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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről (mint megrendelő) 

Cégnév / Egyéni vállalkozó neve:   .......................................................................................................................  

Székhely:   .......................................................................................................................  

Adószám:   .......................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve:  .......................................................................................................................  

Telefonszáma:  .......................................................................................................................  

E-mail címe:  .......................................................................................................................  

másrészről pedig Britom Inno Bt. (mint vállalkozó) 

/székhelye: 4087 Hajdúdorog, Dózsa György utca 33., adószáma: 26368003-1-09, cégjegyzék szám:09-06-016388, 
képviseletében: Ábri Brigitta ügyvezető, Bankszámlaszám: K&H Bank 10400346-50526882-76901025/ 

együtt: szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli a vállalkozótól az alábbiakban megjelölt szolgáltatások teljesítését: 

 Facebook oldal létrehozása vagy a meglévő facebook oldal átalakítása 25.000 Ft 

 4 db üzleti poszt elkészítése Gratisz, melynek értéke 15.000 Ft 

 Weboldalkészítés _______ Ft 

 

2. Tájékoztatás 

2.1 A vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőzően telefonon ismertette a szolgáltatások tartalmát, 
amelyet a megrendelő így megfelelően meg is ismert. 

2.2. Az 1. pontban írt szolgáltatások részletes leírását, a vállalt kötelezettségeket valamint a teljesítési 
határidőket a vállalkozási szerződés melléklete tartalmazza. 

3. A megrendelt szolgáltatások díja 

A megrendelt szolgáltatások díja mindösszesen bruttó  __________   Ft, azaz 

  ____________________________________  forint. 

4. Fizetés módja 

Átutalás, melynek értelmében a megrendelő a megjelölt szolgáltatás ellenértékét a vállalkozó a K&H Banknál 
vezetett 10400346-50526882-76901025 bankszámlájára utalja át, és melyről a vállalkozó átutalásos számlát 
állít ki. 
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5. A fizetés ütemezése 

5.1.A szerződés megkötésekor történik a Facebook oldal létrehozásának vagy a meglévő facebook oldal 
átalakításának pénzügyi rendezése. 

5.2.A szerződéskötéstől számított legkésőbb 30. naptári napon történik a weboldalkészítés díja első 50%-ának 
pénzügyi rendezése. 

5.3. A szerződéskötéstől számított legkésőbb 60. naptári napon történik a weboldalkészítés díja második 50%-
ának pénzügyi rendezése. 

6. Szerződéstől való elállás, kártérítés 

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéssel 8 (nyolc) munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a megrendelő 
jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A megrendelőt az egyoldalú elállás joga 
azonban abban az esetben nem illeti meg, ha a vállalkozó a szerződésben vállalt szolgáltatással összefüggően 
bizonyíthatóan munkát végzett, illetve ha a szolgáltatás határidőre való teljesítésülése bizonyíthatóan a 
megrendelő akadályozó magatartása miatt nem valósult meg. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben előleg megfizetésében vagy a szolgáltatás teljes díjának 
előre történő megfizetésében állapodtak meg, úgy a jelen szerződés azon a napon válik érvényessé, amikor a 
megrendelő a fentiekben meghatározott előleget vagy a szolgáltatás teljes díját a vállalkozó részére megfizette. 

7.2.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem eredményezi 
a szerződés teljes érvénytelenségét, és a szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége esetén a 
szerződést az érvénytelenné vált rendelkezés figyelmen kívül hagyásával kell értelmezni. 

7.3.Jelen szerződés annak mellékletével együtt érvényes, és jelen szerződés aláírásával szerződő felek a 
szerződéshez tartozó mellékletben írt vállalásokat és feltételeket maradéktalanul elfogadják. 

7.4. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződés módosítására csak a felek erre 
irányuló egybehangzó akaratnyilvánítása esetén, írásba foglalva kerülhet sor. 

7.5. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban békés úton rendezik. 
Amennyiben ez nem lehetséges, vagy nem vezet eredményre, Felek a jelen szerződésből eredő vitáikra a perre 
egyébként hatáskörrel rendelkező, debreceni székhelyű bíróság (vagyis hatáskörtől függően a Debreceni 
Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék) kizárólagos illetékességét kötik ki. 

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.), illetőleg a az egyéb hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezéseit kell megfelelő módon alkalmazni. 
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Szerződő felek a jelen okiratot – annak elolvasását, valamint közös és részletes átbeszélését követően – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy a 
vállalkozási szerződés tartalmát megismerte, azt a vállalkozó vagy annak képviselője aláírás előtt részletesen 
ismertette és azzal teljes mértékben egyetért. 

Kelt: ............................................................. 

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

 megrendelő vállalkozó 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE 

mely a szolgáltatások részletes leírását, a teljesítési határidőket, valamint vállalt kötelezettségeket tartalmazza 

1. Facebook oldal létrehozása 

A megrendelő tevékenységéhez kapcsolódó Facebook oldal létrehozása, ami az alábbiakat tartalmazza: 

 profilkép és borítókép feltöltését 
 albumok létrehozását képi és szöveges tartalommal 
 névjegy feltöltését (név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím, nyitva tartás, szöveges bemutatkozás) 

Teljesítési határidő: Vállalkozó köteles a Facebook oldal létrehozását elvégezni a megrendelő részéről a 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges képek és szöveges információk rendelkezésre bocsátását követő 14 naptári 
napon belül. 

2. Facebook oldal átalakítása 

A megrendelő tevékenységéhez kapcsolódó, már meglévő Facebook oldalon az alábbi módosítások elvégzése: 

 profilkép és borítókép kicserélése 
 albumok létrehozása képi és szöveges tartalommal 
 névjegy feltöltése (név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím, nyitva tartás, szöveges bemutatkozás) 

Teljesítési határidő: Vállalkozó köteles a Facebook oldal létrehozását elvégezni a megrendelő részéről a 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges képek és szöveges információk rendelkezésre bocsátását követő 14 naptári 
napon belül. 

3. 4 db üzleti poszt elkészítése 

Online tartalom készítése a megrendelő vállalkozásához kapcsolódó Facebook oldalra, ami az ehhez szükséges 
szöveges tartalmak elkészítését foglalja magában 4 bejegyzés elkészítéséhez. 

Teljesítési határidő: Vállalkozó köteles az Online tartalom készítését elvégezni a szerződéskötést követő 20 naptári 
napon belül. 

4. Weboldal készítés 

Vállalkozó vállalja a megrendelő által a www.webnode.hu internetes felületen bérelt tárhelyen egy darab weboldal 
szerkezetének és arculatának kialakítását, valamint erre a tárhelyre a megrendelő által biztosított képi és szöveges 
tartalmak feltöltését. 

Megrendelő az alábbi weboldal csomagok közül választhat azt figyelembe véve, hogy melyik típus tudja a 
legmegfelelőbben bemutatni a vállalkozását.  
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Mini csomag Standard csomag Premium csomag 

Díja: 60.000 Ft Díja: 80.000 Ft Díja: 100.000 Ft 

max. 6 oldal 7-9 oldal 10-15 oldal 

max. 30 db kapott fotó feltöltése max. 50 db kapott fotó feltöltése max. 65 db kapott fotó feltöltése 

Szükség esetén a kapott fotók javítása (colorizálása, retusálása) 

Modern, reszponzív weboldal és egyedi webdesign 

Kapott szöveges tartalmak optimalizálása és szerkesztése, melynek köszönhetően informatív, egyedileg 
megfogalmazott, könnyen áttekinthető szöveges tartalmakkal töltjük fel a weboldalt 

1 db email cím 

GDPR kompatibilitás: cookie sáv beállítás, adatvédelmi tájékoztató elhelyezése és elfogadtatása a 
kapcsolatfelvételi űrlapnál 

Kapcsolatfelvételi űrlap 

Google térkép 

Logó feltöltése kapott anyagból 

Favicon generálása és feltöltése a kapott logó alapján 

Közösségi oldalak beépítése 

Google Search Console beállítások: indexelés, oldaltérkép 

Adminisztratív felülethez kapcsolódó belépési adatok átadása 

Adminisztratív felületek bemutatása 

 

Teljesítési határidő: Vállalkozó köteles a weboldalt elkészíteni a megrendelő részéről a szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges képek és információk rendelkezésre bocsátását követő 45 naptári napon belül. 


