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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL
A jelen szerződést aláíró felek, egyfelől :

Székhely:
Levelezési cím:
Elérhetőség:
Fax:
E-mail:

Intec Online Kft.
2161 Csomád, Akácos utca 4.
3523 Miskolc Pf.224
https://www.xhu.hu/kapcsolat/
(36) 46-799-000
info@xhu.hu

(továbbiakban: Megbízó)
és másfelől:
Cégnév, illetve Magánszemély: ………………………………………
Székhely cím/Lakcím: ………………………………… ……………
Postacím (ha eltér):……………………………………………………
Adószám, illetve Személyi Ig. Szám:………………………………
Bankszámlaszám:……………………………………………………..
Telefonszám: ………………………………………………………….
Fax: …………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………….
Kapcsolattartó (cég esetén): …………………………………………..
(továbbiakban: Megbízott)
az alulírott helyen és napon megbízási szerződést kötnek, az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés tárgya: közvetítői tevékenység web-tárhely értékesítése, WEB oldalak
szerkesztése, számítógépes grafikai munkák és domain név regisztrálás körében (a
továbbiakban együtt: közvetítői tevékenység).
2. A közvetítői tevékenységet Megbízott végzi, a Megbízó által meghatározott feltételekkel,
díjazás ellenében, alvállalkozó igénybe vételére nem jogosult.
3. A közvetítői tevékenység az alábbiakat foglalja magában:
a) természetes személyek vagy jogi személyek megkeresése,
b) ajánlat adása számukra az 1. pontban felsorolt szolgáltatások nyújtásáról, amely magában
foglalja a szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatást is,
c) szerződéskötés előkészítése az 1. pontban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozóan, amely
agában foglalja a Megbízó által szerkesztett blanketta-szerződésé átadását is.
4. Szerződés megkötésére a Megbízott nem jogosult, nem vehet át készpénzt sem a Megbízó
nevében vagy javára.
5. Megbízott kizárólag a Megbízó által meghatározott feltételekkel, a blanketta-szerződésben
rögzített szolgáltatásokat közvetítheti.
6. Díjazás
6.1. A közvetítői tevékenység szerződésszerű ellátása esetén a Megbízott díjazásra jogosult, az
alábbiak szerint:
6.2. A díjazás mértéke:
a) web-tárhely értékesítése esetén a bérletre vonatkozó szerződésben meghatározott összeg 20
(húsz) %-a, ÁFA nélküli összege.
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b) web oldal szerkesztésére vonatkozó megbízás esetén a szerződésben meghatározott megbízási
díj ÁFA nélkül számított összegének 20 (húsz) %-a,
c) domain név regisztrálásra vonatkozó megbízás esetén a szerződésben meghatározott megbízási
díj ÁFA nélkül számított összegének 10 (tíz) %-a,
d) számítógépes grafikai munkára vonatkozó megbízás esetén a szerződésben meghatározott
megbízási díj ÁFA nélkül számított összegének 20 (húsz) %-a.
7. Fizetés
a) A díjat – Megbízott számlája ellenében a számla kézhezvételét követő 7 (hét) napon belül akkor fizeti meg Megbízó, ha a vonatkozó szerződésben meghatározott ellenértéket a Megbízó
számára is megfizették. A fizetés módja: bankátutalás.
b) A díj magában foglalja a Megbízott költségeinek megtérítését is, költségtérítésre tehát a
Megbízott nem jogosult.
8. A közvetítői tevékenység ellátásához szükséges minden eszközt és feltételt a Megbízott saját
költségére köteles biztosítani, kivételt képeznek a szerződéses blanketták, amelyeket Megbízó
bocsát a rendelkezésére.
9. Adatvédelem
a) Megbízott köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat, továbbá
nem nyilvános adatokat bizalmasan kezelni, azokat harmadik személyeknek nem adhatja át,
azokról nyilvántartást semmilyen formában nem készíthet, az adatokat nem tárolhatja.
b) Jelen szerződést és a benne foglalt adatokat kizárólag a másik fél előzetes hozzájárulásával
ismertetheti meg bármely harmadik féllel.
10. A szerződés hatálya
a. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kikötik.
b. Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül
írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű
kötelezettségek teljesítése alól.
c. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik
szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az adatvédelmi
rendelkezések megsértése, valamint a nem szerződésszerű közvetítői tevékenység
végzése.
11. Egyéb rendelkezések
a. Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy
egészíthető ki.
b. A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
c. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek
megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően
– a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörét és
kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
d. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt
kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
Jelen szerződés készült egymással teljesen azonos szövegű 2 (kettő) eredeti példányban, amelyek
mindegyikét – elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a
szerződő felek az alulírott helyen és napon aláírtak.
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Kelt, ……………………………………….

MEGBÍZÓ:

……………………………….

MEGBÍZOTT:

…………………………………………

