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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

A Magic Expressz Szolgáltató és a Megrendelő
között a Műsorok megrendelései (a továbbiakban:
"Szolgáltató")
és/vagy
az
általa
nyújtandó
szolgáltatásokkal
kapcsolatban
létrejövő
szerződéses kapcsolatainak alapvető feltételeit az
egyedi szerződés ("Egyedi Szerződés") és a jelen
ÁSZF szabályozza. Az Egyedi Szerződés a
Szolgáltató
árajánlata
és
a
Megrendelő
megrendelése alapján a Szórakoztató műsorok
elvégzésére irányuló, a felek egybehangzó
akaratnyilvánítását
tükröző
dokumentum.
Az
Egyedi Szerződésben nem rendezett kérdések
tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések
az irányadóak. A jelen ÁSZF a Megrendelő által a
Szolgátatótól
megrendelendő
Szolgáltatásokra
vonatkozó valamennyi megrendelése tekintetében
irányadó.

Szolgátató
külön,
írásbeli
elfogadása
(visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.
Szolgáltató ajánlati kötöttségét az adott tételes
árajánlat tartalmazza. Amennyiben a tételes
árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség
időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az
ajánlati kötöttség időtartama a tételes árajánlat
kézhezvételét követő tizenöt (15) naptári nap.
Megrendelő és Szolgáltató között kizárólag abban
az
esetben
jön
létre Egyedi
Szerződés,
amennyiben Megrendelő a fenti bekezdésben
meghatározott
ajánlati
kötöttség
lejártát
megelőzően juttatja el Szolgáltatóhoz a tételes
árajánlatában foglaltakkal tartalmilag mindenben
megegyező
megrendelését,
illetve,
ha
a
Szolgáltató
tételes
árajánlatában
foglaltakkal
minden tekintetben megegyező megrendelést
Szolgáltató az ajánlati kötöttség lejártát követően
kapja kézhez, és a Szolgáltató írásban nyilatkozik
annak elfogadásáról. Ha a Megrendelő az árajánlat
tartalma szerint rendeli meg a Szolgáltatást akkor
az írásbeli megrendelés Szolgáltató által történő
kézhezvételével a felek között létrejön az Egyedi
Szerződés.
Egyedi szerződés a Szolgálató és a Megrendelő
között létrejöhet telefonon történő megrendelés,
elfogadás, egyeztetés alpján is.

A jelen ÁSZF, és az Egyedi Szerződés együtt
képezik a felek közötti, az adott Szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó teljes megállapodást.
A megrendelés elküldésével a Megrendelő az
aktuális
ÁSZF
rendelkezéseit
az
ÁSZF
áttanulmányozását
követően
kifejezetten
tudomásul veszi és elfogadja. A Megrendelő
továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 205/B.§ (2)
bekezdése alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan
feltételeket, amelyek a szokásos szerződési
gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó
rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között
korábban
alkalmazott
szerződés
valamely
kikötésétől eltérnek.
2.

A Szolgáltató által előadott műsorok részletes
felsorolását, idelyét a jelen ÁSZF alapján
megkötött Egyedi Szerződések tartalmazzák.

3.

A Megrendelő árajánlatot kérhet a Szolgáltatótol az
előadásokra
vonatkozóan.
A
Megrendelőtől
érkezett árajánlat kérés alapján a Szolgálató
írásban
tételes
árajánlatot
juttat
el
a
Megrendelőhöz. Az árajánlat általában az alábbi
tételeket
tartalmazhatja:
(i)
a
Produkciók
megnevezését
és
leírását,
beleértve
az
esetlegesen
Szolgáltató
által
nyújtandó
szolgáltatások meghatározását és specifikációját;
(ii) a címre Szállítás árát és a Szolgáltató által
felszámított
díjakat;
(iii)
ajánlati
kötöttség
időtartamát, illetve (iv) a Szolgátató által feltüntetett
egyéb lényeges feltételeket (pl. szolgátatási-,
szállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési
határidő).

Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban
meghatározott
tartalommal
küldi
meg
a
megrendelést, úgy erre külön felhívja a Szolgáltató
figyelmét.
Ezen értesítés új ajánlatkérésnek
minősül, ilyen esetben a Szolgáltató az értesítés
alapján új árajánlatot készít, amelyet eljuttat a
Megrendelő részére. A Megrendelő az új árajánlat
kézhezvételét követően a Szolgáltatásokat az
ÁSZF fentiekben meghatározott rendelkezései
szerint jogosult megrendelni.
4.

A Megrendelő a részére megküldött árajánlatot
írásbeli megrendeléssel, és cégszerűen aláírva
jogosult elfogadni a tételes árajánlatban Szolgátató
által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig.
Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség
lejártát követően juttatja el a jelen bekezdésben
meghatározott
módon
aláírt
megrendelést
Szolgáltatónak, akkor Szolgáltató mentesül az
ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag

A Szolgáltató fenntartja a proukciókhoz, szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői
jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa
készített műsorokra, árajánlatokra, tervekre és
egyéb más dokumentumokra vonatkozóan (a
továbbiakban:
"Dokumentumok").
Ezen
Dokumentumokat
a
Megrendelő
csak
a
Szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján teheti
harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A
Szolgáltató kérésére a Megrendelő köteles a
Dokumentumokat
haladéktalanul
neki
visszaszolgáltatni, amennyiben a Megrendelő az
Egyedi Szerződést nem a Szolgáltatóval köti meg.
A
fenti
rendelkezések
a
Megrendelő
Dokumentumaira is megfelelően irányadóak.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az
árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és az
Egyedi Szerződés tényét, feltételeit, valamint a
jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés teljesítése
során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan
kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem
hozzák harmadik személy tudomására.
Üzleti
titoknak
minősül
a
felek
gazdasági
tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény,
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kikötött
időpontban
megtörtént,
megrendelt szogáltatás teljesült.

információ, megoldás vagy adat, amelynek
nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő
megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél
jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit
sértené, vagy veszélyeztetné.
5.

Részelőadások
és/vagy
részszámlázások
megengedettek, kivéve, ha a felek az Egyedi
Szerződésben ettől eltérően állapodnak meg.

6.

A jelen ÁSZF-ben használt "kártérítési igény"
kifejezés
magában
foglalja
a
kártalanítást
indokolatlan kiadások tekintetében is.

II.

ÁRAK,
FIZETÉSI
BESZÁMÍTÁS

1.

2.

3.

FELTÉTELEK

3.

Ha az Egyedi Szerződésben foglalt határidőket a
felek vis maior, úgymint balest, betegség,
útakadály vagy egyéb hasonló esemény, például
sztrájk vagy forgalom korlátozás, rendkívüli
természeti körülmények (árvíz, tűzvész, stb.)
bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a
határidők megfelelően meghosszabbodnak, vagy
lemondhatóak.

IV.

TECHNIKAI ÉS SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK

Amennyiben arról a felek írásban másként nem állapodnak
meg a Szolgáltatás lebonyolításához szükséges feltételek
az alábbi rendelkezések szerint történik:

Az árak csak a megrendelt szolgáltatások árát, az
utazás árát, a szállítás díját, tartalmazzák, kivéve
ha a felek az Egyedi Szerződésben ettől eltérően
állapodtak meg.
Az árak a mindenkor hatályos ÁFA-t azonban nem
tartalmazzák.
Ha az Egyedi Szerződés értelmében a Szolgáltató
összeszerelési,
illetve
üzembe
helyezési
feladatokat is köteles végezni, és a felek másként
nem állapodtak meg, a Megrendelő köteles a
megállapodott díjazást és bármilyen járulékos
költséget, amelyet a vonatkozó Egyedi Szerződés
tartalmaz, így például utazási vagy szállítási
költséget, vagy egyéb járulékot megfizetni.

A Megrendelő csak olyan követeléseket számíthat
be, amelyeket a Szolgáltató írásban elismert, nem
vitatottak, vagy amelyeket jogerősen megítéltek.

5.

Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF illetve az adott
Egyedi Szerződés szerinti bármely kötelezettségét
neki felróható okból késve teljesíti vagy lemondja,
köteles
a
késedelem
eredményeképpen
a
Szolgáltatónál felmerült ésszerű többletköltségeket
a Szolgáltatónak maradéktalanul megfizetni.

III.

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁRIDEJE;

1.

Szolgáltatási határidőkre az Egyedi Szerződésben
foglaltak az irányadóak. A Szolgáltatás időbeli
teljesítésének az a feltétele, hogy a Megrendelő
minden dokumentumot, a szükséges engedélyeket
és jóváhagyásokat, különösen a kapcsolódó
terveket időben a Szolgátatónak átadja, továbbá a
Megrendelő a megállapodott fizetési és egyéb
kötelezettségeit teljesíti. Ha ezek a feltételek nem
teljesülnek időben, a szolgátatási határidők a
Megrendelő
késedelmével
automatikusan
meghosszabbodnak.

1.

A Megrendelő saját költségére
időben biztosítja a következőket:

a)

minden az Egyedi Szerződés tárgyát nem képező
kiegészítő szolgáltatások elvégzéséhez szükséges
ideértve a segító személyzetet, hangtechnikát,
fénytechnikát, valamint öltöző biztosítását,
az összeszereléshez szükséges felszerelés és
anyagok, létra, és egyéb eszközök üzembe
helyezését, valamint üzemi hang és fény kábelek
beszerzését,
energia és vízszolgáltatás a felhasználási ponton,
ideértve a csatlakozásokat elosztókat, a fűtést, és
a világítást az öltöző helyíségben.

b)

c)

A fizetéseket a Szolgáltató által meghatározott
pénznemben és módon külön banki költség
levonása vagy beszámítása nélkül köteles a
Megrendelő teljesíteni.

b)

összeszerelés és üzembe helyezés nélküli
szolgátatás
esetén
akkor,
amikor
a
Szolgáltató az Egyedi Szerződésben kikötött
időpontban és az Egyedi Szerződésben
megadott teljesítési helyen a Megrendelőnek
a szolgáltatást elvégezte.
összeszereléssel és üzembe helyezéssel
egybekötött szolgáltatás esetén abban az
időpontban, amikor az összeszerelés és az
üzembe helyezés az Egyedi Szerződésben
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és

megfelelő

2.

Mielőtt
az
üzembe
helyezési
munkálatok
megkezdődnének a Megrendelő köteles önként
minden rejtetten vezetett elektromos, gáz és
vízvezetékekről
vagy
egyéb
hasonló
berendezésekről rendelkezésre álló információt,
valamint szükséges adatot hozzáférhetővé tenni.

V.

A
TELJESÍTÉS
LEHETETLENÜLÉSE;
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1.

A szolgáltatás lehetetlenülése esetén Megrendelő
jogosult az ebből eredő kárának megtérítését
követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a
Szolgáltató a felelős. Minden esetben kizárt a
Szolgáltató felelőssége a közvetett kárért, így
különösen az elmaradt „vélelmezhető” haszonért,
termeléskieséséért, idővesztésért.

2.

Amennyiben a III. fejezet 3. pontja tekintetében
olyan előre nem látható esemény következik be,
amely lényegében megváltoztatja a Szolgáltatás
értékét vagy tartalmát, vagy amely jelentős
hatással van a Szolgáltató üzleti tevékenységére,
akkor a vonatkozó Egyedi Szerződést az
ésszerűség
és
a
jóhiszeműség
szabályai
figyelembevételével módosítani kell. Amennyiben
ez gazdasági okok miatt nem várható el a
Szolgáltatótól, akkor a Szolgáltató jogosult az
adott Egyedi Szerződéstől elállni. Amennyiben a
Szolgáltató gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor
köteles
erről
haladéktalanul
értesíteni
a
Megrendelőt
az
eset
utóhatásairól
történő
tudomást szerzést követően. Ezt abban az
esetben is alkalmazni kell, ha korábban a
Megrendelővel
a
szállítási
határidő
meghosszabbításáról döntés született.

VI.

VITARENDEZÉS HELYE ÉS ALKALMAZANDÓ
JOG

1.

Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos jogvitáikat
megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez

A határidő teljesítettnek tekintendő, ha:
a)

a

ÉS

4.

2.

és

A

nem
vezetne eredményre, úgy kikötik –
hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság, illetve a
Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét.

VIII.
1.

2.

A jelen ÁSZF-re, illetve az annak alapján kötött
Egyedi Szerződésekre a magyar jog az irányadó.

VII.

FENNTARTÁSI ZÁRADÉK
A szerződés teljesítésének a Szolgáltató részéről
az a feltétele, hogy a teljesítést ne gátolják
kereskedelmi, jogi, nemzeti vagy nemzetközi
előírások,
korlátozások,
továbbá
embargók
(és/vagy egyéb szankciók).
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RENDKÍVÜLI FELMONDÁS
A jelen ÁSZF-ben illetve Egyedi Szerződésben
meghatározott megszüntetéshez való egyéb jogokon
túl bármely fél az adott Egyedi Szerződést
felmondhatja, ha a másik fél az Egyedi Szerződést
súlyosan megszegte, és nem tesz meg minden
ésszerű lépést a szerződésszegés orvoslása
érdekében az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül.

