentétes. A kapcsolattartók személyében történő változást a felek
egymással haladéktalanul, írásban közlik.
4.3. Szerződő felek vállalják, hogy jelen szerződés érvényességi ideje alatt szorosan
együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják a teljesítést érintő körülményekről,
illetve szükség szerint az egyes munkafázisok alatt is biztosítják egymás számára az

egyeztetés, konzultáció lehetőségét.

5. A Vállalkozó kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott munkát megfelelő minőségben, a
szerződésben rögzített határidőre/határidőkre elvégezni.
5.2. A Vállalkozó köteles a Megbízót értesíteni minden olyan körülményről, amely a
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.
5.3. Amennyiben a Vállalkozó a Megbízó utasítását célszerűtlennek tartja, köteles azt
írásban jelezni felé. Vállalkozó a feladatot az írásbeli értesítés megküldését követően a
Megbízó külön írásos utasítására köteles ellátni. A Megbízó célszerűtlen utasításából eredő
kárért Vállalkozó felelősséggel nem tartozik, azokért kizárólag a Megbízó viseli a teljes jogi
felelősséget. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerinti értesítést elmulasztja, úgy a
teljesítésért felelősséggel tartozik.

6. A Megbízó kötelezettségei
6.1. A Megbízó köteles együttműködni a szerződés hibátlan teljesítése érdekében, így különösen
haladéktalanul tájékoztatni a Vállalkozót írásban arról, ha a teljesítés során bármilyen
hibát észlelt a szolgáltatásban, vagy azt nem megfelelőnek tartja.
7. A megbízási díj összege és fizetésének módja
7.1. A Megbízó a Vállalkozó részére megbízási díj fizetésére kötelezett, melyet a szerződés
hatálybalépésétől számított 6 ill 3 munkanapon belül köteles megfizetni. Ebből a
díjból- amennyiben a megbízó a megbízói díjat nem egyben kívánja fizetni - megbízási
előleget fizet. Ezen előleget szintén jelen szerződés hatálybalépésének napjától kell
megfizetni a szerződés 7.3 –as pontja szerint.
7.2. A 20 000 Ft-ot nem meghaladó rendelések esetén: A Megbízó a Vállalkozó számlája
alapján a 20 000 Ft-os összeget el nem érő megrendelés esetén 50 % megbízási előleget
kifizet a megbízástól számított 3 munkanapon belül. Ez az előleg tartalmazza a megbízás
után elkészített vázlatok költségét is, melynek alapszáma 2db. Minden további vázlat 2000
ft/vázlat.

A 20 000 Ft-ot meghaladó rendelések esetén: megbízói előlegként a kiállított számla
szerinti összeg 50% -át megfizeti a Vállalkozó részére a megbízás napjától számított 6
munkanapon belül. Ez esetben az előlegben felszámított vázlatok száma megrendelés
típusától függően eltérő lehet (pontos adatok az árlistában), azon túl minden további vázlat
2000 Ft/vázlat.
A Megbízó a szerződésben meghatározott díjat a Vállalkozó által a Megbízó részére
szabályszerűen kiállított és megküldött számlák alapján átutalással teljesíti.
Megjegyzés: A megbízás fizikai/formai/tervezői folyamatának megkezdése (vázlatok,
tervek készítése, stb.) a rögzített megbízói díj átutalásának beérkezésekor indul el.
7.3. Amennyiben a Megbízó a számlák kiegyenlítésével késedelembe esik, abban az esetben a
Vállalkozó jogosult késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
7.4. Felek rögzítik, hogy a megbízási díj magába foglalja a Vállalkozó jelen vállalkozási
szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét. –a tervezés alatt
felmerülő plusz szolgáltatásigénylések kivételével. (ezek a végszámlán feltüntetésre
kerülnek)
7.5. A Megbízó továbbá tudomásul veszi, hogy a megbízói előlegek a megbízás bármilyen
okból fakadó visszavonása esetén (pl: megbízás félbeszakítása, munkafolyamat
visszamondása, a megrendelt feladat bármely részének lemondása stb.) nem kerülnek
visszatérítésre.
7.6. A Megbízási díj fennmaradó részét, a munka elvégzése után, a végszámla kiállításának
napjától számított 6 munkanapon belül köteles a Megbízó megfizetni a Vállalkozó
részére, a megadott bankszámlaszámra.
7.7. Megjegyzés: Minden további, a tervezés közben igényelt, egyéb plusz szolgáltatás díja
a végszámlában kerül feltüntetésre.
8. Tervezés/Kivitelezés kiközvetítése
8.1. A vállalkozó a Megrendelt termék teljes-, vagy részfeladatainak elkészítését a Megbízó
beleegyezésével más alvállalkozóknak/partnereknek is kiadhatja.
8.2. A vállalkozó ennek az eshetőségéről, a megfelelő indokkal köteles erről tájékoztatni a
Megbízót.

8.3. A vállalkozó köteles külön a Megbízót is védő szerződést kötni azon alvállalkozóval, aki
átveszi a kiközvetített Megrendelt terméket.
8.4. A vállalkozó köteles olyan alvállalkozót választani a kiközvetített feladatra, aki a
kiközvetített Megrendelt termék teljes- vagy részfeladatait a megfelelő minőségben képes
kivitelezni.
8.5. Az alvállalkozót a Vállalkozó megfelelően tájékoztatja, munkáját folyamatosan
figyelemmel kíséri, egyben informálja a Megbízót.
8.6. Kiközvetített/ alvállalkozóknak kiadott Megrendelt termék esetén, a megbízói
előleget tervezői/közvetítői/kapcsolattartói díjként számoljuk fel. Ez esetben a
fennmaradó összeget a munka elvégzése után a Vállalkozó által megbízott alvállalkozó
számlázza ki a Megbízó részére.
9. Titoktartás, Iparjog- és adatvédelem
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tartamát, valamint a jelen szerződés
teljesítése során a Vállalkozó vagy munkatársa tudomására jutott valamennyi információ és
adat üzleti titkot képeznek, és azokat bizalmasan kezelik.
9.2. Felek a rendelkezésükre bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat
stb. a szerződés teljesítésének körén kívül nem használhatják fel, azokat a másik fél
érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik, harmadik fél számára semmilyen
formában nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha a Vállalkozót a Megbízó erre feljogosítja.
9.3. Az új adatkezelési törvény értelmében a Megbízott (Adatkezelő), személyes adatait
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a
jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével – törlését.
10. Szerzői és felhasználási jogok
10.1.
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa, jelen szerződés alapján létrehozott valamennyi, a
vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotást, illetve
szerzői jogi védelem alatt nem álló, de a Felek együttműködése keretében a Vállalkozó által
létrehozott egyéb produktumokat, materiális/digitális anyagokat (a továbbiakban
együttesen: szellemi alkotás) a Megbízó részére és megbízásából készíti, azon harmadik
személynek semmilyen joga nincs.
10.2.
Megbízó jogot ad a Vállalkozónak, hogy a Megbízó által megrendelt és számára
elkészített terméke szerepelhet különböző médiákban, mint pl. dizájn albumokban,
nemzetközi dizájn versenyeken, dizájn kiállításokon stb., ami hasznos a Vállalkozó
gazdaságélénkítése és előmenetele céljából, Megbízó, azaz ügyfél megnevezéssel
feltüntetve. Megbízó tudomásul veszi, hogy a „Megrendelt termék”, „IMP Design”,
„Bodnár Ágnes”, („Vállalkozó”), tulajdonában van, amíg azt teljes egészében nem

fizették ki.
11. A Szerződés hatálya
11.1.
Jelen szerződés a Felek aláírásával a jelen szerződésben vállalt szolgáltatás
teljesítéséig jön létre.
11.2.
A szerződés határozott időtartamára tekintettel felek a rendes felmondás jogát
kizárják. Jelen megállapodás csak a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján rendkívüli
felmondással szüntethető meg.
11.3.
A szerződés bármely okból történő megszűnését túlélik a titoktartásra,
adatvédelemre, védjegyhasználat tilalmára, iparjogvédelmi jogok megsértésére vonatkozó
rendelkezései a kötelezően alkalmazandó jogszabály, illetve a szerződésben
meghatározott ideig, ennek hiányában korlátlan ideig érvényesek.

12. Vegyes rendelkezések
12.1.
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősülne, ez a
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve ha a felek ezen
rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
12.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a
Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény szabályai irányadóak.
12.3.
Bármely, a jelen szerződéssel, illetőleg annak teljesítésével összefüggésben
felmerülő jogvita esetén a felek megkísérlik a vitát tárgyalások útján rendezni. Amennyiben
ez nem vezet eredményre, a felek a jogvita rendezésére – a pertárgy értékétől függően – a
Kazincbarcikai Városi Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
illetékességének vetik alá magukat.
12.4.
Jelen szerződés a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba, mely egyben a megbízás
hatálybalépésének időpontja.

Jelen idézett feltételek és pontok a megbízóval közösen változtathatóak, illetve el is hagyhatóak kölcsönös
megegyezés esetén.
Az itt közölt Általános Szerződési feltételek 2018-tól, visszavonásig érvényesek.

Bodnár Ágnes
IMP Designer, alapító.

