Megbízási szerződés
mely létrejött e g y r é s z r ő l a
Cégnév:…………………………………………………………………………………………
Székhely: ……………………………………………………………………………………….
Adószám: …………………………… Képviseli:………………… üv.igazgató …………
Kapcsolattartó:………………………………..
mint megbízó,

Mobil……………………………..

másrészről a
Cégnév:
Nagy István kisadózó
Székhely: 1028 Budapest Budajenő u. 4.
Adószám: 70728088-1-41
Képviseli: Nagy István üv.
K&H Bank 10400212-50526875-74741007
Mobil szám: +36 306 52 50 51
mint megbízott között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:
1./ A megbízás tárgya:
Megbízó megbízza Megbízottat, hogy 2020…..…... hó ……nap ……... - ….….óra között,
……………………….... helységben …………………………………......................sz.alatt
rendezvény helyszínén megrendezésre kerülő programon …. db segway, …...fő technikai
személyzet, ügyességi pálya, szállítás biztosításával szolgáltatást nyújtson. Megbízott a
megbízást jelen szerződés aláírásával elvállalja.
2./ A megbízási díj:
Megbízó a megbízott vállalkozó részére az 1. és 3. pontokban írtak teljesítéséért………....Ft
azaz ……………… Ft vállalkozói díjat + szállítást………. fizet átutalással, készpénzzel.
Megbízó a vállalkozói díj 50%-át átutalással a rendezvény megkezdése előtt, a fennmaradó
50%-ot a rendezvény napjától számított 8 napon belül rendezi.
A megbízó átutalás késedelmes fizetése esetén a késedelem minden naptári napja után,
a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részét fizeti késedelmi
kamatként.
3./ Megbízott kötelezettségei:
A megbízott köteles feladatát az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon teljesíteni.
Megbízott köteles gondoskodni a programhoz szükséges segway gépek üzemképes állapotáról
a szükséges segédeszközök, felszerelések személyek a rendezvény kezdése előtt legkésőbb
fél órával történő helyszínre szállításáról.

Megbízott köteles ellenőrizni, hogy a szolgáltatást igénybe vevők elsajátították a gépek
biztonságos használatát, súlyhatárok betartását (min. 40, max. 125 kg), pálya alkalmasságát.
A segway használóinak a helyszínen a segway használata előtt felelősségvállalási
nyilatkozatot (forma nyomtatvány), kell aláíratni. Megbízott köteles a kitöltött
felelősségvállalási nyilatkozatot ellenőrizni, a védő sisak használatáról gondoskodni, és a
gépek használatát az arra alkalmatlan állapotban
lévő személyektől megtiltani.
.
A megbízott viselheti,- nem viselheti ruházatán cége reklám feliratát.
4./ Megbízó kötelezettségei:
A megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott szükség esetén alvállalkozó szolgáltatását vegye
igénybe.
Megbízó térítésmentesen köteles biztosítani 25 m-en belül 220V-os csatlakozási lehetőséget,
200-300 m2 sima, akadálymentes, nem balesetveszélyes pálya területet.
5./ Szerződésszegés, szankciók:
Amennyiben bármelyik fél -vis maior esetét kivéve- a programot a kezdési
időponttól számított 72 órán belül lemondja, vagy az bármelyik fél érdekkörében
felmerült okból meghiúsul, köteles a másik fél részre a program nettó díjának
30%-át, a teljesítés napján történő lemondás vagy meghiúsulás esetén 100%-át
megfizetni.
Vis maior esetnek nem tekinthető, ha a rendezvény helyszínét bármely hatósági intézkedés
miatt (NAV, Rendőrség Tűzoltóság stb.) a rendezvény kezdete előtt lezárják.
Vis maior helyzetnek kell tekinteni, ha a rendezvény napján igazolható természeti csapás,
rendkívüli esemény, vagy közlekedési baleset történik.
Amennyiben szélsőséges időjárás körülmények, veszélyezteti a rendezvény biztonságos,
baleset mentes megrendezését, és ebben a felek egyetértenek, megbízó a program nettó
díjának 50%-át köteles megfizetni megbízottnak.
Ha a program a szerződésben rögzített időponttól számítva megbízó hibájából egy óránál
nagyobb eltéréssel kezdődik el, úgy a felek a helyszínen dönthetnek a program elmaradása
mellett, ebben az esetben a megbízottat a teljes megbízási díj, vagy folytatásban, ebben az
esetben a megbízottat a rögzített időponttól számított óraszámú díjazás illeti meg.
6./ Vegyes rendelkezések.
A felek között felmerülő vitáskérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, amennyiben
azonban ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetőségét.
Megbízó és megbízott kötelesek egymást valamennyi a szerződés teljesítését érintő
körülményekről kölcsönösen tájékoztatni.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2020. év …..… hó ….. napján
……………………………………
Megbízó

………………………………….
Megbízott

