Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)
amelyek kiterjednek a
Giant Advertising Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Balzac utca 12. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-309661;
bankszámlaszám: 11713012-21452189-00000000 (OTP Bank); adószám: 26241049-2-41; képviseli: Rucz Árpád
ügyvezető), (a továbbiakban: „Ügynökség”)
által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás
tartalmának és műszaki feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének
eseteit. Ügynökség a Megrendelő számára a külön az alábbi formák valamelyikében létrehozandó szerződésben
meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.
1. Keretszerződés és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások,
2. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások tartós, folyamatos
jogviszony létrehozására
3. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások egyszeri teljesítést igénylő
jogviszony
4. Kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások (lsd. 2.7. pont)
A 4.) pont szerinti forma kivételével valamennyi fent felsorolt szerződés alapján nyújtandó
szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által
megküldött, az Ügynökség által pedig jóváhagyott, az adott szerződéshez kapcsolódó megrendeléssel jön létre (a
megrendelés folyamata praktikusan Megrendelő ajánlatkérésével és az Ügynökség erre adott ajánlatával indul).
A 4.) pont szerinti jogviszony a Megrendelő által megküldött és az Ügynökség által jóváhagyott megrendeléssel
jön létre. A Megrendelő az Ügynökséggel kötött bármely szerződés, vagy a megrendelés aláírásával elfogadja a
jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF kiterjed valamennyi a jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban
meghatározott Megrendelőre.
Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és az Ügynökség közös megállapodással írásban eltérhetnek.
Amennyiben a Megrendelő és az Ügynökség jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik,
annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha az
Ügynökség és a Megrendelő között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a szerződés
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben az Ügynökség és a Megrendelő között létrejött szerződés
és a hozzá kapcsolódó megrendelés között ellentmondás van, úgy a megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
Hatályos 2021. január 21. napjától visszavonásig, illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett
rendelkezések a módosított ÁSZF-nek az Ügynökség weboldalán való közzétételétől számított 10. napon lépnek
hatályba. Az ÁSZF módosítására vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.
másrészről
Megrendelő minden olyan természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki az Ügynökség által nyújtott valamely
szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a bevezetőben részletezett valamelyik formában
jogviszony jön létre közte és Ügynökség között (a továbbiakban: „Megrendelő”).
(a továbbiakban Ügynökség és Megrendelő együttesen, mint „Felek”, vagy külön-külön, mint „Fél” is
szerepelhetnek)
Ügynökség az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Felek a jelen Általános
szerződési feltételekben (továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg a jövőben közöttük létrejövő vállalkozási
szerződések általános feltételeit, melyeknél Megrendelő az Ügynökség munkáját kívánja igénybe venni az 1.1
pontban meghatározott szolgáltatások kapcsán.
Erre tekintettel Felek az alábbiakban állapodtak meg:
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1.

A szerződés tárgya

1.1.

Ügynökség által nyújtott Szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatások”):
1.1.1. Arculattervezés, brand építés
1.1.2. Kreatív munka, grafikai tervezés
1.1.3. Web fejlesztés, programozás
1.1.4. Marketing kommunikációs szolgáltatás
1.1.5. Reklám- és Médiaügynökségi tevékenység
1.1.6. Fotózás, filmkészítés

1.2.

A jelen ÁSZF az Ügynökség az 1.1. pontban foglalt szolgáltatásaira általánosan irányadók, azonban ezen
szolgáltatások esetén a szerződő felek a szerződés tartalmát egyedi szerződésben, megrendelésben
rögzítik.

1.3.

A Megrendelés 4 részből áll, mely tartalmazza:
1.3.1. Technikai specifikáció
1.3.2. Díjak
1.3.3. Timing, Határidő
1.3.4. Kiegészítő rendelkezések

1.4.

Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogviszony az ÁSZF felek általi elfogadásával és a Megrendelő által
megküldött, az Ügynökség által pedig jóváhagyott, jelen ÁSZF-hez kapcsolódó megrendeléssel jön létre
(a megrendelés folyamata praktikusan Megrendelő ajánlatkérésével és az Ügynökség erre adott
ajánlatával indul).

1.5.

Ügynökség kizárólag az Ajánlatok, valamint a Megrendelés Felek általi kölcsönös elfogadását követően
kezdi meg a Szolgáltatások teljesítését.

1.6.

Az Ügynökség által alkalmazott általános nettó óradíjak (továbbiakban: „Munkadíj”), amennyiben az
árajánlat, valamint a Megrendelés másképpen nem rendeli az alábbi linken található díjtáblázat – 1. számú
melléklet – szerint alakul.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bymlEEFsUzEf3tznqFz4lbrSCVcCkHkt5rxPfypAWVU/

1.7.

2.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF, valamint az egyedi szerződések és megrendelések
vonatkozásában Ügynökség 1.6. pontban foglalt óradíjjakkal jogosult számlázni, melyet a Felek
kölcsönösen értékarányosnak ismernek el.

A szerződés hatálya, a teljesítés határideje:
2.1.

Az Ügynökség részletesen tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés menetéről

2.2.

Jelen ÁSZF a megrendelés napján lép hatályba.

2.3.

Megrendelő teljes körűen megismerteti az Ügynökséget a feladattal, ezt követően ajánlatot kér tőle.
Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak pontos megismerése. A
Megrendelőnek meg kell határoznia az elérni kívánt célokat, hogy az általa kívánt munka milyen főbb
tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkezzen. A kezdeti beszélgetésen a feladat
és a célok meghatározásában az Ügynökség segítséget nyújt a Megrendelőnek.

2.4.

Az Ügynökség árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított 30 napig
hatályos, azaz eddig az időpontig tart az Ügynökség ajánlati kötöttsége, ez azonban nem azt jelenti, hogy
az ajánlatban rögzített munkát köteles az ajánlati kötöttség ideje alatt megkezdeni, vagy elvégezni. Az
ütemezést a Megrendelő és az Ügynökség közösen határozzák meg.

2.5.

Megrendelő az (adott esetben cégszerű) aláírásával ellátott megrendelést eljuttatja az Ügynökség
részére elektronikus úton, vagy személyesen, a kapcsolattartó, vagy az Ügynökség ÁSZF-ben megjelölt
valamely értesítési címére. A szerződéskötést követően, amennyiben az Ügynökség más
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@giantads.agency, @giantadvertising.com végű e-mail címet nem ad meg Megrendelő részére, úgy a
jelen ÁSZF 12. pontjában hello@giantads.agency e-mail cím a joghatályos felek között.

3.

2.6.

A szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét,
illetve székhelyét, nyilvántartási számát, adószámát, és igazolja törvényes képviselőjét, ezek hitelességét
azonban az Ügynökség nem köteles ellenőrizni. A Megrendelő által, a szerződésben rögzített adatok
valódisága a Megrendelő felelőssége.

2.7.

Az Ügynökség és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha
2.7.1. a Megrendelő a készítendő munka főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta és
2.7.2. a Megrendelő és az Ügynökség megállapodtak a szolgáltatás árában és annak teljesítési
határidejében és
2.7.3. a Megrendelő személyes vagy cégadataival a megrendelést (szerződést) kitöltötte vagy a
részére küldött ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja

2.8.

A Szolgáltatások elkészítési határideje a Megrendelésben szereplő timing alapján történik, a határidő a
jelen szerződésben a Megrendelőt terhelő határidők teljesítésétől, illetve a Megrendelő módosítási,
áttervezési igényétől függően automatikusan meghosszabbodik.

2.9.

Amennyiben Megrendelő utómunka elvégzését is kéri, úgy a teljesítési határidők az utómunkákkal
kapcsolatban Ügynökség által vállalt határidőkkel meghosszabbodik.

2.10.

Amennyiben az Ügynökség és Megrendelő között az adott projektre az ÁSZF bevezetőjében
meghatározott szerződések közül egyik sem jön létre, a felek közötti jogviszonyra az adott megrendelés
és a mindenkori ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

Az Ügynökség általános kötelezettségei
3.1.

Ügynökség vállalja, hogy a Szolgáltatásokat Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a tőle
elvárható legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

3.2.

Ügynökség saját költségén köteles gondoskodni a szerződés szerinti feladatainak teljesítéséről, és
biztosítani az azok elvégzéséhez szükséges eszközöket.

3.3.

Ügynökség az 1. fejezetben megjelölt tevékenységet saját irodájában, saját eszközeivel végzi, a
megállapodás szerinti határidők betartása mellett, saját időbeosztása szerint. Ügynökséget személyes
közreműködési kötelezettség nem terheli, közreműködő bevonására a 3.4. pontban írtak betartása mellett
jogosult.

3.4.

Ügynökség alvállalkozó, illetve más közreműködő igénybevételére jogosult Megrendelő előzetes
hozzájárulása nélkül is, azonban az Ügynökség az igénybe vett személyért úgy felel, mintha az adott
feladatot maga végezte volna el. Az Ügynökség által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak
megfizetéséről Ügynökség köteles gondoskodni, és a közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy
költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni.

3.5.

Ügynökség munkanapokon 8-16.00 óráig tart nyitva. Az Ügynökség a nyitvatartási időben a Megrendelő
rendelkezésére áll, ez azonban nem jelent sem kizárólagosságot, sem azonnali teljesítést. Amennyiben a
Megrendelő 24 órán belüli teljesítést kér, abban az esetben Ügynökség, ha a megrendelést egyébként
elvállalja, a munkadíj mellett 25%-os sürgősségi felárat számíthat fel. Hétvégén, munkaszüneti- és
ünnepnapokon Ügynökség 50%-os felárral vállalja Szolgáltatások teljesítését előre meghatározott timing
alapján. Feláras munkák vállalására Ügynökség nem kötelezhető erről minden esetben ajánlatkérést
követően az Ügynökség dönt.

3.6.

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés szerinti teljesítéshez az arculati elemeket
vagy a teljesítéshez más elemet a Felek megállapodása alapján a Megrendelőnek kell biztosítania és az
elem a Megrendelőnek felróható okból nem, vagy nem teljesen, vagy késedelmesen kerül rendelkezésre
bocsátásra, úgy Ügynökséget ezért felelősség nem terheli.
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3.7.

4.

5.

Ügynökség vállalja, hogy az átalánydíjként a Megrendelésben meghatározott vállalkozási díj ellenében
maradéktalanul teljesíti a Megrendelés - Technikai specifikációjában vállalt szolgáltatásokat.

A Megrendelő általános kötelezettségei
4.1.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Ügynökség a megrendeléseket az összes teljesítéshez szükséges feltétel
végrehajtása esetén teljesíti. Általánosságban feltétel a szolgáltatás elindításához szükséges árajánlat
elfogadása, szerződések aláírása, átadása, az előleg értékének kifizetése.

4.2.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Ügynökség teljesítése során őt is fokozott együttműködési,
tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő köteles döntőképes, a teljesítéshez kellő
szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, az Ügynökség által feltett kérdéseket
haladéktalanul megválaszolni, az Ügynökség teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, tényeket
haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.

4.3.

A Megrendelő kötelezettségei tehát:
4.3.1. Dedikált kapcsolattartó megnevezése
4.3.2. Anyagleadás az előre egyeztetett formában
4.3.3. Jóváhagyás vagy további pontos delegálás
4.3.4. Minden
olyan
információ
átadása,
és a folyamat lezárása érdekében

amely

elengedhetetlen

a

továbbhaladás

4.4.

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügynökség felhívását követő 10
munkanapon túl sem tesz eleget ezen kötelezettségek bármelyikének, akkor a Megrendelésben szereplő
teljes összeget, azaz a teljes szerződéses, illetve vállalkozási díjat köteles megtéríteni az Ügynökség részére.

4.5.

Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – Ügynökség
egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek módosulását eredményezi.

4.6.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj nem foglalja magába az Ügynökség által a
Megrendelés szerinti szolgáltatásokat meghaladó esetleges további szolgáltatások (pótmunkák)
ellenértékét, amelyek teljesítésére csak a Feleknek csak újabb, írásbeli megegyezése alapján, külön
elszámolás szerint kerülhet sor. Utómunkának minősül továbbá minden olyan további munka, melyet a
Megrendelő akár a teljesítés folyamata alatt, akár a teljesítést követően kér az Ügynökségtől, és amely
meghaladja a Megrendelésben rögzített tartalom kereteit. Ügynökség jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy
az újra tervezés, átdolgozás mértéke meghaladja-e az eredetileg közölt tartalmat, vagy annak kereteiben
marad.

4.7.

Megrendelő szavatosságot vállal továbbá, hogy a Szolgáltatások vonatkozásában rendelkezik mindazon
jogosultságokkal és engedélyekkel és minden olyan feltétellel, mely a jelen szerződés szerinti célok
megvalósulásához szükségesek.

Projektmenet
5.1.

Amennyiben a Megrendelés másképpen nem rendeli az 1.1.1. Arculattervezés, brand építés, 1.1.2. Kreatív
munka, grafikai tervezés, 1.1.3. Web fejlesztés, programozás és 1.1.4. Marketing kommunikációs
szolgáltatás esetén az alábbiak az irányadók.

5.2.

Az 5.1. pontban fel nem sorolt, a Ügynökség által nyújtandó további szolgáltatások tartalmára vonatkozó
részletes szabályokat felek a vonatkozó szerződésben rögzítik a Megrendelésben.

Kapcsolatfelvétel
5.3.

Ügynökség a Megrendelés aláírását / elfogadását követő 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a
Megrendelővel a szolgáltatások megtervezéséhez szükséges esetleges további adatok, információk
beszerzése, egyeztetése érdekében. Megrendelő az egyeztetés során bocsátja Ügynökség rendelkezésére
mindazon anyagokat (pl. fényképek, grafikák, logók, színek, sablonok, hangok, médiafájlok, animációk,
szövegek, leírások, ...stb.), melyek az előzetes tervek elkészítéséhez szükségesek.
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Tervezés
5.4.

Megrendelő kijelenti, hogy hogy teljes körűen tájékoztatta az Ügynökséget az igénybe vett
szolgáltatásokkal kapcsolatos elképzeléseiről, igényeiről.

5.5.

Ügynökség vállalja, hogy a Megrendelő egyedi, a Megrendelésben rögzített igényei alapján elkészíti az
előzetes tervet.

5.6.

Ügynökség a Megrendelő által meghatározott alapelvek, főbb egyediségek, és jellegzetességek (brief)
alapján grafikai tervet készít, melyet a Megrendelő részére bemutat. A terv tartalmazza a főbb elemeket,
uralkodó színeket és a használt betűtípusokat. Amennyiben a terv nem nyeri el a Megrendelő tetszését
lehetőség van egy új vagy módosított terv készítésére.

5.7.

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj legfeljebb egy, a Megrendelésben meghatározott tartalom
körében maradva, az 5.6. pont szerinti újra tervezést, kiegészítést tartalmaz, minden további újra
tervezésért, kiegészítésért Ügynökség jogosult a 1.6. pontban írt óradíjakat felszámítani. Ügynökség
jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy az újra tervezés, átdolgozás mértéke meghaladja-e az eredetileg
közölt tartalmat, vagy annak kereteiben marad.

5.8.

Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során a Megrendelő egyedi kérésére lényegesen
megváltoznak, Ügynökség erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.

Kivitelezés
5.9.

Megrendelő jóváhagyja az általa választott tervet a bemutatás után személyesen, vagy írásban, 48 órán
belül. Ekkor elkezdődik a terv végleges adatokkal történő kidolgozása és a további grafikai munka
készítése.

5.10. A Megrendelő kiválasztja a neki legjobban tetsző szöveg vagy vázlattervet, amelyet a választott
koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása (grafikai kidolgozás, nyomdai előkészítés,
fejlesztés vagy egyéb kommunikációs szolgáltatás) követ.
5.11. Ügynökség a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján a honlapot vagy a grafikai állományt, a nyomdai
kivitelezésre alkalmas pdf fájlt elkészíti vagy a kommunikációs szolgáltatást a jóváhagyásnak megfelelően
elvégzi (továbbiakban: „Kreatív”).
5.12. Marketing kommunikációs szolgáltatás esetén a Megrendelő átadja Ügynökségnek a Megrendelésen
szereplő platformok belépési hozzáféréseit, egyeztetik a szolgáltatás célját és részleteit.
5.13. A grafikai tervek készítése, továbbá a social media management közben felhasznált képek, videók és zenék
jogdíját a tervezés ára nem tartalmazza. A jogdíjak költsége a Megrendelőt terhelik, Ügynökség erről és a
jogdíjak mértékéről köteles a Megrendelőt kiegészítőleg tájékoztatni.
Korrektúra
5.14. A korrektúrafordulók során a Kreatív végső finomításra kerül, korrektúrája történik meg. Itt nyílik
lehetősége a Megrendelőnek arra, hogy apróbb, a kiválasztott koncepciót nem sértő, elsősorban tartalmi
változtatásokat kérjen. Amennyiben a változtatások a koncepciót is érintik, abban az esetben, a 5.8 pontban
foglaltak érvényesek. A korrektúrajavításokat a Megrendelő összegyűjtve, egy dokumentumban köteles
leadni, mely pontos utasításokkal jelöli a hibás tartalmakat és az új anyagokat. Egyéb rendelkezés
hiányában az ajánlati árban 2 korrektúraforduló foglaltatik benne, a Megrendelő az észlelt hibákat 2
korrektúra kör alatt köteles jelezni. Minden további korrektúraforduló költsége külön felszámolásra kerül
az aktuális óradíjak alapján.
Jóváhagyás, átadás
5.15. Ügynökség a munkák elkészítését követően mintapéldányt (a továbbiakban: „Tesztverzió”) küld a
Megrendelőnek, valamint készre jeleni a Szolgáltatásokat. Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3
munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó
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nyilatkozatának kell tekinteni. Az Ügynökség és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a
jóváhagyott mintapéldányt (tesztverziót) kell a szerződés tárgyaként elfogadni.
5.16. Ügynökség a Tesztverzióval együtt átadó nyilatkozatot küld (a továbbiakban: „Kreatív átadó
nyilatkozat”) Megrendelő felé, aki – minőségi kifogás hiányában – köteles 5 napon belül a teljesítési
igazolást Ügynökség részére kiállítani. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a
teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn
belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződés szerűen megtörténtnek kell tekinteni.
5.17. A Megrendelő jóváhagyása esetén az Ügynökség az elkészített Kreatívot a hozzá tartozó elérésekkel,
kódokkal, instrukciókkal ...stb., illetve a grafikai végterméket átadja, illetve kiszállítja.
5.18. Jóváhagyás esetén Ügynökség a Megrendelőnek végszámlát állít ki, melyet Megrendelő készpénzben vagy
átutalással egyenlíthet ki.
5.19. Ügynökség nem köteles, illetve Megrendelő nem jogosult az elkészült Kreatív(oka)t közzétenni, vagy
harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni mindaddig, amíg Ügynökség írásban nem adta meg
hozzájárulását a közzétételhez, és melyet Ügynökség csak a teljes vállalkozói díj, az esetleges pótmunkák
megfizetését követően köteles megtenni.
5.20. A Szolgáltatások annak valamennyi eleme, arculata, elrendezése, szövegei, illetve a program forráskódja
az Ügynökség szellemi terméke és kizárólagos szellemi tulajdona. Ügynökség – a 6.3. pontban foglaltak
maradék teljesítése esetén – külön, írásbeli nyilatkozatával ruházza át teljes körűen a Weboldalhoz
kapcsolódó szellemi alkotásokhoz fűződő jogait a Megrendelőre, illetve adja át Megrendelőnek a Weboldal
forráskódját. Ügynökségnek a jelen pontban írt írásbeli nyilatkozatának hiányában a szerzői jogok
átszállását vélelmezni nem lehet, felek a ráutaló magatartással történő átruházást kölcsönösen kizárják.
5.21. Az elkészített terveket és az elfogadott, megvalósult Kreatívot az Ügynökség 2 évig archiválja, az
archiválási kötelezettségét követően azonban szabadon, külön figyelmeztetés nélkül törölheti.
6.

Fizetési feltételek
6.1.

A Szolgáltatások díjazását a Felek a Megrendelésen szereplő költségvetésben rögzítik.

6.2.

A szerződés teljesítésének biztosítékaként az Ügynökség előleg fizetését kötheti ki. A
szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a szerződéses, illetve vállalkozási díjba beleszámít. Az
előleg összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a szerződéses díj 40%-a. Ha az Ügynökség a
teljesítést megtagadja, a jelen ÁSZF 8.4. pontjában nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés
teljesítését, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár, egyéb esetekben pedig az Ügynökségnek járó
átalány kártérítésnek minősül, amennyiben az Ügynökség már a tervek készítését elkezdte. Amennyiben
az Ügynökség a tervek készítését még nem kezdte el, a szerződéses, illetve a vállalkozási díj 10%-ának
megfelelő átalány kártérítésre jogosult a megrendelés meghiúsulása esetén. Az előlegre vonatkozó
kikötéseket az Ügynökség előzetesen jelzi.

6.3.

Az előlegszámla kiállítására az Ügynökség a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és
ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem
teljesíti hiánytalanul, addig az Ügynökség nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen
feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla
lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát.

6.4.

A fizetési ütemezés a teljes szerződéses, illetve vállalkozási díjból az alábbiak szerint több részletben
történik, amennyiben a Megrendelés másképpen nem rendeli.
1, 40% előleg megfizetése minden esetben a munka megkezdése előtt
A, Web fejlesztés, programozás
esetén
2, további 10% a grafikai tervek elkészítését követően
3, további 20% sitebuild, tördelést követően
4, további 20% bétatesztelésre átadáskor

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Giant Advertising Kft.

6 / 12

5, végül 10% a weboldal kiélesítésekor, teljesítést követően
B, Bármely egyéb esetben
2, Opcionálisan 10% (20 napnál várhatóan hosszabb projektmenet esetén)
3, További 50% teljesítését követően

7.

6.5.

A fizetés az Ügynökség számláján feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámú számlára átutalással történik, a
számla kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy ettől eltérő esetben a számlán jelzett fizetési
határidőn belül.

6.6.

Ügynökség által gyártott termékek a végszámla kiegyenlítéséig az Ügynökség tulajdonát képezik, a
Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént.

6.7.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a késedelemmel érintett időszakra a mindenkori jegybanki
alapkamat 8 százalékponttal növelt összegét köteles megfizetni Ügynökség részére és a továbbiakban az
Ügynökség jogosult a szolgáltatások teljesítését Megrendelő részére írásban megküldött figyelmeztetés
után felfüggeszteni vagy korlátozni addig az időpontig, amíg Megrendelő a lejárt számláját ki nem
egyenlíti, illetve jogosult a szolgáltatások további teljesítését - 20 napot meghaladó késedelem esetén megtagadni. A késedelembe esés napja a fizetési határidő lejártát követő nap.

6.8.

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1)
bekezdése értelmében a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet, terhelő, kereskedelmi
ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén Ügynökség a követelése
behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott
forintösszegre tarthat igényt (Behajtási Költségátalány). A Behajtási Költségátalányt az Ügynökség a
késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti. A követelés
esedékességének időpontja önkéntes teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes teljesítés hiányában a
teljesítésre való első felszólítás időpontja. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb
jogkövetkezményei alól.

Szerződés módosítása
7.1. Az Ügynökség jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a bevezető 2. bekezdésében megjelölt 10
napos határidő betartásával. az Ügynökség a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a
honlapján teszi közzé.
7.2. Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a
Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy
újabb megrendelést és az Ügynökség részére elküldi vagy átadja. A szerződés módosításának
érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén - az Ügynökség visszaigazolást küld. A szerződés módosítása
kizárólag írásban érvényes.
7.3. Az Ügynökség a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításra
vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha
Megrendelőnek 15 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn az Ügynökséggel szemben.

8.

Szerződés megszünése
8.1. A felek között létrejött az ÁSZF
szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

bevezető

rendelkezései

szerint

valamely

szerződés

a

8.2. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:
8.2.1. a felek közös megegyezésével,
8.2.2. a Megrendelő elállásával, vagy felmondásával,
8.2.3. az Ügynökség elállásával, vagy felmondásával.
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8.3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles az Ügynökségnek az
elvégzett munkáját / felmerült kárát kifizetni / megtéríteni az alábbiak szerint:
8.3.1. Ha Megrendelő a megrendelést követően, a munkakezdés szakaszában gyakorolja elállási jogát (az
Ügynökség még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés
érdekében), akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses, illetve vállalkozási díj 10%-át kell
kifizetnie az Ügynökség részére.
8.3.2. Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már az Ügynökség belekezdett
a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses, illetve
vállalkozási díj 40%-át kell kifizetnie az Ügynökség részére.
8.3.3. Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket
tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint az nem kielégítő, tekintettel arra, hogy
Ügynökség a munka túlnyomó részét már elvégezte, Megrendelő a teljes szerződéses, illetve
vállalkozási díj 90%-át köteles megfizetni az Ügynökség részére. Ezt követően a honlap, vagy
grafikai termék átadásra kerül a Megrendelő részére, ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve
szűnik meg.
8.3.4. Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően nem veszi át a honlapot vagy
grafikai tervet/terméket, akkor a munka/termék szerződéses, illetve vállalkozási díj 100%-át kell
megfizetnie az Ügynökség részére, tekintettel az Ügynökség szerződésszerű teljesítésére.
8.4. Az Ügynökség jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani
(illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:
8.4.1. Ha a Megrendelő több mint 15 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi
tartozását,
8.4.2. Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el.
8.4.3. Ha a Megrendelő az Ügynökség többszöri kérése ellenére nem hoz döntést, nem adja meg a
szükséges anyagot, információt vagy egyéb módon gátolja meg az Ügynökség teljesítését.
8.4.4. Ha az elkészítendő honlapon vagy grafikai terven/terméken – törvénybe ütköző módon
pornográf, iparjogvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy
a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
8.4.5. Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
8.5. Az Ügynökség azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a szerződéses, illetve a vállalkozási díj
100% -át köteles megfizetni az Ügynökség részére. Rendkívüli felmondás esetén a megrendeléseket az
Ügynökség nem köteles teljesíteni. Az ilyen megrendelések teljesítésétől az Ügynökség írásban
jogkövetkezmények nélkül elállhat.
8.6. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti
a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.
9.

Szerzői jogok, felelősség a tartalomért
9.1. Felhasználási jogok
9.1.1. Megrendelő kizárólagosan felelős és szavatol azért, hogy mindazon anyag, melyet a szerződés
teljesítéséhez a Ügynökség részére átad, jogi, ezen belül szerzői jogi, médiajogi, versenyjogi,
iparjogvédelmi, valamint sajtó- vagy reklámetikai szempontból megfelelő, nem sérti más szerzői,
szomszédos jogi, személyhez fűződő vagy más szellemi alkotással kapcsolatos jogait, valamint
nem sért a médiajogi, reklámetikai vagy bármely egyéb jogszabályt. Ügynökség ezen átvett
anyagok vonatkozásában nem köteles semmilyen, az előzőekben írt szavatossági körbe tartozó
vizsgálatot, kutatást elvégezni. Amennyiben a Megrendelő által átadott anyagok miatt, azokkal
kapcsolatosan (felhasználás, beépítés, módosítás, ...stb.) bármely 3. személy Kreatív
vonatkozásában bármilyen jogcímen igényt támaszt Ügynökséggel szemben, úgy az ilyen
igényekkel szemben Megrendelő köteles Ügynökséget felszólításra haladéktalanul mentesíteni.
9.1.2. Ügynökség által a Megrendelő részére készített, és rendelkezésére bocsátott Kreatív az Ügynökség
kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, vagy azokon Ügynökségnek a jelen szerződés
teljesítéséhez szükséges terjedelmű felhasználási joga van, amelynek alapján a Kreatívok
felhasználására vonatkozó, korlátozásoktól mentes jogot Ügynökség azok átadásának időpontjától
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kezdődően a Megrendelőre átruházza. Ezen átruházott felhasználási joga alapján a Kreatívok
felhasználásra a Megrendelő kizárólagosan, valamint Magyarország területén belül, időben,
térben, felhasználási módban korlátlanul jogosult, így különösen jogában áll a Kreatívokat
többszörözni, megváltoztatni, esetleges kódját átírni, harmadik személy részére hozzáférhetővé
tenni, továbbítani, átdolgozni.
9.1.3. A Felek ezzel ellentétes megállapodása hiányában a Megrendelő által esetlegesen az Ügynökség
rendelkezésére bocsátott anyagok, dokumentációk, egyéb tartalmak a Megrendelő kizárólagos
szellemi tulajdonát képezik (akár papír alapon, akár digitális adathordozón, akár más formában
került átadásra/rendelkezésre bocsátásra) vagy azokon a Megrendelőnek az Ügynökség
tevékenységéhez szükséges terjedelmű felhasználási joga van, és azok felhasználására Ügynökség
kizárólag a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítésének érdekében, az abban meghatározott
körben és mértékben jogosult.
9.2. A Kreatívra vonatkozó felhasználási jogok terjedelme
9.2.1. A Megrendelő az Ügynökség által engedett felhasználási jogok alapján jogosult:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

a Kreatívot Magyarország területi határain belül, magyar nyelven felhasználni;
a Kreatívot alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és hordozón
többszörözni, ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, a
kép- és hangfelvétel készítést is, mindig szem előtt tartva az anyagot tartalmazó képek, 3.
féltől származó média file-ok licenszének típusát;
a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón terjeszteni;
a Kreatívot bármilyen módon és alkalommal a nyilvánossághoz közvetíteni és az ahhoz
szükséges többszörözést elvégezni mindig szem előtt tartva az anyagot tartalmazó képek, 3.
féltől származó média file-ok licenszének típusát;
a Kreatívot alkalombeli korlátozás nélkül átdolgozni, digitalizálni, feldolgozni vagy
egyébként módosítani, és az átdolgozott, módosított, feldolgozott Kreatívot a jelen pontban
rögzített bármely módon felhasználni;
A Kreatív forráskódját megváltoztatni, átírni;
a Kreatívot adatbázisba, gyűjteménybe felvenni vagy más művekkel, azok részeivel, egyéb
anyagokkal összekapcsolni, és az adatbázist, gyűjteményt vagy az összekapcsolás folytán
létrejött anyagot a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni.

9.2.2. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy
változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett
felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb
minőségben teszik lehetővé, az 7.2.1. pontban meghatározott jog e megváltozott, illetve kibővült
felhasználási módokra is kiterjed.
9.2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 7.2.1.-7.2.3. pont szerinti felhasználási jogok
átengedésének ellenértékét – különös tekintettel a vállalkozói díjmértékére – a szerződésben
kikötött vállalkozási díj magába foglalja.
9.2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 7.1.2., 7.2.1-7.2.3. pontokban foglalt jogok kizárólag
egységesen és együtt érvényesek, és kizárólag az Ügynökség írásbeli nyilatkozata alapján akkor
szállnak a Megrendelőre, amikor a vállalkozói díj, illetve a pót-és utómunkák teljes díja
Ügynökség részére megfizetésre kerültek.
9.3. Szavatosság
9.3.1. A Megrendelő szavatossággal tartozik azért, hogy az Ügynökség részére átadott anyagokra
vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát
akadályozná vagy korlátozná (jogszavatosság).
9.3.2. Felek kizárják Ügynökség felelősségét minden olyan esetleges szerzői jogsértéssel kapcsolatban,
amely amiatt következik be, mert Megrendelő nem rendelkezett a Ügynökség rendelkezésére
bocsátott arculati elemekre vagy más, a Kreatívban felhasznált elemre vonatkozó felhasználási
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jogokkal, avagy nem a jogszabályokban, illetve harmadik személyekkel kötött szerződésekben
előírtaknak megfelelően gyakorolta azokat.
9.3.3. Megrendelő kijelenti, hogy minden általa a Kreatívhoz hozzáadott, illetve kérésére hozzátett
(például: átadott forrásanyagok, adminisztrációs felületen bevitt tartalmak) tartalommal (ideértve:
szöveg, kép, hang, videó) kapcsolatban vállal mindennemű felelősséget (ideértve: szerzői jogi
viták, fogyasztóvédelmi ügyek, rágalmazási perek, kártérítési költségek).
9.4. A Megrendelő elfogadja, hogy az Ügynökséggel szemben bármely esetben a Megrendelő által érvényesíthető
kártérítés összege legfeljebb a Megrendelő által aktuális Megrendelésen belül kifizetett díjak összegére
korlátozódik.
9.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított
állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján Megrendelő minősül a
tartalomért felelős Ügynökségnek.
9.6. Megrendelő határozottan elfogadja, hogy a Megrendelésben szereplő, vagy kiélesítés követően a megrendelt
online tartalomra mutató domain címe(ke)n és / vagy ezeken a tárhelye(ke)n tárolt, elérhető online, valamint
offline, nyomtatott anyagokon megjelenő tartalmakért (ideértve: szöveg, kép, hang, videó, dokumentumok)
kapcsolatban vállal mindennemű felelősséget (ideértve: szerzői jogi viták, fogyasztóvédelmi ügyek,
rágalmazási perek, kártérítési költségek).
10. Személyes adatok kezelése
10.1. Az Ügynökség a GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Unió új adatvédelmi rendeletében
meghatározottak szerint óvja és kezeli a Megrendelő adatait.
10.2. Megrendelő a megrendelés aláírásával / elfogadásával, megrendelés elküldésével kifejezett és önkéntes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ügynökség a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a
Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése, illetve a Megrendelő és / vagy az
Ügynökség jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és
kezelje, feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási
tevékenység során Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon
felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik az Ügynökség adatfeldolgozási
(adatkezelési) tevékenységét.
10.3. Megrendelő a megrendelés aláírásával / elfogadásával, megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul
ahhoz is, hogy a szerződésre, illetve rá vonatkozó adatokat az Ügynökség az őt megillető követelések
érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.
10.4. Ügynökség és a Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére
vonatkozó szabályozás értelmében a szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos
személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.
11. Titoktartás
11.1.
11.2.

Feleket a jelen ÁSZF-el és az egyes Egyedi Szerződésekkel, megrendelésekkel kapcsolatban titoktartási
kötelezettség terheli.
Következésképpen a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Fél előzetes, kifejezett írásbeli
engedélye nélkül sem saját maguk, sem mások által nem fedik fel és nem hozzák nyilvánosságra, illetve
sem közvetlenül, sem közvetetten nem használják fel a bizalmas jellegű tájékoztatásokat, adatokat,
információkat, alkalmazásokat, módszereket, vagy know-how-t, illetve a jogaik gyakorlása vagy
kötelezettségeik teljesítése körében tudomásukra jutott bármilyen jellegű dokumentumokat. A Felek ezt
a titoktartási kötelezettséget alkalmazottaikkal és munkatársaikkal is betartatják.
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11.3.

Az Ügynökség részére átadott valamennyi dokumentumot, iratot, specifikációt, jelszót, valamint a
Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb információt Ügynökség a szerződés bármilyen okból történő
megszűnését követően haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszajuttatni.

12. Értesítések
12.1.

Ügynökség értesítési címei:
Ügynökség:
Címzett:
Cím:
E-mail cím:

Rucz Árpád részére
Giant Advertising Kft.
1136 Budapest, Balzac utca 12. fszt. 3.
hello@giantads.agency

12.2.

Értesítési címnek/e-mailnek tekintik felek az Ügynökség tekintetében - amennyiben az adott szerződés,
vagy megrendelés mást nem tartalmaz - a jelen ÁSZF-ben megjelölt értesítési címet/e-mail címet,
Megrendelő tekintetében pedig az adott szerződésben, megrendelésen megjelölt értesítési/e-mail címet.
Amennyiben az adott szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között a címek között eltérés van a
megrendelésen szereplő cím az irányadó.

12.3.

A Felek kifejezetten elfogadják, hogy a jelen szerződés alapján írásbelinek minősül az a kommunikáció,
amely valamely Félnek az előző alpontok meghatározott vagy a másik Féllel szabályszerűen közölt email címéről a másik Félnek ugyanígy meghatározott vagy közölt e-mail címére érkezik. A kézbesítés
napja az a nap, amikor a küldemény a címzett részére hozzáférhetővé válik.

12.4.

Felek ugyancsak kézbesítettnek tekintik a jelen szerződésben megjelölt postacímekre feladott
küldeményeket a tértivevényen jelzett átvételi időpontban vagy az igazolt feladás napjától számított 5.
munkanapon abban az esetben, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy ha a tértivevény „nem kereste”,
„címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott” vagy hasonló tartalmú jelzéssel érkezik
vissza.

13. Vegyes rendelkezések
13.1.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződést gazdasági tevékenysége keretén belül köti, így az nem
minősül fogyasztói szerződésnek.

13.2.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a szolgáltatásokat önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével
összefüggő célok érdekében veszi igénybe. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján
fogyasztónak minősülő megrendelővel megbízott nem köt szerződést. Ha az Ügynökség által nyújtott
szolgáltatások tekintetében Megrendelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján
fogyasztónak minősül, erről a körülményről a szerződéskötést megelőzően köteles ügynökséget
tájékoztatni. E tájékoztatás hiányának elmaradásáért Ügynökség esetlegesen felmerülő minden
felelősségét kizárja.

13.3.

A jelen szerződés bármely rendelkezésének bírósági vagy választott bírósági ítélettel való részleges vagy
teljes érvénytelenné nyilvánítása nem érinti a többi rendelkezést, amelyek teljes egészében hatályban
maradnak. Ilyen esetben a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan
más rendelkezésekkel helyettesítik, amelyek a jelen szerződés céljának elérését segítik elő.

13.4.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a közöttük a jelen
szerződés tárgyában korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás hatályát veszti, és a
jogviszonyukban a jelen szerződésben foglaltak az irányadók.

13.5.

Jelen szerződésre a magyar anyagi jog szabályai irányadók, különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései.

13.6.

A jelen szerződéshez kapcsolódó jogvita esetén a Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek
annak érdekében, hogy a vitát tárgyalások útján oldják meg. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására
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kikötik – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét. jelzéssel érkezik vissza.
13.7.

Felek jelen szerződés vonatkozásában aláírásnak tekintik azt is, ha annak tartalmát elektronikusan
igazolható módon jóváhagyták.

13.8.

Felek jelen szerződést együttesen átolvasták, majd annak közös értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

ÁSZF utolsó módosításának dátuma:
Budapest, 2021. január 21.
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