Szolgáltatói Szerződés
Amely létrejött:
Név:
Cím:
Adószám:
Kapcsolattartó
neve:
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) és
Név: X-Road Show & Media Service Kft.
Cím: 1045 Budapest, Tél u. 72. I./3.
Adószám: 23177730-2-41
Banksz.sz.: Erste 11600006-00000000-46730163
mint technikai kivitelező (továbbiakban Kivitelező) között.
Rendezvény adatai:
Rendezvény dátuma: ________________________________________________________
Rendezvény helyszíne: _______________________________________________________
Rendezvény megnevezése: ____________________________________________________
A felek megállapodnak a következő pontokban:
-

A technikát és/vagy szolgáltatást Megrendelő feladata a rendezvény helyszín
engedélyeinek beszerzése. Ide tartozik a helyszínbérlés, rendezvényengedélyeztetés,
artisjus bejelentés és fizetési kötelezettségek rendezése, rendezvénybiztosítás, hang és
csendrendelettel kapcsolatos engedélyek a 22:00 óra utáni hangos rendezvények esetében
is.

-

A Megrendelő feladata, hogy megoldott legyen a rendezvény energiaszükségletének
szünetmentes biztosítása figyelembe véve a Kivitelező által támasztott energiaigényeket.
Az áramvételezési pontig történt áramkimaradás és egyéb áramellátással kapcsolatos
hibák miatti károkért a Megrendelő tartozik felelősséggel.
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-

A Megrendelő feladata a Kivitelezővel egyeztetett szállító gépjárművek belépési és
parkolási engedélyeinek beszerzése, és a parkolási valamint rakodási helyek biztosítása.

-

A Megrendelő felelősséggel tartozik a rendezvényen működtetett technikai eszközökben
és berendezésekben keletkezett károkért, amennyiben azok bizonyíthatóan külső behatást
érve és nem a rendeltetésszerű használatból keletkeztek. Ide tartoznak a rendezvényen
résztvevők (vendégek) által okozott szándékos vagy nem szándékos károkozások is.

-

A Megrendelő feladata biztosítani a megfelelő illemhely és kézmosási lehetőséget a
technikai személyzet részére is.

-

A rendezvény helyszín bérlésénél a Megrendelőnek figyelembe kell venni az építési
valamint a bontási időt, és annak figyelembevételével kell a helyszínbérlést biztosítani.

-

A megrendeléskor rögzített időponton túl, külön megállapodás tárgyát képezi a túlórák
száma és annak költsége.

-

A megrendeléskor rögzített igényeken, eszközökön, berendezéseken, technikai és
személyzeti feltételeken felül, a rendezvény napján fellépő további igényeket a Kivitelező
nem köteles teljesíteni, valamint az ebből származó következmények a Megrendelőt
terhelik.

-

A Megrendelő feladata, hogy megrendeléskor, a Kivitelező részére beszerezze a fellépők
eszközigényét, valamint a rendezvény forgatókönyvét a fellépők és események leírásával,
pontos időbeosztással figyelembe véve a fellépések közötti átszerelési időket is.

-

A felek az ajánlatban szereplő tételek alapján rögzítik a rendezvény minden paraméterét.
A megrendelés során rögzített adatokban (időpont, eszközigény, helyszín) bekövetkező
változás(ok) esetén a Megrendelő köteles, a Kivitelezőt a rendezvény előtt legalább 3
nappal telefonon és írásban (pl.: e-mail) értesíteni, értesítés elmaradása esetén a
Kivitelezőt felelősség nem terhelheti!

-

A rendezvénytechnika beépítési helye, ideje, valamint az eszközök darabszáma és egyéb
technikai paramétere a rendezvény napján már nem módosítható.

-

Amennyiben a rendezvény jellege kültéri, és a megrendelő nem rögzíti a megrendelésben
az időjárás álló eszközök igényét, úgy a Kivitelező nem köteles a takaráson (fedés) kívüli
eszközök működtetését kedvezőtlen időjárási körülmények között tovább biztosítani.

-

A Kivitelező köteles a megrendelőlapon feltüntetett napon és időben az ott felsorolt
eszközöket, és személyzetet biztosítani, a kivitelezést szakszerűen, biztonságosan és a
rögzített igényeknek megfelelően üzemeltetni, oda- és elszállítani.

A szerződést mind a Megrendelő mind a Kivitelező részéről az aláírásra jogosult személy
aláírásával a szerződésben foglaltakat rögzíti és hitelesíti.
Amennyiben a Megrendelő magánszemély úgy az aláíráson felül a személyes adatait is köteles
feltüntetni a szerződésen. Az adatokat tartalmazó igazoló dokumentumokat a kivitelező
képviselőjének megmutatni köteles.
A Megrendelő kötelezi magát, hogy a szerződésben foglalt előleget (minimum 30%) a
kivitelezőnek a szerződés aláírásakor előleg számla ellenében átadja.
A szolgáltatás
ellenértékéből fennmaradó összeget a Megrendelő köteles szerződésben rögzített időpontig
kiegyenlíteni. Amennyiben a kifizetés adott határidőig nem teljesül, úgy ezen szerződés alapján a
kivitelező fizetési meghagyást kérhet a megrendelővel szemben.
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Lemondási feltételek:
A Megrendelő minden esetben írásban (levél, fax, e-mail) köteles a Kivitelezőt tájékoztatni a
rendezvény elmaradásáról.
-

5 nappal az esemény előtti lemondás esetén a Megrendelő nem köteles fizetni a
Kivitelezőnek. A Kivitelező - amennyiben történt előlegfizetés - az eddig átvett előleget
teljes összegben visszatéríti a Megrendelőnek.

-

72 órával az esemény előtti lemondás esetén Megrendelő a teljes költség 30% köteles
megtéríteni a Kivitelezőnek. Amennyibe az előleg összege meghaladja a 30%-ot úgy a
különbözetet a Kivitelező visszatéríti a Megrendelőnek.

-

24 órán belüli lemondás esetén a Megrendelő köteles a teljes költséget bánatpénzként
megfizetni a Kivitelező részére

- Több napos rendezvény elmaradása esetén a megtérítendő összegről a Megrendelő és a
Kivitelező külön egyeztet, amit írásban rögzít és e szerződés mellé csatolja.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok valamint a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés 2 példányban készült, melyek közül egy példány a Megrendelőnél, egy a
Kivitelezőnél marad.
Jelen szerződés a felek által történt együttes aláírás alapján lép hatályba

Teljes költség: (nettó)

,-

Ft.

Teljesítés ideje:
(dátum)
Előleg összeg:
(nettó)

,-

Ft.

Fennmaradó összeg:
(nettó)

,-

Ft.

…………………………………………
Megrendelő
ph.

Teljesítés módja:

……………………………………
Kivitelező
ph.

Kelt.:
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