ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Jaguar Media Kft. (1149 Budapest, Angol u. 38. Bsz.sz.: 10103881-07551700-01003009, Adószám:
23354805-2-42, Cjsz: 01-09-961644) mint Megbízott között az alábbi napon és feltételek mellett:

1. Megbízás
1.2 Ügyfél megbízza az Ügynökséget, hogy a szerződésbe foglalt Online médiakampányt
lebonyolítsa a megrendelt online médiafelületeken. Ügyfél megbízza az Ügynökséget a
reklámkampány lebonyolításával.
Ügyfél az Ügynökség ajánlatát elfogadta, és megbízta az Online média, SMS marketing vagy
Telemarketing kampány lebonyolításával.
A jelen szerződést a Felek határozott időre kötötték.

2. A feladatok teljesítése, alvállalkozók igénybevétele
2.1 Az Ügynökség a feladatait az Ügyféllel szoros együttműködésben latja el. Az Ügyfél a
teljesítéssel kapcsolatos elképzeléseit, utasításait, igényeit írásban adja, és azok
megvalósításához részletes szempontrendszert mellékel (briefing).
2.2 A szerződő felek az egymással való kapcsolattartáshoz felelős személyeket jelölnek ki. Az
Ügynökség részéről Kemecsei Attila és Vörös Gergely a felelős személy.
2.3 A felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyek egymással közvetlenül és
elsősorban írásos formában (e-mail, telefax) kommunikálnak. Az Ügyfél köteles az
Ügynökséget minden olyan információval ellátni, amelyet az Ügynökség a szolgáltatások
teljesítéséhez szükségesek tart. A felek az előzetesen egyeztetett időpontban és helyen
megtartásra kerülő személyes egyeztetéseken megfelelő – döntéshozói - szinten képviseltetik
magukat, és minden kért – a feladatok teljesítéséhez szükséges - tájékoztatást egymásnak
megadnak.

3. A számlázás és a fizetés módja
3.1 Az Ügynökség jelen szerződésben foglalt szerződés alapján jogosult az abban feltűntetett
összegnek megfelelően a számlázásra.
3.2 Az Ügynökséget megillető, díjakat 27% mertető általános forgalmi adó terheli, amelyet az Ügyfél
az Ügynökség számlája alapján a díjjal együtt köteles az Ügynökségnek megfizetni.
3.3 Az Ügynökség a díjakat a szolgáltatások teljesítését követően az Ügyfél számára leszámlázza. A
számla befogadásával az Ügyfél igazolja az Ügynökség jelen szerződésnek megfelelő
teljesítését.
3.4 Az Ügyfél a számlákat 8 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki az Ügynökség Budapest
Banknál vezetett 10103881-07551700-01003009 sz. bankszámlájára.
3.5 A számlák késedelmes kiegyenlítése eseten az Ügynökség a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszereset jogosult késedelmi kamatként felszámítani.

4. A gondosság kötelezettsége, felelősség
4.1 Az Ügynökség a jó kereskedő gondosságával ügyel az Ügyfél érdekeire. Az esetlegesen
kiválasztásra kerülő alvállalkozók kiválasztására vonatkozó döntéseit az általuk az
ügynökségnek felajánlott jutalék összegére való tekintet nélkül, kizárólag az Ügyfél érdekei
szerint hozza meg.

4.2 Az Ügynökség vállalja a szükséges intézkedések megtételét annak érdekében, hogy a tervezett
és megvalósított reklámok a reklámtevékenységekre vonatkozó magyarországi törvényi
előírásoknak, a versenyjognak, valamint az adott piac szokásainak és a szakmai
szabályoknak egyaránt megfeleljenek. E kötelezettsége elmulasztása eseten felelősséggel
tartozik az említett törvényi előírásokba, illetőleg szabályokba ütköző eljárásokért.
4.3 Az Ügynökséget nem terheli felelősség az Ügyfél (vagy az Ügyfél megbízottja) késedelmes,
hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából eredő igények tekintetében, továbbá az olyan
esetekben, amikor az adott szöveg, vagy vizuális elem használatát az Ügynökség nem
javasolta, de az Ügyfél annak használatához az Ügynökség figyelmeztetése ellenére
ragaszkodott. Az ilyen esetekben a felelősség az Ügyfelet terheli. Az Ügyfél felel továbbá az
általa szolgáltatott adatok, információk helyességéért.

5. Adatvédelem
5.1. Ügynökség a teljesítés során kizárólag olyan személyes adatokat használ fel, amelyek kezelésére
az érintettek hozzájárulása alapján jogosult. Az Ügynökség az adatokat az irányadó
jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
5.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy személyes adatot Ügynökség csak abban az esetben adhat át,
amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul. Az Ügyfél az adatokat köteles az irányadó
jogszabályoknak megfelelően kezelni.
5.3. Amennyiben személyes adatokat az Ügynökség az Ügyfélnek, mint adatfeldolgozónak ad át, az
Ügyfél az adatokat kizárólag az egyedi megrendelőnek megfelelően kezelheti, és köteles
figyelembe venni az Ügynökség utasításait. Az Ügyfél, mint adatfeldolgozó, az adatokat
kizárólag a reklámozó reklámjának a továbbítására használhatja fel.

6. Vegyes rendelkezések
6.1 Az Ügynökség garantálja az Ügyféllel folytatott együttműködés révén tudomására jutó
valamennyi, az Ügyfélre vonatkozó üzleti és vállalati titok határozatlan ideigtörténő
megőrzését a szerződés megszűnését követően is. Ennek megfelelően az Ügynökség
munkatársai is kötelesek az Ügyfél üzleti és vállalati köréből tudomásukra jutó ismereteket
titkosan kezelni.
6.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései, így a Polgári
Törvénykönyv szabályai alkalmazandóak. A felek a fenti szerződést elolvasást és közös
értelmezést követően, mint szerződési szándékukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírtak.

7. Hírdetések lemondása, módosítása
7.1 A Jaguár Média Kft. által írásban visszaigazolt Megrendelést Megrendelő legkésőbb a
megrendelt megjelenés kezdő dátumánál 15 (tizenöt)nappal korábban, írásban vonhatja
vissza. A lemondás a Jaguár Média Kft által történő visszaigazolásával a Megrendelés nem
kötelezi egyik felet sem.
7.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben
- a visszaigazolt Megrendelést a megjelenés kezdő dátumánál 14 (tizennégy) - 8 (nyolc)
nappal korábban mondja le, aMegrendelés kedvezményekkel csökkentett ára 50 (azaz ötven)
%-ával megegyező összegű bánatpénz,

- a visszaigazolt Megrendelést a megjelenés kezdő dátumát megelőző 7 (hét) napon belül,
vagy azután mondja le, a Megrendelés kedvezményekkel csökkentett ára 100 (azaz száz) %ával megegyező összegű bánatpénz fizetésére köteles a Jaguár Média Kft. felé.
Budapest, 2014. március 17.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a PolgáriTörvénykönyvről
szóló 1959. évi ŐV. törvény, valamint a Reklámtörvény vonatkozórendelkezései értelemszerűen
irányadóak.

