ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.1. Szerződés tárgya
A jelen AÁ ltalaá nos Szerzoő deá si Felteá telek (tovaá bbiakban: AÁ SZF) tartalmazza a Moringo Kft.
(tovaá bbiakban: Szolgaá ltatoá ) aá ltal nyúá jtott szolgaá ltataá sok (tovaá bbiakban: Szolgaá ltataá sok)
igeá nybeveá teleá re vonatkozoá felteá teleket.
1.2. Szolgáltató
Ceá gneá v: Moringo Kft.
Szeá khely: 6723 Szeged, Roá kúsi Krt. 72.
Ceá gjegyzeá kszaá m: 06-09-012300
Adoá szaá m: 14261882-2-06
Koö zoö sseá gi adoá szaá m: HU14261882
Keá pviseli: Búő te Zsolt (úö gyvezetoő )
Telefon: +36 1 445 31 21
E-mail: info @ moringo.hú
Nyilvaá ntartaá sban bejegyzoő hatoá saá g neve: Szegedi Toö rveá nyszeá k Ceá gbíároá saá ga
1.3. Megrendelő
Megrendeloő nek (tovaá bbiakban: Megrendeloő ) az a termeá szetes vagy jogi szemeá ly tekinthetoő ,
aki a gazdasaá gi vagy szakmai teveá kenyseá gi koö reá n belúö li ceá lboá l igeá nybe veszi a Szolgaá ltatoá
szolgaá ltataá sait eá s valamelyik formaá ban jogviszony joö n leá tre koö zte eá s a Szolgaá ltatoá koö zoö tt.
1.4. A Moringo Kft. szolgáltatásai
1.4.1. Arcúlattervezeá s, online eá s offline grafikai tervezeá s
1.4.2. Web fejleszteá s
1.4.3. Szaá míátoá geá pes programozaá s, egyedi szoftverfejleszteá s
1.4.4. PR eá s marketing kommúnikaá cioá . Reklaá m- eá s Meá diaúö gynoö kseá gi teveá kenyseá g
1.4.5. Online marketing kommúnikaá cioá s szolgaá ltataá s
1.4.6. Social media marketing szolgaá ltataá s
1.5. Értesítések
EÁ rtesíáteá si cíámnek/e-mailnek tekintik felek Szolgaá ltatoá tekinteteá ben – amennyiben az adott
szerzoő deá s vagy megrendeleá s maá st nem tartalmaz – a jelen AÁ SZF-ben megjeloö lt eá rtesíáteá si
cíámet/e-mail cíámet: info@moringo.hú, Megrendeloő tekinteteá ben pedig az adott szerzoő deá sben,
megrendeleá sen megjeloö lt eá rtesíáteá si/e-mail cíámet.
Amennyiben az adott szerzoő deá s eá s a hozzaá kapcsoloá doá megrendeleá s koö zoö tt a cíámek koö zoö tt
elteá reá s van a megrendeleá sen szereploő cíám az iraá nyadoá .

1.6. Általános Szerződési Feltételek módosítása és közzététel
Szolgaá ltatoá

fenntartja

a

jogot

az

AÁ SZF

egyoldalúá

moá dosíátaá saá ra.

A Szolgaá ltatoá az AÁ SZF moá dosíátaá sait a Megrendeloő k szaá maá ra a moringo.hú/aszf cíámen teszi
koö zzeá .
Az AÁ SZF moá dosíátaá saival bevezetett rendelkezeá sek a moá dosíátott AÁ SZF-nek a Szolgaá ltatoá
honlapjaá n valoá koö zzeá teá teleá toő l szaá míátott 15. napon leá pnek hataá lyba.
1.7. Szerződéskötés előzményei, alapfeltételei
Megrendeloő teljes koö rúő en megismerteti a Szolgaá ltatoá t a feladattal, ezt koö vetoő en ajaá nlatot keá r
toő le. Fontos a feladat haá ttereá nek, illetve a Megrendeloő igeá nyeinek, ceá ljainak megismereá se.
A Megrendeloő nek meg kell hataá roznia, hogy az aá ltala kíávaá nt múnka milyen foő bb tartalmi
egyediseá gekkel, jellemzoő kkel, parameá terekkel rendelkezzen.
Megrendeloő feleloő s azeá rt, hogy az aá ltala adott anyag toö rveá nyes legyen, ne úö tkoö zzoö n se
jogszabaá lyba, sem joá erkoö lcsbe eá s semmifeá le szerzoő i, iparjogveá delmi vagy kúö loö n nem
nevesíátett jogot ne seá rtsen; ezeket a parameá tereket Szolgaá ltatoá nem koö teles vizsgaá lni.
A Szolgaá ltatoá aá rajaá nlata – elteá roő koö zleá s híájaá n – a Megrendeloő vel valoá koö zleá stoő l szaá míátott 30
napig hataá lyos, azaz eddig az idoő pontig tart a Szolgaá ltatoá ajaá nlati koö toö ttseá ge.
Megrendeloő a ceá gszerúő alaá íáraá saá val ellaá tott baá rmely szerzoő deá st vagy a megrendeloő lapot
eljúttatja Szolgaá ltatoá reá szeá re elektronikús úá ton, postaá n, vagy szemeá lyesen a Szolgaá ltatoá
valamely eá rtesíáteá si cíámeá re.
A szerzoő deá skoö teá st koö vetoő en, amennyiben a Szolgaá ltatoá maá s @moringo.hú veá gúő e-mail cíámet
nem ad meg Megrendeloő reá szeá re, úá gy az info@moringo.hú e-mail cíám a joghataá lyos felek
koö zoö tt.
A szerzoő deá s megkoö teá seá nek alapfelteá tele, hogy a Megrendeloő azonosíátsa szemeá lyeá t, levelezeá si
cíámeá t, illetve szeá khelyeá t, nyilvaá ntartaá si szaá maá t, adoá szaá maá t, eá s igazolja toö rveá nyes keá pviseloő jeá t.
A Szolgaá ltatoá eá s a Megrendeloő koö zoö tt az adott szerzoő deá s eá rveá nyesen leá trejoö n, ha:
1.7.1. A Megrendeloő a keá szíátendoő múnka foő bb formai eá s tartalmi elemeit meghataá rozta.
1.7.2. A Megrendeloő eá s a Szolgaá ltatoá megaá llapodtak a szolgaá ltataá s aá raá ban eá s annak teljesíáteá si
hataá ridejeá ben.
1.7.3. A Megrendeloő szemeá lyes vagy ceá gadataival baá rmely szerzoő deá st vagy a megrendeloő lapot,
vagy a reá szeá re kúö ldoö tt ajaá nlatot íáraá sban elfogadja, visszaigazolja. A Megrendeloő reá szeá roő l
elfogadaá snak szaá míát az e-mailben kúö ldoö tt úö zenet eá s raá útaloá magatartaá s is.
1.7.4. A megrendeleá s alapjaá n Szolgaá ltatoá az adott múnkaá ra vonatkozoá – tartalmi, formai
igeá nyeket, úö temezeá st is tartalmazoá – úö temezeá st keá szíát, mely koö lcsoö noö s alaá íáraá saá t koö vetoő en a
felek koö zoö tti szerzoő deá s reá szeá veá vaá lik.
Szolgaá ltatoá nem koö teles meggyoő zoő dni arroá l, hogy a megrendeleá st, az úö temezeá st, illetve a
szerzoő deá st a Megrendeloő reá szeá roő l az arra jogosúlt szemeá ly íárta alaá .

1.8. Szerződés hatályba lépése, Szolgáltatások igénybevételének feltételei
A Szolgaá ltatoá a Megrendeloő szaá maá ra az alaá bbi formaá k valamelyikeá ben leá trehozandoá
szerzoő deá sben meghataá rozott szolgaá ltataá sokat biztosíátja.
1.8.1. Keretszerzoő deá s eá s hozzaá kapcsoloá doá megrendeleá s alapjaá n nyúá jtott szolgaá ltataá sok
1.8.2. Egyedi szerzoő deá s eá s a kapcsoloá doá megrendeleá s alapjaá n nyúá jtott szolgaá ltataá sok tartoá s,
folyamatos jogviszony leá trehozaá saá ra
1.8.3. Egyedi szerzoő deá s eá s a kapcsoloá doá megrendeleá s alapjaá n nyúá jtott szolgaá ltataá sok egyszeri
teljesíáteá st igeá nyloő jogviszony
1.8.4. Megrendeloő lap alapjaá n nyúá jtott szolgaá ltataá sok
A Szolgaá ltatoá eá s a Megrendeloő koö zoö tti szerzoő deá s, jogviszony a Megrendeloő aá ltal megkúö ldoö tt
(alaá íárt eá s beá lyegzoő vel ellaá tott), a Szolgaá ltatoá aá ltal pedig joá vaá hagyott baá rmely szerzoő deá ssel vagy
a megrendeloő lappal joö n leá tre.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltataá st csak abban az esetben veheti igeá nybe,
amennyiben a fentiek alapjaá n megkúö ldte baá rmely szerzoő deá st vagy a megrendeloő lapot a
Szolgaá ltatoá nak. A Szolgaá ltatoá ezt koö vetoő en kezdi meg a szolgaá ltataá snyúá jtaá st.
A Megrendeloő a Szolgaá ltatoá val koö toö tt baá rmely szerzoő deá s vagy a megrendeloő lap alaá íáraá saá val
elfogadja a jelen AÁ SZF-ben foglaltakat. A Felek koö zoö tti, magyar nyelvúő jelen szerzoő deá s (AÁ SZF)
íáraá sbeli szerzoő deá snek minoő súö l eá s eá rveá nybe leá p, amennyiben Megrendeloő alaá íárta baá rmely
szerzoő deá st vagy a megrendeloő lapot.
Az AÁ SZF-ben foglaltaktoá l Megrendeloő eá s Szolgaá ltatoá koö zoö s megaá llapodaá ssal íáraá sban
elteá rhetnek. Amennyiben Megrendeloő eá s Szolgaá ltatoá jogviszonyaá ra iraá nyadoá egyedi szerzoő deá s
maá skeá pp nem rendelkezik, annyiban az AÁ SZF rendelkezeá seit kell alkalmazni akkor is, ha arra a
szerzoő deá s kifejezetten nem útal. Ha Szolgaá ltatoá eá s Megrendeloő koö zoö tt leá trejoö tt egyedi
szerzoő deá s eá s az AÁ SZF koö zoö tt ellentmondaá s van, úá gy az egyedi szerzoő deá s rendelkezeá seit kell
iraá nyadoá nak tekinteni.
Szolgaá ltatoá fenntartja a jogot a szolgaá ltataá snyúá jtaá s megtagadaá saá ra.
A Megrendeloő nem veheti igeá nybe a Szolgaá ltataá sokat olyan vaá llalkozaá s taá mogataá saá ra, amely:
a, illegaá lis teveá kenyseá get folytat;
b, olyan teveá kenyseá get folytat, amelyet a Szolgaá ltatoá erkoö lcstelennek vagy egyeá b szempontboá l
kifogaá solhatoá nak tart;
c, Megrendeloő nek toö bb mint 30 napot meghaladoá szaá mlatartozaá sa van a Szolgaá ltatoá val
szemben.
Amennyiben a Szolgaá ltatoá eá s Megrendeloő koö zoö tt az adott projektre az 1.8. pontban
meghataá rozott baá rmely szerzoő deá s vagy megrendeloő lap egyike sem joö n leá tre, a felek koö zoö tti
jogviszonyra az adott íáraá sos (e-mail, leveá l) megrendeleá s eá s a mindenkori AÁ SZF-ben foglaltak az
iraá nyadoá k.
1.9. Adatok valódisága
A Megrendeloő lap kitoö lteá se eá s/vagy az egyedi szerezoő deá skoö teá s folyamaá n a Megrendeloő koö teles
a hozzaá koö thetoő , sajaá t, valoá s adatokat megadni.

Amennyiben a Szolgaá ltatoá túdomaá saá ra jút, hogy a Megrendeloő aá ltal megadott adatok koö re nem
valoá s elemeket (is) tartalmaz, jogosúlt a szolgaá ltataá snyúá jtaá st megtagadni.
Szolgaá ltatoá kizaá rja feleloő sseá geá t, amennyiben Megrendeloő maá s neveá ben, maá s szemeá ly adataival
veszi igeá nybe szolgaá ltataá sait.
A Szolgaá ltatoá t a Megrendeloő aá ltal teá vesen eá s/vagy pontatlanúl megadott adatokra
visszavezethetoő szaá llíátaá si keá sedelemeá rt, illetve egyeá b probleá maá eá rt, hibaá eá rt semminemúő
feleloő sseá g nem terheli.
A Megrendeloő koö teles a szolgaá ltataá s igeá nybeveá teleá hez, illetve díájfizeteá shez kapcsoloá doá adatait,
azok megvaá ltozaá sa eseteá n 5 (oö t) múnkanapon belúö l a Szolgaá ltatoá feleá bejelenteni. A Szolgaá ltatoá
az adatbejelenteá s elmúlasztaá sa, vagy keá sedelmes teljesíáteá se eseteá n kizaá rja a Szolgaá ltatoá
keá sedelmeá t, eá s az ebboő l eredoő toö bbletkoö ltseá geit jogosúlt a Megrendeloő re haá ríátani. Szolgaá ltatoá
az adatbejelenteá s elmúlasztaá sa, vagy keá sedelmes teljesíáteá se miatti szaá mlaá zaá si keá sedelem
eseteá n nem vaá llalja a Szolgaá ltataá sok tovaá bbi biztosíátaá saá t.
2. MEGRENDELŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK, JOGOK
2.1. A Megrendelő és a Szolgáltató kötelezettségei, jogai
Megrendeloő koö teles a szolgaá ltataá sok teljesíáteá seá hez szúö kseá ges koö zremúő koö deá st a Szolgaá ltatoá
reá szeá re biztosíátani.
A Megrendeloő koö teles Szolgaá ltatoá szerzoő deá sszerúő teljesíáteá seá t elfogadni, eá s a teljesíáteá s útaá n jaá roá
díájat Szolgaá ltatoá nak hataá ridoő re megfizetni.
A Szolgaá ltatoá a Megrendeloő útasíátaá sa szerint koö teles eljaá rni. Ha Megrendeloő a szakszerúő tlen
útasíátaá saá hoz Szolgaá ltatoá tiltakozaá sa elleneá re ragaszkodik, Szolgaá ltatoá a kivitelezeá st
megtagadhatja eá s a szerzoő deá stoő l elaá llhat. Ha ezzel a jogaá val nem eá l koö teles az útasíátaá snak
eleget tenni, a Megrendeloő kizaá roá lagos kockaá zataá ra.
2.2. Jogszabályi megfeleltetések
Megrendeloő nyilatkozik, hogy az esetleges jogszabályi megfeleltetések koö vetelmeá nyeit az
aá rajaá nlatkeá reá s soraá n aá tadja a Szolgaá ltatoá nak. Az ilyen jellegúő igeá nyeket a Megrendeloő pontos
specifikaá cioá val ismerteti a Szolgaá ltatoá val.
Amennyiben a Megrendeloő az ilyen jellegúő elvaá raá sait nem ismertette a Szolgaá ltatoá val az
ajaá nlatkeá reá s soraá n, de a kivitelezeá s idoő szakaá ban felmerúö lnek ide vonatkozoá igeá nyek, a
Szolgaá ltatoá a szúö kseá ges moá dosíátaá sokat, fejleszteá seket kizaá roá lag kúö loö n aá rajaá nlat eá s hataá ridoő
keretein belúö l túdja biztosíátani.
2.3. A Megrendelő válaszadási, együttműködési kötelezettségei
A kivitelezeá s olyan meá rfoö ldkoö veket tartalmaz, amikor a Megrendeloő joá vaá hagyaá sa, ellenoő rzeá se,
informaá cioá aá tadaá sa szúö kseá ges az adott feladatreá sz teljesíáteá seá hez eá s a koö vetkezoő folyamat
megkezdeá seá hez. A Szolgaá ltatoá az ehhez szúö kseá ges informaá cioá kat e-mailben tovaá bbíátja a
Megrendeloő reá szeá re.

A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá teljesíáteá se soraá n oő t is fokozott
egyúö ttmúő koö deá si, taá jeá koztataá si koö telezettseá g terheli. Ennek kereteá ben Megrendeloő kúö loö noö sen
koö teles a teljesíáteá shez kelloő szakeá rtelemmel bíároá kapcsolattartoá t, múnkataá rsat bevonni, a
Szolgaá ltatoá aá ltal feltett keá rdeá seket haladeá ktalanúl megvaá laszolni, a Szolgaá ltatoá teljesíáteá seá hez
szúö kseá ges egyeá b adatokat, teá nyeket haladeá ktalanúl megadni eá s doö nteá shelyzet eseteá n
haladeá ktalanúl eá s egyeá rtelmúő en doö nteni.
A Megrendeloő koö telezettseá gei:
1. Szakeá rtoő kapcsolattartoá megnevezeá se.
2. Anyagleadaá s az eloő re egyeztetett formaá ban eá s idoő pontokban.
3. Joá vaá hagyaá s vagy tovaá bbi feladatok, moá dosíátaá sok pontos meghataá rozaá sa.
4. Minden olyan informaá cioá aá tadaá sa, ami szúö kseá ges a tovaá bbhaladaá s eá s a folyamatlezaá raá s
eá rdekeá ben.
Megrendeloő kifejezetten túdomaá súl veszi, hogy amennyiben a Szolgaá ltatoá felhíávaá saá t koö vetoő 10
napon túá l sem tesz eleget ezen koö telezettseá gek baá rmelyikeá nek, vagy baá rmi moá don
akadaá lyozza a Szolgaá ltatoá t a feladatok megvaloá síátaá saá ban, akkor az aá rajaá nlatban szereploő teljes
oö sszeget, azaz a teljes szerzoő deá ses, illetve vaá llalkozaá si díájat koö teles megteá ríáteni a Szolgaá ltatoá
iraá nyaá ba.
Megrendeloő elfogadja, hogy az oő t terheloő koö telezettseá gek nem vagy keá sedelmes teljesíáteá se – a
Szolgaá ltatoá egyeá b jogainak fenntartaá sa mellett – a kapcsoloá doá szerzoő deá ses hataá ridoő knek
legalaá bb a Megrendeloő keá sedelmeá vel azonos meá rteá kúő , egyeá bkeá nt szakmailag indokolt
moá dosúlaá saá t eredmeá nyezi, ezeá rt Megrendeloő sajaá t keá sedelme a Szolgaá ltatoá keá sedelmeá t kizaá rja.
2.4. Alvállalkozó bevonásának feltételei
A Szolgaá ltatoá alvaá llalkozoá (k) igeá nybeveá teleá re jogosúlt. Az igeá nybe vett alvaá llalkozoá (k)
teveá kenyseá geá eárt a Szolgaá ltatoá felel a Megrendeloő vel szemben.
Szolgaá ltatoá gondoskodik roá la, hogy alvaá llalkozoá ja a Szolgaá ltatoá
titoktartaá snak megfeleloő en teveá kenykedik.

aá ltal vaá llalt úö zleti

3. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM, DÍJAK, ÁTADÁS
3.1. Átadás és átvétel
A múnkaá k elkeá szíáteá seá t eá s a mintapeá ldaá ny (tesztverzioá ) aá tadaá saá t koö vetoő en a Megrendeloő ezeket
koö teles ellenoő rizni eá s 5 múnkanapon belúö l joá vaá hagyaá saá roá l nyilatkozni. Ha a megadott
hataá ridoő ben Megrendeloő nem nyilatkozik, hallgataá saá t joá vaá hagyoá nyilatkozataá nak kell
tekinteni. A Szolgaá ltatoá eá s a Megrendeloő koö zoö tti baá rmilyen vita eseteá n ezt a joá vaá hagyott
mintapeá ldaá nyt (tesztverzioá t) kell a szerzoő deá s taá rgyakeá nt elfogadni.
Az aá tadaá st koö vetoő en Megrendeloő minoő seá gi kifogaá st csak a teljesíáteá stoő l szaá míátott 5 napos
jogvesztoő hataá ridoő n belúö l taá maszthat. Amennyiben a megadott hataá ridoő n belúö l kifogaá s nem
eá rkezik, a teljesíáteá st szerzoő deá sszerúő en megtoö rteá ntnek kell tekinteni.

3.2. Fizetés módja és feltételek
3.2.1. Amennyiben az egyedi szerzoő deá sek a jelen AÁ SZF-toő l elteá roő en nem rendelkezik, a
Szolgaá ltatoá i díájat a Megrendeloő banki aá tútalaá ssal – 8 napos fizeteá si hataá ridoő vel – koö teles a
Szolgaá ltatoá nak megfizetni.
A szaá mla megfizeteá seá t a felek akkor tekintik teljesíátettnek, amikor az oö sszeg a jogosúlt
bankszaá mlaá jaá n joá vaá íáraá sra kerúö l.
3.2.2. Szolgaá ltatoá az egyes feladatokroá l reá szteljesíáteá st hataá rozhat meg, amit a Megrendeloő
koö teles elfogadni, igazolni eá s arroá l szaá mlaá t befogadni. A szerzoő deá s idoő eloő tti felmondaá sa a maá r
elfogadott reá szteljesíáteá sek sorsaá t nem befolyaá solja.
3.2.3. A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá a feladatok soraá n felleá poő minden – a
megaá llapodaá s reá szeá t nem keá pezoő – toö bbletfeladatot a feladatra szaá nt plúsz idoő eá s oá radíáj
alapjaá n kiszaá mlaá z.
A Szolgaá ltatoá megrendeleá snek tekint minden olyan toö bbletfeladatot, amivel Megrendeloő
íáraá sban, vagy szoá ban (e-mail, vagy szemeá lyes megbeszeá leá s) bíázza meg a Szolgaá ltatoá t.
Szolgaá ltatoá a toö bbletfeladatokat az eá rveá nyben leá voő eá s az adott szolgaá ltataá sokhoz kapcsoloá doá
oá radíájon biztosíátja.
A Szolgaá ltatoá a toö bbletfeladatokboá l adoá doá plúsz díájakat a feladat megvaloá síátaá saá t eá s a
Megrendeloő taá jeá koztataá saá t koö vetoő en szaá mlaá zza ki, amit a Megrendeloő koö teles teljesíáteni.
A Szolgaá ltatoá megtagadhatja minden olyan feladat megvaloá síátaá saá t, amely nem reá sze az egyedi
szerzoő deá snek eá s/vagy a megrendeloő nek.
3.3. Behajtási díjak és késedelem
A Szolgaá ltatoá fenntartja a jogot, hogy kúö loö n behajtaá si díájat eá s keá sedelmi kamatot szaá míátson fel.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a keá sedelemboő l adoá doá díájakat (behajtaá si díáj, úö gyveá di díáj,
eljaá raá si díáj stb.) koö teles teljes egeá szeá ben megteá ríáteni a Szolgaá ltatoá reá szeá re.
3.4. Szolgáltatások díjazása
A Szolgaá ltatoá díájszabaá saá t baá rmikor eloő zetes egyezteteá s neá lkúö l egyoldalúá an megvaá ltoztathatja.
3.5. A Szolgaá ltatoá t a Megrendeloő semmilyen meá rteá kben nem akadaá lyozhatja a múnka
teljesíáteá seá ben sem fizikai sem informaá cioá visszatartaá saá val. A keá rdeá sek, vagy aá tadott
informaá cioá k alapjaá n a Megrendeloő minden esetben 5 múnkanapon belúö l ad vaá laszt a
Szolgaá ltatoá nak amely vaá laszidoő nem tartozik bele a vaá llalaá si hataá ridoő be. Az itt felmerúö loő
idoő kieseá sek nem tartoznak bele a vaá llalt hataá ridoő szaá míátaá saá ba.
Amennyiben a Szolgaá ltatoá minden informaá cioá birtokaá ban van eá s nincs akadaá lyoztatva a
múnka eloő re haladaá saá ban úá gy az aá tadaá si hataá ridoő nem moá dosúlhat.
3.6. Az aá tadaá si hataá ridoő t moá dosíátoá (meghosszabbíátoá ) gyakori esetek, amelyek nem tartoznak
bele a megbíázaá s idejeá be:
 joá vaá hagyaá sok, visszajelzeá sek, aá tadaá s aá tveá tel ideje, (elhúá zoá daá sa);
 teszteleá s, ellenoő rzeá s (elhúá zoá daá sa);idoő koö zi lassúá kommúnikaá cioá s idoő k;
 megbíázaá s kezdetekor nem aá ll rendelkezeá sre minden informaá cioá ;
 a Megrendeloő garanciaá lis hibaá t taá r fel az aá tadaá s útaá n.

4. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK
4.1. Az elleneá rteá k teljesíáteá seá nek biztosíáteá kakeá nt a Szolgaá ltatoá foglaloá fizeteá seá t koö theti ki,
illetve a múnkaá k megkezdeá se eloő tt a Megrendeloő toő l tovaá bbi eloő leget keá rhet.
A szerzoő deá s teljesíáteá s eseteá n a foglaloá oö sszege a vaá llalkozaá si díájba beleszaá míát. A foglaloá
oö sszege – ettoő l elteá roő rendelkezeá s hiaá nyaá ban – a Szolgaá ltatoá i díáj 20%-a, a foglaloá eá s eloő leg
egyúö ttesen a Szolgaá ltatoá i díáj 50%-aá ig koö thetoő ki.
4.2. Ha a szerzoő deá s meghiúá súlaá saá eá rt a Szolgaá ltatoá feleloő s, akkor a Megrendeloő reá szeá re a
foglaloá visszajaá r, egyeá b esetekben pedig a Szolgaá ltatoá t illeti meg. A foglaloá roá l valoá lemondaá s eá s
a foglaloá visszateá ríáteá se a szerzoő deá sszegeá s koö vetkezmeá nyei aloá l nem mentesíát, az esetleges
kaá rteá ríáteá sbe azonban a foglaloá beleszaá míát.
A foglaloá ra eá s eloő legre vonatkozoá kikoö teá seket Szolgaá ltatoá aá rajaá nlataá ban (megrendeleá s
visszaigazolaá saá ban) eloő zetesen jelzi.
4.3. Az eloő legroő l, illetve foglaloá roá l szoá loá szaá mla kiaá llíátaá saá ra a Szolgaá ltatoá a megrendeleá s
hataá lyba leá peá seá nek napjaá n vaá lik jogosúlttaá eá s ezen a napon kezdoő dik a szaá mla fizeteá si
hataá rideje is.
4.4. Amíág Megrendeloő az eloő leg, illetve foglaloá szaá mlaá t nem teljesíáti hiaá nytalanúl, addig a
Szolgaá ltatoá nem kezdi meg a szerzoő deá s teljesíáteá seá t. A megrendeleá sen feltúö ntetett teljesíáteá si
hataá ridoő aútomatikúsan annyival meghosszabbodik, amennyivel az eloő leg, illetve foglaloá
szaá mla lejaá rata útaá n egyenlíáti ki Megrendeloő a szaá mlaá t.
5. SPECIÁLIS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
ARCULATTERVEZÉS, ONLINE ÉS OFFLINE GRAFIKAI TERVEZÉS
5.1. A munka készítésének a folyamata
Megrendeloő aá ltal az ajaá nlatkeá reá shez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan
informaá cioá t eá s elvaá raá st, amely a feladat megvaloá síátaá saá hoz szúö kseá ges (tennivaloá oö sszefoglalaá sa
kommúnikaá lt maá rka/termeá k bemútataá sa, az úö zenet tartalmi/formai elemei, ceá lcsoport, stíálús,
chek list, technikai parameá terek, gyaá rtaá stechnoloá gia) valamint az igeá nyelt megvaloá síátaá si
hataá ridoő t.
Hiaá nyos brief eseteá n Szolgaá ltatoá igyekszik roö vid idoő n belúö l pontosan meghataá rozni
Megrendeloő vel egyúö ttmúő koö dve a megrendeloő i igeá nyeket, valamint meghataá rozza/oö sszefoglalja
a Szolgaá ltatoá rendelkezeá seá re bocsaá tandoá , a múnkaveá gzeá shez szúö kseá ges anyagok listaá jaá t,
minoő seá geá t.
Az informaá cioá k hiaá nyossaá ga miatti keá sedelemeá rt, vagy lehetetlenúö leá seá rt Szolgaá ltatoá t nem
terheli feleloő sseá g, ilyen esetben a Megrendeloő koö teles a Szolgaá ltatoá koö ltseá geit megteá ríáteni.
Megrendeloő aá ltal aá tadott reá szletes brief (illetve a rebrief-et koö vetoő pontosíátaá s) alapjaá n
Szolgaá ltatoá tervet keá szíát, melyek bemútataá sa elektronikús moá don eá s/vagy szíánes
nyomtataá sban toö rteá nik.

Megrendeloő kivaá lasztja az igeá nyeinek leginkaá bb megfeleloő tervet, amiroő l íáraá sban (email-en,
papíár alapon) eá rtesíáti Szolgaá ltatoá t. Megrendeloő feleloő sseá ge, hogy Szolgaá ltatoá azonosíátoá it
hasznaá lva egyeá rtelmúő en hataá rozza meg, melyik a kivaá lasztott grafikai terv, aminek
tovaá bbdolgozaá saá t keá ri.
A korrektúá rafordúloá k soraá n a kidolgozott terv veá gsoő finomíátaá sra kerúö l, korrektúá raá ja toö rteá nik
meg. Itt nyíálik lehetoő seá ge a Megrendeloő nek arra, hogy aproá bb, a kivaá lasztott koncepcioá t nem
seá rtoő vaá ltoztataá sokat keá rjen.
A korrektúá rajavíátaá sokat a Megrendeloő oö sszegyúő jtve, egy dokúmentúmban koö teles leadni, mely
pontos útasíátaá sokkal jeloö li a hibaá s tartalmakat eá s az úá j anyagokat. Egyeá b rendelkezeá s
hiaá nyaá ban az ajaá nlati aá rban 2 korrektúá rafordúloá foglaltatik benne, a Megrendeloő az eá szlelt
hibaá kat 2 korrektúá ra koö r alatt koö teles jelezni. Minden tovaá bbi korrektúá rafordúloá koö ltseá ge
kúö loö n felszaá molaá sra kerúö l az aktúaá lis oá radíájak alapjaá n.
Amennyiben Megrendeloő az elsoő koö rben keá szíátett tervek egyikeá t sem fogadja el, koö teles úá j, az
eloő zoő t kiegeá szíátoő briefet kúö ldeni Szolgaá ltatoá nak. Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy az úá j
terveket a Szolgaá ltatoá kúö loö n ajaá nlat eá s plúsz díájeá rt valoá síátja meg.
Ha a múnka megvaloá síátaá saá nak a koö ltseá ge a teljesíáteá s soraá n moá dosúl (peá ldaá úl Megrendeloő úá j
keá reá sekkel aá ll eloő , vagy eloő re nem laá thatoá koö ltseá gek merúö lnek fel), a Szolgaá ltatoá egy
moá dosíátott ajaá nlatot keá szíát, illetve lehetoő seá ge van a múnkaá t felfúö ggeszteni annak
visszaigazolaá saá ig. A felmerúö loő toö bbletkoö ltseá gek hozzaá adoá dnak a veá gszaá mlaá hoz.
5.2. Az elfogadott állomány átadása
Megrendeloő az elkeá szúö lt grafikai anyagokat íáraá sban koö teles elfogadni.
Szolgaá ltatoá az aá ltalaá nos gyakorlatnak megfeleloő en ofszet eá s digitaá lis gyaá rtaá sra egyaraá nt
alkalmas formaá ban bocsaá tja az elfogadott grafikai aá llomaá nyt Megrendeloő rendelkezeá seá re,
miútaá n a Megrendeloő a kivitelezeá s koö ltseá geit kiegyenlíátette a szolgaá ltatoá nak.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a joá vaá hagyott aá llomaá nyokban útoá lag (akaá r kigyaá rtaá s soraá n)
talaá lt baá rmilyen hibaá eárt a Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get. Az anyagok, tervek
aá ttanúlmaá nyozaá sa, ellenoő rzeá se minden esetben a Megrendeloő feladata.
5.3. Gyártás előkészítés
Igeá ny eseteá n Megrendeloő aá ltal elfogadott aá llomaá nyt Szolgaá ltatoá gyaá rtaá sra eloő keá szíáti, amihez
elengedhetetlen a Felek koö zoö tti technikai egyezteteá s.
Amennyiben a gyaá rtoá val toö rteá noő koö zvetlen kapcsolattartaá st nem taá mogatja Megrendeloő , úá gy
Megrendeloő feleloő sseá ge idoő ben gondoskodni a gyaá rtaá s eloő keá szíáteá shez szúö kseá ges technikai
informaá cioá kroá l, melyek a koö vetkezoő k:





gyaá rtaá si technoloá gia (ofszet, digitaá lis, flexo, szita) – ezt maá r a tervezeá s megkezdeá se eloő tt
a Brief-ben egyeztette Szolgaá ltatoá Megrendeloő vel, a múnka folyamaá n azonban ez
moá dosúlhat.
gyaá rtaá sra eloő keá szíátett anyag leadaá saá nak moá dja (e-mail, CD, vagy FTP-n valoá
feltoö lteá ssel).

Toö bboldalas kiadvaá nyok, egyes szoá roá anyagok eseteá ben szúö kseá g van úá n. „forgatoá keá szíáteá seá re”,
mely az oldalak sorrendjeá t, kiadvaá ny speciaá lis múő koö deá seá t prezentaá lja, segíátseá gúö l szolgaá l mind
a gyaá rtaá s eloő keá szíáteá shez, mind a kigyaá rtaá shoz. Ennek oö sszeaá llíátaá sa, az oldalsorrend
meghataá rozaá sa Megrendeloő feladata, makett keá szíáteá seá t Szolgaá ltatoá ennek alapjaá n túdja
elveá gezni, a múnkamenetet szervezni.
A Szolgaá ltatoá a kigyaá rtaá s soraá n felmerúö loő semmilyen hibaá eá rt nem vaá llal feleloő sseá get.
6. SZOFTVERFEJLESZTÉS SZOLGÁLTATÁS
Speciális feltételek és szabályok
6.1. A Szolgáltatás tartalma lehet: továbbiakban „Szoftvercsomag”
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6.2.Előzetes egyeztetés
Szolgaá ltatoá eá s Megrendeloő koö zoö sen felmeá ri a fejlesztendoő Szoftvercsomag jellemzoő it, a
szoftverre vonatkozoá alapvetoő elvaá raá sokat. Az egyezteteá sroő l Felek feljegyzeá st keá szíátenek,
amely feljegyzeá sek tartalmaá ra vonatkoznak a titoktartaá si koö vetelmeá nyek.
Szolgaá ltatoá az eloő zetes egyezteteá sek útaá n, az ott elhangzottak ismereteá ben jogosúlt indokolaá s
neá lkúö l elútasíátani a megrendeleá st.
6.3. Specifikáció készítése
Szolgaá ltatoá az eloő zetes egyezteteá sek alapjaá n Fúnkcionaá lis specifikaá cioá t keá szíát, melynek ceá lja a
feladat mindkeá t feá l szaá maá ra egyeá rtelmúő megfogalmazaá sa.
A Fúnkcionaá lis specifikaá cioá tartalmazza a Megrendeloő re vonatkozoá foő bb koö vetelmeá nyeket (pl.
informaá cioá k rendelkezeá sre bocsaá taá sa, eroő forraá sok biztosíátaá sa stb.).
Megrendeloő a Fúnkcionaá lis specifikaá cioá t elfogadja vagy moá dosíátaá sra visszakúö ldi. Visszakúö ldeá s
eseteá n Megrendeloő eá s Szolgaá ltatoá tovaá bbi egyezteteá seket folytat eá s Szolgaá ltatoá verzionaá lt
Fúnkcionaá lis specifikaá cioá t keá szíát mindaddig, amíág Megrendeloő azt el nem fogadja vagy
baá rmelyik feá l a megbíázaá st fel nem mondja.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá a Fúnkcionaá lis specifikaá cioá t kúö loö n díáj
elleneá ben keá szíáti el.
6.4. Megvalósíthatósági terv, árajánlat
Elfogadott Fúnkcionaá lis specifikaá cioá eseteá n Szolgaá ltatoá megvaloá síáthatoá saá gi tervet, idoő becsleá st
keá szíát Megrendeloő szaá maá ra, amelyeket az aá rajaá nlat tartalmaz.

A megvaloá síáthatoá saá gi terv tartalmazza a felhasznaá landoá technoloá giaá k felsorolaá saá t, a
fejleszteá shez szúö kseá ges eroő forraá sok megnevezeá seá t, a fejleszteá s reá szeire vonatkozoá oá raszaá mok
meghataá rozaá saá t.
6.5. Szellemi termékekkel kapcsolatos jogok
Amennyiben az egyedi szerzoő deá s maá skeá ppen nem rendelkezik:
Szolgaá ltatoá a túlajdonosa a „Szoftvercsomag” eá s annak minden tovaá bbi, a Szolgaá ltatoá aá ltal
veá grehajtott moá dosíátaá saá val, frissíáteá seá vel eá s fejleszteá seá vel kapcsolatos úá j szerzoő i jognak.
Szolgaá ltatoá a bevezetett „Szoftvercsomag”-ra a Megrendeloő úö zleti termeá keá re (a keá soő bbi
moá dosíátaá sokat is beleeá rtve) hasznaá lati jogot biztosíát a Megrendeloő reá szeá re amennyiben a
Megrendeloő az egyedi szerzoő deá sben vagy AÁ SZF-ben foglaltaknak megfeleloő en aá tvette eá s a
Szolgaá ltatoá i díájakat a Szolgaá ltatoá reá szeá re kifizette.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá aá ltal fejlesztett „Szoftvercsomag”
hasznaá lataá nak jogaá t szerzi meg, azok tovaá bbi fejleszteá seá re eá s moá dosíátaá saá ra harmadik felet
nem bíázhat meg.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá aá ltal keá szíátett eá s aá tadott fejleszteá sek eá s a
hozzaá júk kapcsoloá doá joö voő beli frissíáteá sek kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá t illetik.
Megrendeloő a „Szoftvercsomag” -ot harmadik feá lnek nem adhatja aá t, valamint nem
eá rteá kesíátheti.
Amennyiben a Szolgaá ltatoá úö zleti vaá llalkozaá sa megszúő nik, a Szolgaá ltatoá biztosíátja eá s
rendelkezik a tovaá bbi úö zemelteteá sroő l eá s annak jogosúltjaá roá l.
6.6. Betanítás
A Szolgaá ltatoá a rendszerben megtalaá lhatoá „Súá goá ”-n keresztúö l biztosíátja a Megrendeloő reá szeá re a
rendszer teljes megismereá seá t.
A Szolgaá ltatoá kúö loö n díáj elleneá ben biztosíát betaníátaá st szemeá lyesen, vagy online.
6.7. Feltöltés
A tartalmak feltoö lteá se nem a Szolgaá ltatoá feladata. A tartalmak feltoö lteá se soraá n keletkezoő eá s az
abboá l eredoő hibaá k kezeleá se nem a szerzoő deá s reá sze. Szolgaá ltatoá kúö loö n díáj elleneá ben
biztosíáthatja a tartalmak feltoö lteá seá t eá s a migraá laá st.
6.8. További fejlesztések
Szolgaá ltatoá , a szerzoő deá sben szereploő fúnkcioá k moá dosíátaá saá t, boő víáteá seá t, tovaá bbaá a szerzoő deá sben
nem szereploő fejleszteá seket eá s szolgaá ltataá sokat kúö loö n ajaá nlat reá szekeá nt biztosíátja.
A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá aá ltal meghataá rozott fúnkcionalitaá stoá l valoá
minden elteá reá s moá dosíátaá snak tekintendoő , amely nem reá sze a szerzoő deá snek eá s amire a
Szolgaá ltatoá egyedi ajaá nlatot eá s hataá ridoő t biztosíát.

6.9. Terméktámogatás/support szolgáltatás
A termeá ktaá mogataá st tartalmazoá felteá telek eá s szolgaá ltataá sok a “Moringo terméktámogatás
(support) szolgáltatás szabályzat” tartalmazza. Letoö lthetoő : moringo.hú/súpport
6.10. Üzemeltetés, szerver szolgáltatás és karbantartás
A fejleszteá sek a Szolgaá ltatoá aá ltal joá vaá hagyott szerveren kerúö lnek taá rolaá sra.
A Szolgaá ltatoá nak nem feladata biztosíátani a Szoftvercsomag taá rolaá saá t, a szerver úö zemelteteá st, a
szerver frissíáteá seiboő l eá s hibaá iboá l adoá doá hibaá k javíátaá saá t eá s az ide vonatkozoá segíátseá gnyúá jtaá st.
Az üzemeltetés módja lehet:
a, Megrendeloő a sajaá t szervereá n taá rolja eá s úö zemelteti a Szoftvercsomagot.
b, Megrendeloő a Szolgaá ltatoá aá ltal is joá vaá hagyott egyeá b szerveren taá rolja a Szoftvercsomagot.
c, Megrendeloő kúö loö n ajaá nlat reá szekeá nt megbíázza a Szolgaá ltatoá t a Szoftvercsomag taá rolaá saá val, a
szerver úö zemelteteá seá vel eá s szúö kseá g eseteá n a Szoftvercsomaghoz tartozoá domain(ek) e-mail
cíámeinek kezeleá seá vel.
Az „a” eá s „b” esetekben a Szolgaá ltatoá nem felel a szerver karbantartaá saá eárt, tovaá bbaá nem
feladata a szerver hibaá jaá boá l keletkezett baá rmilyen múő koö deá si rendellenesseá g kezeleá se eá s
javíátaá sa.
A Megrendeloő szervereá n toö rteá noő taá rolaá s eseteá n az úö zemelteteá s eá s hibajavíátaá s a Megrendeloő
feladata. Egyeá b szerveren toö rteá noő taá rolaá s eseteá n az úö zemelteteá s eá s hibajavíátaá s az adott szerver
szolgaá ltatoá feladata, aminek felteá teleit a Megrendeloő koö teles elfogadni.
Szerver úö zemelteteá shez koö thetoő segíátseá gnyúá jtaá st eá s hibajavíátaá st a Szolgaá ltatoá kizaá roá lag kúö loö n
ajaá nlat reá szekeá nt biztosíátja.
6.11. A teljesítések elfogadása, kivitelezési ütemterv és határidők
A Fúnkcionaá lis specifikaá cioá ban eloő re meghataá rozott fúnkcionalitaá son eá s feladaton felúö l
felmerúö loő igeá nyeket a Szolgaá ltatoá kúö loö n ajaá nlat reá szekeá nt, kúö loö n hataá ridoő meghataá rozaá saá val
vaá llalja.
Teljesíáteá snek az minoő súö l, ha a Szolgaá ltatoá a Fúnkcionaá lis specifikaá cioá ban leíárt feladatokat
elveá gezte. A teljesíáteá st nem befolyaá solja úá j fejleszteá sek megrendeleá se, tovaá bbaá a migraá laá s eá s
tartalomfeltoö lteá s, a szerveren toö rteá noő eá lesíáteá s.
Szolgaá ltatoá teszteleá si lehetoő seá get biztosíát, ahol Megrendeloő nyomon koö vetheti a bevezeteá s
folyamataá t, tesztelheti a Szoftvercsomagot eá s megkezdheti a tartalmak feltoö lteá seá t.
A vaá llalaá si hataá ridoő be nem szaá molhatoá bele az a túö relmi idoő , amit a Megrendeloő fordíát az
anyagok joá vaá hagyaá saá ra, teszteleá seá re, az informaá cioá k biztosíátaá saá ra, hiaá nypoá tlaá saá ra. Az ebboő l
adoá doá keá sedelemeá rt a Szolgaá ltatoá feleloő sseá get nem vaá llal.
6.12. Árak és díjak, fizetési ütemterv
A Fúnkcionaá lis Specifikaá cioá ban foglalt specifikaá cioá nak megfeleloő szoftver hasznaá lati jogaá nak
aá tadaá sa a Szolgaá ltatoá aá ltal kiaá llíátott szaá mla teljesíáteá se útaá n toö rteá nik.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a szaá mla kiaá llíátaá sa eá s teljesíáteá se nem koö thetoő a tartalmak
feltoö lteá seá hez, valamit az eá lesíáteá shez.

A Szoftvercsomag élesítésének feltétele a Szolgaá ltatoá i díáj megfizeteá se. Szolgaá ltatoá , a teljes
Szolgaá ltatoá i díáj megfizeteá se útaá n eá lesíáti a Szoftvercsomagot.
A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a Szolgaá ltatoá a fejleszteá sek soraá n felleá poő minden
toö bbletfeladatot a feladatra szaá nt plúsz idoő eá s oá radíáj alapjaá n kiszaá mlaá z.
Szolgaá ltatoá fenntartja a jogot, hogy a Szolgaá ltatoá i díáj megfizeteá seá ig felfúö ggessze a Megrendeloő
hozzaá feá reá seá t eá s beleá peá seá t a Szoftvercsomagba.
6.13. Szolgáltatói nyilatkozatok, hibajavítások
Szolgaá ltatoá szavatolja, hogy a szerzoő deá s taá rgyaá t keá pezoő „Szoftvercsomag” mentes minden
olyan hibaá toá l, amelyek egeá szeá ben vagy reá szeá ben akadaá lyoznaá k annak hasznaá lhatoá saá gaá t.
A Szolgaá ltatoá szavatolja, hogy a szerzoő deá s kapcsaá n aá ltala szaá llíátott „Szoftvercsomag” eá s aá ltala
veá gzett szolgaá ltataá sokon nem aá ll fenn harmadik szemeá lynek olyan joga (túlajdonjog, szerzoő i
jog eá s baá rmilyen egyeá b jog), amely akadaá lyoznaá , korlaá toznaá vagy baá rmilyen, a jelen
szerzoő deá sben kifejezetten nem szereploő felteá telhez koö tneá az illetoő termeá kekre eá s
szolgaá ltataá sokra vonatkozoá an a Megrendeloő t a jelen szerzoő deá s szerint megilletoő jogok
megszerzeá seá t eá s gyakorlaá saá t.
Szolgaá ltatoá vaá llalja, hogy a Szoftvercsomag múő koö deá seá ben jelentkezoő eá s reá szeá re bejelentett
hibaá kat – a termeá kszolgaá ltataá s kereteá n belúö l, az eá rveá nyes termeá kszolgaá ltataá s eloő fizeteá ssel
rendelkezoő k reá szeá re – megvizsgaá lja, a hibabejelenteá s alapjaá n kieá rteá keli eá s a hibajavíátaá s eá s elhaá ríátaá s lehetoő seá geit meghataá rozza, a koö vetkezoő k szem eloő tt tartaá saá val:
– Az esetleges szoftveres eredetúő hibaá k javíátaá saá t a jelzeá st koö vetoő en a lehetoő leghamarabb
megkezdi eá s a sikeres felderíáteá st, javíátaá st koö vetoő en visszajelzeá st kúö ld a Megrendeloő nek.
– A hibaá k felderíáteá seá nek eá s kijavíátaá saá nak moá djaá t Szolgaá ltatoá hataá rozza meg, az aá ltala
leggyorsabbnak eá s optimaá lisnak tartott informatikai moá dszerrel.
– A Szolgaá ltatoá koö teles a hibabejelenteá stoő l szaá míátott 30 napon belúö l visszajelzeá st kúö ldeni a
Megrendeloő reá szeá re a hiba lehetseá ges okairoá l eá s a kijavíátaá s tervezett moá djaá roá l, vaá rhatoá
idoő pontjaá roá l eá s tovaá bbi 30 napon belúö l megkezdeni a hiba elhaá ríátaá saá t.
– A Szolgaá ltatoá taá jeá koztatja a Megrendeloő t a hiba elhaá ríátaá sa eá rdekeá ben tett inteá zkedeá sekroő l eá s
a hibajavíátaá s staá túszaá roá l.
Megrendeloő az aá ltala eá szlelt hibaá kroá l, múő koö deá si rendellenesseá gekroő l azok eá szleleá seá t koö vetoő en
haladeá ktalanúl koö teles a Szolgaá ltatoá t e-mailben eá rtesíáteni, tovaá bbaá a hibaelhaá ríátaá s alatt a
Szolgaá ltatoá reá szeá re minden olyan informaá cioá t aá tadni, amely a hibaelhaá ríátaá shoz szúö kseá ges eá s a
Megrendeloő rendelkezeá seá re aá ll, eá s amely kapcsaá n a Megrendeloő t titoktartaá si koö telezettseá g
nem koö ti.
A hibakezeleá s eá s javíátaá s kizaá roá lag a termeá kek kezeleá seá vel, hasznaá lataá val kapcsolatos keá rdeá sek
megvaá laszolaá saá ra szolgaá l eá s nem vonatkozhat aá ltalaá nos szaá míátaá stechnikai keá rdeá sekkel, illetve
maá s programok hasznaá lataá val kapcsolatos úö gyinteá zeá sre, segíátseá gnyúá jtaá sra.
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a hibaá k feltaá raá saá t, javíátaá saá t eá s a hibaá kkal kapcsolatos
rendelkezeá sre aá llaá st a Szolgaá ltatoá kúö loö n díáj elleneá ben biztosíátja.

7. SPECIÁLIS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
SOCIAL MEDIA MARKETING ÉS ONLINE MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
7.1. Feladat tárgya:
Social media marketing szolgaá ltataá s eá s Online marketing kommúnikaá cioá s szolgaá ltataá s
biztosíátaá sa az egyedi szerzoő deá sek eá s a megrendeloő lapon reá szletezett felteá telek alapjaá n.
7.2. A közösségi és online marketing feladatok lehetnek:
– Google Adwords fioá k kezeleá s
– Google Adwords hirdeteá sek (PPC, Display) kezeleá se
– Koö zoö sseá gi oldalak kezeleá se (Facebook, Instagram, LinkedIn stb.)
– Koö zoö sseá gi reklaá mkampaá nyok tervezeá se, lebonyolíátaá sa (Facebook, Instagram, LinkedIn stb.)
– Konkúrencia elemzeá s (online hirdeteá sek, koö zoö sseá gi hirdeteá sek, koö zoö sseá gi oldalak)
– Online reklaá mkampaá nyok tervezeá se, lebonyolíátaá sa
– Koö zoö sseá gi eá s online reklaá mkampaá nyok szoö vegíáraá sa
– Blog íáraá sa eá s úö zemelteteá se
– Weboldalak szoö veges tartalmaá nak kezeleá se
– Inflúencer egyúö ttmúő koö deá sek kezeleá se
– Tanaá csadaá s
– Megrendeloő ben, egyedi szerzoő deá sben meghataá rozott egyeá b online eá s koö zoö sseá gi marketing
feladatok biztosíátaá sa.
7.3. Feladatok részletezése
A feladatok mennyiseá geá t, a múnkaoá raá k szaá maá t, valamint a szerzoő deá sek tovaá bbi reá szleteit
minden esetben az egyedi szerzoő deá s eá s/vagy a megrendeloő lap reá szletezi.
7.4. Kötelességek, jogok, felelősségek
Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a feladat teljesíáteá seá hez szúö kseá ges minden eleá reá st,
hozzaá feá reá st, adatot a Szolgaá ltatoá reá szeá re aá t kell adnia. Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get a
hiaá nyosan, vagy hibaá san aá tadott adatok miatt.
Megrendeloő elfogadja, hogy a hirdeteá sek eá s egyeá b aktivitaá sok eredmeá nyesseá geá t kúö lsoő teá nyezoő k
is befolyaá soljaá k, amelyek eredmeá nyesseá geá eárt a Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get.
Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get a hasznaá lt felúö letek (hirdeteá skezeloő k, stb.) múő koö deá si
hibaá jaá boá l adoá doá hataá ridoő csúá szaá sokeá rt eá s elmaradt kampaá nyokeá rt, aktivitaá sokeá rt.
Szolgaá ltatoá semmilyen jogi eá s egyeá b feleloő sseá get nem vaá llal a koö zzeá tett hirdeteá sek eá s egyeá b
anyagok keá pi, szoö veges eá s egyeá b tartalmaá eá rt.
Amennyiben Megrendeloő baá rmely fizeteá si koö telezettseá geá vel keá sedelembe esik, úá gy a
Szolgaá ltatoá jogosúlt teljesíáteá seá t a Megrendeloő egyidejúő eá rtesíáteá se mellett felfúö ggeszteni,
illetoő leg folyamatban leá voő marketing kampaá nyt leaá llíátani. Az ebboő l eredoő kaá reá rt Szolgaá ltatoá
nem feleloő s.

7.5. Médiaköltés, hirdetésre fordított összegek
A hirdeteá sekre eá s egyeá b fizetoő s szolgaá ltataá sokra fordíátott oö sszegeket minden esetben a
Megrendeloő biztosíátja.
A Megrendeloő feladata biztosíátani a fizeteá si moá dok technikai felteá teleit is.
Szolgaá ltatoá semmilyen feleloő sseá get nem vaá llal a hirdeteá si felúö letek, eszkoö zoö k stb. aá ltal okozott
kaá rokeá rt, rossz szaá mlaá zaá seá rt, teá vesen levont eá s elszaá molt oö sszegekeá rt. Az ebboő l adoá doá
probleá maá k kezeleá se minden esetben a Megrendeloő feladata.
7.6. Árak, fizetési feltételek
A Szolgaá ltatoá az eloő zetes egyezteteá sek alapjaá n havi úö gynoö kseá gi díáj eá s/vagy múnkaoá ra alapúá
elszaá molaá s alapjaá n biztosíátja a szolgaá ltataá sokat.
A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a havi úö gynoö kseá gi díájak meghataá rozott szaá múá
múnkaoá raá kat tartalmaznak. Amennyiben a Szolgaá ltatoá az adott hoá napra vonatkozoá idoő keretet
eleá ri, taá jeá koztatja a Megrendeloő t.
Megrendeloő elfogadja, hogy az úö gynoö kseá gi díájba foglalt meghataá rozott múnkaoá raá kon felúö l a
Szolgaá ltatoá a toö bbletfeladatokat kizaá roá lag plúsz díájeá rt biztosíátja.
Amennyiben a Szolgaá ltatoá eleá ri az adott hoá napra vonatkozoá idoő keretet, megtagadhatja a
toö bbletfeladatok elveá gzeá seá t. Az ebboő l adoá doá kampaá nyok, aktivitaá sok, feladatok elmaradaá saá eárt
a Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get.
A Szolgaá ltatoá a toö bbletfeladatokat az eá rveá nyben leá voő eá s az adott szolgaá ltataá sokhoz kapcsoloá doá
oá radíájon biztosíátja.
A Szolgaá ltatoá a toö bbletfeladatokboá l adoá doá plúsz díájakat a koö vetkezoő úö gynoö kseá gi díájjal egyúö tt
szaá mlaá zza ki, amit a Megrendeloő koö teles teljesíáteni.
Amennyiben a Megrendeloő olyan feladattal bíázza meg a Szolgaá ltatoá t (ide vonatkozik a szoá beli
eá s íáraá sbeli megbíázaá s is) amely nem reá sze a megaá llapodaá snak, a Szolgaá ltatoá megrendeleá skeá nt
kezeli a feladatot, amit eloő zetes taá jeá koztataá si koö telezettseá g neá lkúö l a koö vetkezoő havi úö gynoö kseá gi
díájjal egyúö tt kiszaá mlaá z.
A Szolgaá ltatoá megtagadhatja minden olyan feladat megvaloá síátaá saá t, amely nem reá sze az egyedi
szerzoő deá snek eá s/vagy a megrendeloő nek.
8. SPECIÁLIS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
PR ÉS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ. REKLÁM- ÉS MÉDIAÜGYNÖKSÉGI TEVÉKENYSÉG
8.1. Szolgáltatás tartalma
Marketingstrateá giaá k, marketing- eá s PR tervek keá szíáteá se, marketing- eá s PR szoö vegek íáraá sa,
vaá llalati filozoá fia eá s kúö ldeteá s megfogalmazaá sa, reklaá m- eá s PR kampaá nyok megtervezeá se eá s
lebonyolíátaá sa, marketing/úö zletviteli/egyeá b vezeteá si tanaá csadaá s.

8.2. Munka készítésének folyamata
A múnka megkezdeá se kizaá roá lag, a Megrendeloő reá szeá roő l, a Szolgaá ltatoá ajaá nlataá nak joá vaá hagyaá sa
útaá n toö rteá nhet. Megrendeleá snek minoő súö l az ajaá nlat íáraá sos elfogadaá sa: email, papíár alapúá vagy
online megrendeloő , egyedi szerzoő deá s. Az ajaá nlat elfogadaá sa eá s a feladat megrendeleá se
szerzoő deá skoö teá snek minoő súö l eá s a jelen AÁ SZF eá rveá nyesek raá .
Szolgaá ltatoá a rendelkezeá sre aá lloá informaá cioá k alapjaá n tervet dolgoz ki, aminek hataá ridejeá t az
ajaá nlat eá s a szerzoő deá s tartalmazza.
Szolgaá ltatoá a múnka keá szíáteá se soraá n figyelembe veszi a gazdasaá gi reklaá mteveá kenyseá g alapvetoő
felteá teleiroő l eá s egyes korlaá tairoá l szoá loá toö rveá ny rendelkezeá seit eá s a magyar jog egyeá b vonatkozoá
eloő íáraá sait. Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get szoá beli tanaá cseá rt, amelynek íáraá sbeli
megeroő síáteá seá re nem kerúö l sor.
8.3. Munka elfogadása
A múnkaá k elkeá szíáteá seá t koö vetoő en Megrendeloő ezeket koö teles a jelen AÁ SZF ide vonatkozoá pontjai
szerint ellenoő rizni eá s joá vaá hagyni. Ha a megadott hataá ridoő ben Megrendeloő nem nyilatkozik,
hallgataá saá t joá vaá hagyoá nyilatkozataá nak kell tekinteni. Ennek alapjaá n a Szolgaá ltatoá az ajaá nlatban
szereploő díájat kiszaá mlaá zza.
9. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATMÓDOSÍTÁS
A Szolgaá ltatoá jogosúlt a reá szeá re megkúö ldoö tt iratok alapjaá n a szolgaá ltataá st igeá nybe vevoő
magaá nszemeá lynek, illetve a jogi szemeá ly keá pviseloő jekeá nt eljaá roá szemeá lynek neveá t, lakcíámeá t,
alaá íáraá saá nak keá peá t, arckeá peá t, eá s egyeá b szemeá lyes adatait, okmaá nyaik feá nymaá solataá t a szerzoő deá s
teljesíáteá seá hez szúö kseá ges ceá lboá l kezelni.
A Szolgaá ltatoá az 2011. eá vi CXII. toö rveá nyben meghataá rozott fokozott feleloő sseá ggel oá vja a
Megrendeloő aá ltal a Szolgaá ltatoá aá ltal hasznaá lt szervereken elhelyezett szemeá lyes adatokat. A
Szolgaá ltatoá azonban nem vaá llal feleloő sseá get az olyan adatveszteá sekeá rt, amelyek annak elleneá re
koö vetkeztek be, hogy OŐ a toő le elvaá rhatoá moá don technikai eá s szervezeá si inteá zkedeá seket tett az
adatbiztonsaá gi koö vetelmeá nyek teljesíáteá se eá rdekeá ben.
Ha a Megrendeloő szerzoő deá si koö telezettseá geinek nem tesz eleget, akkor a Szolgaá ltatoá jogosúlt a
fenti adatokat a koö veteleá seinek peren kíávúö li, illetve bíároá saá gi behajtaá sa eá rdekeá ben jogi
keá pviseloő jeá nek aá tadni.
A Szolgaá ltatoá jogosúlt a Megrendeloő vel szemben fennaá lloá koö veteleá seá t – annak eá rtesíáteá se
mellett – harmadik szemeá ly reá szeá re engedmeá nyezni.
10. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
A Szolgaá ltatoá koö teles a Megrendeloő roő l az úö zleti kapcsolat soraá n túdomaá saá ra jútott adatokat eá s
informaá cioá kat a hataá lyos adat- eá s titokveá delmi jogszabaá lyi rendelkezeá sek szabaá lyai szerint
kezelni.
A Szolgaá ltatoá a Megrendeloő reá szeá re toö rteá noő szaá mlaá zaá s eá s kapcsoloá doá díájak beszedeá se, valamint
a szerzoő deá sek figyelemmel kíáseá reá se ceá ljaá boá l a koö vetkezoő adatokat kezelhet:

– a Megrendeloő lap eá s egyedi szerzoő deá s koö telezoő elemei,
– a szolgaá ltataá s tíápúsa, iraá nya, kezdoő idoő pontja, tovaá bbíátott adat terjedelme,
– a díájfizeteá ssel eá s a díájtartozaá ssal oö sszefúö ggoő adatok,
– tartozaá s haá trahagyaá sa eseteá n a szerzoő deá s felmondaá saá nak esemeá nyei.
Az adatok a szerzoő deá s megszúő neá seá ig, valamint a szaá mla teljesíáteá seá nek hataá ridejeá t koö vetoő 6
hoá napig, illetoő leg a díájtartozaá s eleá vúö leá seá ig kezelhetoő k, kiveá ve, ha maá s toö rveá ny az adatkezeleá sre
elteá roő hataá ridoő t íár eloő .
A Szolgaá ltatoá aá ltal kezelt adatok aá tadhatoá saá gaá roá l eá s a tovaá bbi adatveá delmi szabaá lyokroá l az
Adatveá delmi
Szabaá lyzat
rendelkezik,
mely
eleá rhetoő
az
alaá bbi
linkroő l:
http://moringo.hú/adatkezelesi_szabalyzat
11. SZERZŐI JOGOK – TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA, FELHASZNÁLÓI JOG SZABÁLYOZÁSA
11.1. Szolgaá ltatoá – amennyiben erroő l Megrendeloő kúö loö n nem rendelkezik – az aá ltala elkeá szíátett
múnkaá kon a szerzoő i minoő seá get eá s neveá t feltúö ntetheti, azokat referenciakeá nt korlaá tozaá s neá lkúö l
felhasznaá lhatja.
11.2. Szerzoő i jogok: Szolgaá ltatoá aá ltal keá szíátett múnkaá k, illetve a múnkafolyamat baá rmely
szakaszaá ban bemútatott tervek szerzoő i jogi veá delem alaá tartoznak, ezek szerzoő i jogosúltja
kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá .
11.3. A vagyoni jogosúltsaá gokkal kapcsolatos felhasznaá loá i jogok a Megrendeloő t, a teljes
elleneá rteá k megfizeteá seá toő l kezdoő doő en illetik meg.
11.4. A felhasznaá laá si jog nem kizaá roá lagos, harmadik szemeá lyre aá t nem rúhaá zhatoá , aá t nem
adhatoá , a felhasznaá laá s moá dja eá s meá rteá ke nem iraá nyúlhat koö zvetlen haszonszerzeá sre, illetve
nem eredmeá nyezhet hasznot. A felhasznaá laá si jog hataá rozatlan idoő re szoá l.
11.5. A felhasznaá laá si jog semmilyen vaá ltoztataá st, moá dosíátaá st, aá talakíátaá st vagy ehhez
kapcsoloá doá felhasznaá laá si moá dot, meá rteá ket nem foglal magaá ban. Baá rmilyen, íáraá sban eloő re le
nem fektetett felhasznaá laá s, moá dosíátaá s eseteá n vagy, ha a Megrendeloő egyeá bkeá nt megszegi a
felhasznaá laá s szabaá lyait, a Megrendeloő súá lyos szerzoő deá sszegeá st koö vet el. Ebben az esetben a
Szolgaá ltatoá t a teljes vaá llalkozaá si díájnak megfeleloő oö sszegúő koö tbeá r illeti meg eá s eá rveá nyesíátheti
ezen túá l felmerúö loő kaá raá t.
11.6. Ha Megrendeloő a jelen AÁ SZF-ben szabaá lyozotthoz keá pest boő vebb felhasznaá loá i jogot
igeá nyel, ezt koö teles eloő zetesen eá s íáraá sban kezdemeá nyezni. A kezdemeá nyezeá s alapjaá n
Szolgaá ltatoá eldoö nti, hogy a keá rt tartalom vaá llalhatoá -e eá s ha igen, a megrendeloő lapon roö gzíátik a
felhasznaá laá si jog pontos tartamaá t eá s díájaá t.
11.7. A múnkaá khoz kapcsoloá doá szaá míátoá geá pes aá llomaá nynak, vaá zlatoknak, terveknek az aá tadaá sa
eá s díájazaá sa – mivel az a Szolgaá ltatoá túlajdona eá s nem keá pezi az egyes megrendeleá seá k taá rgyaá t –
minden esetben kúö loö n megaá llapodaá s taá rgyaá t keá pezi.
11.8. A Szolgaá ltatoá a szerzoő deá s teljesíáteá se soraá n leszaá llíátott dolog feletti túlajdonjogaá t az
elleneá rteá k teljes megfizeteá seá ig fenntartja. Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy szerzoő i
jogseá rteá st koö vet el, amennyiben a szerzoő deá sboő l oő t terheloő oö sszes fizeteá si koö telezettseá g
teljesíáteá seá t megeloő zoő en kezdi meg a Szolgaá ltatoá aá ltal a teljesíáteá s soraá n leá trehozott múő vek
felhasznaá laá saá t.

12. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM
A Szolgaá ltatoá koö telezi magaá t arra, hogy veá di eá s oő rzi, úö zleti titokkeá nt bizalmasan kezeli a
szolgaá ltataá s teljesíáteá se soraá n túdomaá saá ra jútott adatokat, bizalmas adatokat, informaá cioá kat,
bizalmas informaá cioá kat, dokúmentúmokat, eá s minden eroő feszíáteá st megtesz annak eá rdekeá ben,
hogy azok megfeleloő veá delmeá t biztosíátsaá k.
A Szolgaá ltatoá eá s Megrendeloő a bizalmas adatokat, bizalmas informaá cioá kat csak a szolgaá ltataá s
teljesíáteá se ceá ljaá boá l hasznaá lhatjaá k fel, a túdomaá súkra jútott adatokat, informaá cioá kat pedig csak
a maá sik feá l eloő zetes íáraá sbeli hozzaá jaá rúlaá saá val hozhatjaá k nyilvaá nossaá gra, kiveá ve ha a koö zleá sre
jogszabaá ly koö telez.
A Szolgaá ltatoá vaá llalja, hogy jelen AÁ SZF alapjaá n reá szeá re aá tadott valamennyi adat, informaá cioá
úö zleti titoknak minoő súö l, mint ilyen bizalmasan kezelendoő , eá s harmadik szemeá lyek túdomaá saá ra
hozni, valamint az AÁ SZF-ben meghataá rozott ceá ltoá l elteá roő en felhasznaá lni tilos.
A fenti titoktartaá si koö telezettseá g a szolgaá ltataá s fennaá llta alatt eá s annak baá rmely okboá l toö rteá noő
megszúő neá seá t koö vetoő en is korlaá tlan ideig hataá lyban marad.
A Megrendeloő teljes koö rúő feleloő sseá ggel tartozik minden olyan szolgaá ltataá s hasznaá lataá eá rt,
amelynek soraá n a hozzaá feá reá s jelszavaá n keresztúö l toö rteá nik.
A Megrendeloő t jelszavaá nak titokban tartaá saá val kapcsolatosan teljes koö rúő feleloő sseá g terheli.
A Szolgaá ltatoá a Megrendeloő aá ltal oö nkeá ntes adatszolgaá ltataá s kereteá ben rendelkezeá seá re
bocsaá tott szemeá lyes adatokat bizalmasan kezeli, kizaá roá lag az egyes Megrendeloő k
azonosíátaá saá hoz, illetve a szolgaá ltataá s teljesíáteá seá hez, a sikeres teljesíáteá shez szúö kseá ges
meá rteá kben eá s az elektronikús kereskedelmi szolgaá ltataá sok, valamint az informaá cioá s
taá rsadalommal oö sszefúö ggoő szolgaá ltataá sok egyes keá rdeá seiroő l szoá loá 2001. eá vi CVIII. toö rveá ny 13/
A. §-aá ban meghataá rozottak szerint hasznaá lja fel.
A Megrendeloő szemeá lyes adatainak jelen szerzoő deá sben meghataá rozott felhasznaá laá saá hoz jelen
Szerzoő deá s megkoö teá seá vel egyben hozzaá jaá rúlaá saá t adja.
A Szolgaá ltatoá koö teles a Megrendeloő aá ltal a Szolgaá ltatoá rendszerbe roö gzíátett adatokat a
Megrendeloő keá reá seá re haladeá ktalanúl toö roö lni. Amennyiben a Megrendeloő a toö rleá st nem keá ri, a
szerzoő deá s megszúő neá seá t koö vetoő en a Szolgaá ltatoá a Megrendeloő aá ltal a Szolgaá ltatoá rendszerbe
roö gzíátett adatokat 60 napig taá rolja.
13. VIS MAIOR
Vis maiornak minoő súö l minden olyan rendkíávúö li, a szerzoő deá s leá trejoö tte útaá n bekoö vetkezoő ,
annak teljesíáteá seá t lehetetlenneá tevoő esemeá ny, amelyet szerzoő doő felek nem laá thattak eloő re, eá s
nem haá ríáthattak el, eá s amely nem vezethetoő vissza egyik feá l felroá hatoá magatartaá saá ra sem. Ilyen
esemeá nyek lehetnek kúö loö noö sen: szúö kseá gaá llapot, sztraá jk, haá borúá , forradalom, terrorista
cselekmeá nyek, termeá szeti katasztroá fa, túő zveá sz, aá rvíáz, jaá rvaá ny, karanteá n korlaá tozaá sok, szaá llíátaá si
embargoá stb. Vis maior eseteá n mindkeá t feá l mentesúö l a szerzoő deá s teljesíáteá seá nek koö telezettseá ge
aloá l.

14. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
14.1. A felek koö zoö tt leá trejoö tt eseti szerzoő deá s a szerzoő deá sszerúő teljesíáteá ssel megszúő nik.
14.2. A felek koö zoö tt leá trejoö tt tartoá s/folyamatos szerzoő deá st valamelyik feá l felmondja.
A felmondaá s ideje ebben az esetben 30 nap.
A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy a szerzoő deá s felmondaá s idejeá re vonatkozoá vaá llalkozoá i
díájat eá s minden egyeá b felmerúö loő díájat is koö teles megfizetnie a Szolgaá ltatoá reá szeá re.
14.3. A felek koö zoö tt leá trejoö tt eseti, valamint tartoá s/folyamatos szerzoő deá s teljesíáteá s neá lkúö l is
megszúő nhet:
– a felek koö zoö s megegyezeá seá vel,
– a Megrendeloő elaá llaá saá val vagy felmondaá saá val,
– a Szolgaá ltatoá felmondaá saá val vagy elaá llaá saá val.
14.4. Ha a Megrendeloő az aá ltalaá nos elaá llaá si jogaá t (nem a Szolgaá ltatoá szerzoő deá sszegeá seá boő l
eredoő en eá rveá nyesíátett elaá llaá si jogaá t) gyakorolni kíávaá nja, koö teles a Szolgaá ltatoá nak a felmerúö lt
koö ltseá geinek, illetve kaá raá nak 100%-aá t megteá ríáteni.
14.5. A Szolgaá ltatoá jogosúlt a szolgaá ltataá st felfúö ggeszteni, vagy a szerzoő deá st azonnali hataá llyal
felmondani, ha a Megrendeloő toö bbek koö zoö tt az alaá bbi tiltott magatartaá sok baá rmelyikeá t
tanúá síátja:
– a Megrendeloő teveá kenyseá geá vel a Szolgaá ltatoá aá ltal nyúá jtott szolgaá ltataá s minoő seá geá t csoö kkenti,
vagy magatartaá sa maá s Megrendeloő k informatikai biztonsaá gaá t veszeá lyeztetheti.
– ha az Megrendeloő toö bb mint 30 napos fizeteá si keá sedelembe esett, eá s tartozaá saá t felhíávaá sra
sem rendezi.
– ha a Megrendeloő akadaá lyozza a szerzoő deá s teljesíáteá seá t.
– 60 napot meghaladoá vis maior esete.
– ha a Megrendeloő a szerzoő deá s rendelkezeá seit súá lyosan megseá rti.
– ha a Megrendeloő olyan magatartaá st tanúá síát, amely a Szolgaá ltatoá – illetve az egyes
Megrendeloő k – jogos eá rdekeit, kúö loö noö sen a Szolgaá ltatoá joá híárneveá t seá rti, vagy magatartaá sa
eredmeá nyekeá nt a szerzoő deá s tovaá bbi fenntartaá sa a Szolgaá ltatoá reá szeá roő l nem vaá rhatoá el.
– amennyiben a Megrendeloő megadott adatok nem felelnek meg a valoá saá gnak, illetve az AÁ SZF
rendelkezeá seinek.
– ha a Megrendeloő a Szolgaá ltatoá t egyeá b moá don megteá veszti.
A Szolgaá ltatoá azonnali hataá lyúá felmondaá sa/elaá llaá sa eseteá n a Megrendeloő koö teles a Szolgaá ltatoá
koö ltseá geit eá s kaá raá t (beleeá rtve az elmaradt hasznot is) megfizetni.
14.6. Ha a Megrendeloő igeá nybe vesz a Szolgaá ltatoá aá ltal biztosíátott kedvezmeá nyt, úá gy a
Megrendeloő t megilletoő kedvezmeá nyt a Szolgaá ltataá sok aá tadaá sa útaá n, a veá gszaá mlaá boá l vonja le a
Szolgaá ltatoá . Ha Megrendeloő elaá ll a szerzoő deá stoő l, úá gy a Szolgaá ltatoá aá ltal biztosíátott
kedvezmeá nyekre nem jogosúlt.
14.7. A felek koö zoö tt leá trejoö tt szerzoő deá s baá rmely okboá l toö rteá noő megszúő neá se, vagy felmondaá sa –
kiveá ve az elaá llaá s egyes eseteit – nem mentesíáti a feleket a fennaá lloá koö telezettseá geik, vagy
díájtartozaá saik teljesíáteá se aloá l.
14.8. A Megrendeloő túdomaá súl veszi, hogy ha a szerzoő deá st a projekt befejezeá se eloő tt
felmondja, koö teles szaá mla elleneá ben a szerzoő deá s felmondaá saá nak daá túmaá ig elveá gzett feladatok
kedvezmeá nyek neá lkúö li díájaá t kiegyenlíáteni.

15. TERMÉKTÁMOGATÁS/SUPPORT SZOLGÁLTATÁS
A termeá ktaá mogataá st tartalmazoá felteá telek eá s szolgaá ltataá sok a “Moringo termeá ktaá mogataá s
(súpport) szolgaá ltataá s szabaá lyzat” tartalmazza, amely www.moringo.hú/súpport linken eá rhetoő
el.
Azok a Felhasznaá loá k, akik nem rendelkeznek a taá rgyeá vre termeá ktaá mogataá ssal, oá radíáj alapúá
tanaá csadoá i szolgaá ltataá s kereteá ben, eloő zetes egyezteteá s eá s az ide vonatkozoá eseti, hiaá nytalanúl
kitoö ltoö tt, alaá íárt eá s beá lyegzoő vel ellaá tott megrendeloő visszakúö ldeá se útaá n telefonon vagy emailben vehetik igeá nybe a szolgaá ltataá st.
A Moringo Kft. fenntartja a jogot, hogy megtagadja azon Felhasznaá loá k reá szeá re a vaá laszadaá st,
akik nem rendelkeznek eá rveá nyes termeá ktaá mogataá ssal.
16. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Megrendeloő elfogadja, hogy a Szolgaá ltatoá úö gyfeá lszolgaá lata kizaá roá lag a szerzoő deá ssel
rendelkezoő Megrendeloő knek, illetve az eá loő termeá ktaá mogataá si/súpport szolgaá ltataá ssal
rendelkezoő Megrendeloő knek aá ll a rendelkezeá seá re. Ide tartoznak azok a Megrendeloő k akiknek
nincs szaá mlatartozaá sa.
Egyeá b szemeá lyek kiszolgaá laá saá t a Szolgaá ltatoá úö gyfeá lszolgaá lata megtagadhatja. Telefonon a
Megrendeloő knek múnkanap 9.00 eá s 17.00 oá ra koö zoö tt kereshetik fel a Szolgaá ltatoá
úö gyfeá lszolgaá lataá t.
Szerzoő doő Felek a szerzoő deá s teljesíáteá se soraá n hateá konyan, szorosan egyúö ttmúő koö dnek eá s
egymaá s eá rdekeit messzemenoő en figyelembe veszik.
Szerzoő doő Feleket a szerzoő deá s teljesíáteá se soraá n koö lcsoö noö s eá rtesíáteá si eá s taá jeá koztataá si
koö telezettseá g terheli. Ezen koö telezettseá g teljesíáteá sekor az íáraá sos formaá t reá szesíátik eloő nyben.
Szerzoő doő felek megaá llapodnak abban, hogy a Megrendeloő toö rveá nyes keá pviseloő je, a Megrendeloő
szerzoő deá sboő l fakadoá baá rmely fizeteá si koö telezettseá geá eárt keá szfizetoő kezesseá get vaá llal. A
keá szfizetoő kezesseá gvaá llalaá s a jelen AÁ SZF felsorolt szerzoő deá sek, illetve megrendeleá s
Megrendeloő , illetve keá pviseloő aá ltali alaá íáraá ssal joö n íáraá sban leá tre.
A Szolgaá ltatoá nak eá s a Megrendeloő knek meg kell tennie mindent annak eá rdekeá ben, hogy
koö zvetlen taá rgyalaá sok úá tjaá n rendezzenek minden olyan neá zetelteá reá st vagy vitaá t, mely koö zoö ttúö k
jelen szerzoő deá s kereteá ben vagy a szerzoő deá ssel kapcsolatban merúö lt fel. Ennek sikertelenseá ge
eseteá re a szerzoő doő felek a jelen szerzoő deá ssel leá trejoö tt jogviszonyboá l szaá rmazoá jogvitaá júk
eldoö nteá se eá rdekeá ben alaá vetik magúkat jaá raá sbíároá saá gi hataá skoö r eseteá n a Szegedi Jaá raá sbíároá saá g,
toö rveá nyszeá ki hataá skoö r eseteá ben a Szegedi Toö rveá nyszeá k kizaá roá lagos illeteá kesseá geá nek. A felek
koö zoö tt leá trejoö tt jogi vitaá kra a magyar jog eloő íáraá sai az iraá nyadoá ak.
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