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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyfelől:
Név: .............................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................
E-mail cím:

...............................................................................................................

Telefonszám: .............................................................................................................
mint megbízó ( a továbbiakban Megbízó),
másfelől Nagy Balázs (született: 1975.08.04. Budapest, an.: Ivicz Terézia, cím:
1165. Bp. Dóra tér 3. Fsz.1.), mint megbízott (a továbbiakban Szolgáltató) között.
1. Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy a
………. Év ……………… hó ………………. napján
tartandó esküvőn az alábbiakban részletezettek
készítsen:

szerint

fényképfelvételeket

Fotózás helye (helység): …………………………………………………………………….
Szolgáltatás (ajánlat) neve: …………………………………………………………………
Egyéb kikötések: …………………………………………………………………………….
2. A szolgáltatás tartalma:
• két fotós részvétele az eseményeken ............– ............ óráig:
• min. …….. fénykép átadása nagy felbontású .jpg állományban, egyedi DVD-n
(a szolgáltatás részletezése az eredeti árajánlatban és az azt követő levelezésben található)

3.
Szolgáltatót
az
1.
pontban
………….. Ft. megbízási díj illeti meg.

meghatározott

feladatok

ellátásáért

A megbízási díj nem tartalmazza a
parkolási és egyéb járulékos költséget, ami ........................... Ft,
Budapest külterületén a helyszínre jutás költségét, mely 60 Ft/km
(+ autópályadíj), Budapest határától, két irányt számítva: ........................... Ft,
amit a Megbízó a képek átadásakor fizet.
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4. A megbízási díj összegéből Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
vagy legkésőbb az esemény előtt 30 nappal
………….. Ft-ot foglaló jogcímén Szolgáltató részére
 készpénzben átad
 átutal a szolgáltatónak (számlaszám:11773195-05757996).
Szolgáltató a foglaló összegének átvételét a jelen szerződés aláírásával egyben elismeri és
nyugtázza. Ha a jelen szerződésben foglalt jogügylet maradéktalan teljesítése megtörténik, a foglaló a
megbízási díjba beszámításra kerül. Szerződő felek kijelentik, hogy maradéktalanul ismerik és
tisztában vannak a foglaló esetleges jogkövetkezményeivel.

5.
A Megbízó a megbízási díjból fennmaradó …………. Ft, összeget a megbízás
maradéktalan teljesítését követően (az elkészített képek és/vagy DVD/k átadásakor)
köteles egy összegben, készpénzben/ átutalással (átutalás esetében az átadást
megelőző napon!) a Szolgáltató részére megfizetni.
6. A szerződés felmondása: Amennyiben a megbízó részéről történik, akkor a foglaló
összege a megbízottnál marad.
7. A megbízott a szerződést nem mondhatja fel, csak „vis major” esetében, amely
előre nem látható okból történik, és a szerződésben vállalt kötelességét fizikailag
nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben, a foglaló összegét a vonatkozó PTK
jogszabály szerint, köteles a következő munkanapon a megrendelő részére
visszaküldeni.
8.
A Szolgáltató nem kötelezhető a fotózás helyszínén érvényes szabályok
megszegésére.
9.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé a nem rögzített pillanatokért, amennyiben
a vendégek vagy más szolgáltatók fényképezéssel, videózással vagy egyéb módon
akadályozzák a munkáját.
10.
Amennyiben a megbízás vacsora fotózását is tartalmazza, a Megbízó köteles
ülőhelyről és vacsoráról gondoskodni a Szolgáltató részére.
11.
A Megbízó anyagi felelősséggel tartozik a vendégek által, a Szolgáltató
felszerelésében okozott kárért.
12.
A Szolgáltató megtesz mindent a biztonságos adatmentés és tárolás
érdekében, de nem felelős a szakszerűen használt eszközök (pl.: memóriakártya)
meghibásodásából eredő adatvesztésért.
13.
Megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri és elfogadja, magára nézve
kötelezőként tekinti az ÁSZF-et.
14.
A Szolgáltató a megbízást a jelen szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja.
15.
A jelen szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
megbízásokra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
16.
Jelen megbízási szerződést a szerződő felek elolvasást és értelmezést
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyó aláírásukkal látják el.
Kelt: …………………,……….év…………..hó……..nap
……………………………………
Megbízó

…………………………………
Szolgáltató
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