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PROMÓCIÓS MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről
Cégnév
székhely:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
képviseli:
mint Megbízó
másrészről
Extreme Net Kft.,
székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3.,
cégjegyzékszám: 01-09-994233,
adószám: 14437081-2-41,
képviseli: Sólyomi Dávid és Józsa Ferenc, ügyvezetők
mint Megbízott
között a jelen okiratban írt feltételekkel:

1.

Mindkét szerződő fél bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll csőd,
felszámolás, illetve végelszámolás hatálya alatt, valamint e szerződés megkötésekor
egyébként sem minősül ténylegesen fizetésképtelennek. Mindkét szerződő fél jelen
megállapodást megkötése során eljáró képviselője az általa képviselt fél önálló és
korlátozásmentes képviseletére és cégjegyzésére jogosult.

2.

Megbízó üzemelteti a …………………………….. elnevezésű ………………………….. cím alatt
megtalálható vendéglátó-helyet (a továbbiakban: Vendéglátóhely). Megbízó kijelenti és
szavatol érte, hogy a Vendéglátóhely üzemeltetéséhez szükséges minden jogszabályi és
hatósági engedéllyel és felhatalmazással rendelkezik és a Vendéglátóhelyet a hatályos
jogszabályoknak megfelelően üzemelteti a jelen szerződés megkötésekor, valamint a
jelen szerződés hatályának tartama alatt.
Fentiek ellenőrzése céljából Megbízott képviselője jogosult Megbízó cégadatait
ellenőrizni, melyhez Megbízó hozzájárulását és támogatását biztosítja. Az adatok
valóságtartalmáért Megbízó teljes felelősséggel tartozik.

3.

Megbízott a kizárólagos szellemi tulajdonosa és üzemeltetője a „PubHunter” elnevezésű
mobil applikációnak, amely Android és iOS alapú készülékekhez illesztetten működik a
jelen szerződés megkötésekor. A „PubHunter” rövid leírását a jelen szerződés 1. sz.
melléklete tartalmazza. A leírásban foglaltak tudomásulvételét Megbízó a jelen
szerződés, valamint a melléklet aláírásával igazolja.

4.

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt
biztosítsa a Megbízó által üzemeltetett Vendéglátóhely megjelenését a „PubHunter”
applikációban.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megállapodás hatálya kizárólag a 2. pontban
megjelölt Vendéglátóhely „PubHunter” applikációban történő megjelenésére terjed ki.
Amennyiben Megbízó más vendéglátóhelyeket is tulajdonol, illetve üzemeltet, ezek
PubHunter rendszerben történő megjelenésére a jelen megállapodás hatálya nem terjed
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ki. Amennyiben a Vendéglátóhely elnevezése e szerződés tartama alatt megváltozna,
azonban azt továbbra is Megbízó tulajdonolja illetve üzemelteti, úgy a jelen szerződés
hatálya továbbra is fennáll, - a megváltozott nevű Vendéglátóhely vonatkozásában.
5.

A jelen megállapodás alapján Megbízott a Megbízó Vendéglátóhelyét regisztrálja a
„PubHunter” rendszerben. Megbízott ezzel egyidejűleg admin hozzáférést biztosít
Megbízó számára, amelyre a Megbízó a Vendéglátóhely adatait, adatlapját és üzeneteit
feltöltheti. Az admin felületen kizárólag a Vendéglátóhely adatai és üzenetei
jeleníthetőek meg, bármely egyéb promóció – Megbízott illetve a PubHunter
promotálásán kívül – súlyos megbízói szerződésszegést valósít meg és a jelen szerződés
Megbízott általi rendkívüli felmondásának jogát nyitja meg.
Megbízó biztosítja, hogy ezen admin felületen keresztül Megbízó folyamatosan frissítse
a feltöltött adatokat, illetve értesítse a „PubHunter” felhasználóit aktuális programjairól,
akcióiról, promócióiról.
Megbízott biztosítja, hogy a feltöltött Megbízói adatlapot, valamint a regisztrált
vendéglátó-helyet a „PubHunter” rendszerben hozzáférhetővé teszi, annak 1. sz.
mellékletben megjelölt funkció tekintetében a jelen szerződés hatályának tartama alatt.
Megbízó Vendéglátóhelye az előfizetési díj megfizetését követően az általa az online
adminisztrációs rendszerben megadott tulajdonságai alapján kereshetővé válik a
PubHunter alkalmazás tematikus keresőjében. Az előfizetési díj megfizetésével Megbízó
jogosulttá válik arra, hogy térítés ellenében (előre feltöltött összeg kerete terhére) a
PubHunter felhasználóit megcélzó promóciós üzenetet küldjön, kuponkampányt
indítson.
Megbízó a PubHunter adminisztrációs rendszerébe saját felületére belépve online,
bankkártyás fizetés útján feltöltheti promóciós egyenlegét, melynek terhére ezen online
felületen beállított paraméterek mellett kampányt indíthat. Megbízó felelősséget vállal a
promóciójában hirdetett ajánlat valóságtartalmáért és szavatolja a PubHunter
felhasználó vendégek meghirdetett promóciónak megfelelő kiszolgálását.
Megbízott a Megbízó által online admin rendszerben rögzített promóció paramétereit a
feltöltéstől számított 48 órán belül ellenőrzi, mely időtartam alatt felmerülő kérdései,
észrevételei kapcsán felveheti kapcsolatot Megbízóval. A jóváhagyást követően
aktiválásra kerül a promóció, mely ezáltal a Megbízó által előre beállított paraméterek
szerint elérhetővé válik PubHunter felhasználói számára.
Megbízott jogosult a promóciót törölni, Megbízó előre feltöltött PubHunter egyenlegét
zárolni és kártérítési igénnyel élni, amennyiben Megbízó által indított promóció nem
valós adatokon alapul, a PubHunter felhasználók kiszolgálása nem a promócióban
kommunikált módon valósul meg.
Megbízó által az admin rendszerben előre feltöltött PubHunter számlaegyenlegről
semmilyen körülmények között nem hívható vissza összeg Megbízó bankszámlájára.
Megbízó cégének megszűnése, a szerződés lejárata és meg nem hosszabbítása, illetve a
fentiekben körülírt visszaélések esetén a feltöltött és megmaradt egyenleg összege nem
jár vissza Megbízó részére.
A Megbízó által indított promóciók kapcsán Megbízott nem vállal garanciát a
Vendéglátóhelyet meglátogató PubHunter felhasználók és a beváltott elektronikus
kuponok számára vonatkozóan.

6.

Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a „PubHunter” felhasználói adatbázisának (ide
értve a Megbízó által feltöltött adatlap látogatóinak adatait) adatkezelési jogosultja a
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Megbízott. Megbízott adatkezelési szabályai alapján nem jogosult látogatóinak adatait a
harmadik személyek számára továbbítani éppen ezért Megbízott a Megbízó számára a
Megbízó adatlapját meglátogató, illetve a „PubHunter” rendszerben Megbízó
vendéglátó-helyét megkereső személyek adatait nem továbbíthatja. Megbízott
ugyanakkor vállalja, hogy egyéni beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat
szolgáltat Megbízó számára az adatlapja iránt érdeklődő személyekről, illetve a
Vendéglátó-helyet a rendszerben kereső személyek adatairól, Megbízó ilyen irányú
igénye esetén, külön megállapodás tárgyát képező térítés ellenében.
7.

Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a „PubHunter” felhasználói hozzászólásokat,
minősítéseket lehetővé tesz. Tájékoztatja Megbízott a Megbízót, hogy a felhasználói
hozzászólásokat – a jogszabályokban előírt minimális követelményeken felül –
Megbízott nem szűri és nem moderálja. Éppen ezért előfordulhatnak Megbízó
Vendéglátóhelyeivel kapcsolatos negatív, elmarasztaló hozzászólások is, melyek a
rendszerben ugyanúgy megjelennek, mint a pozitív hozzászólások. A Vendéglátóhelyet
érintő felhasználói hozzászólások tartalmáért, stílusáért Megbízott semmilyen néven
nevezendő felelősséget nem vállal.

8.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tartama alatt a regisztrált
Vendéglátóhelyet a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően vezeti,
valamint gondoskodik róla, hogy a Vendéglátóhely jó üzleti hírneve fennálljon,
fennmaradjon. E kötelezettség megsértése Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek
tekintendő.

9.

A megbízás ellátásáért Megbízó díj fizetésére köteles, melyet a jelen megállapodás 2. sz.
melléklete tartalmaz. A díjat Megbízó a jelen szerződés megkötésétől számított 8 napon
belül köteles átutalással megfizetni Megbízott Erste Bank Magyarország Zrt-nél vezetett
11600006-00000000-29732007 sz. bankszámlájára. Megbízó megértette és tudomásul
veszi, hogy a jelen pont szerinti díj bankszámláján történő jóváírását követő munkanap
12.00 órájáig Megbízott a Megbízó Vendéglátóhelyének „PubHunter” rendszeren
történő regisztrációjának és láthatóvá tételének aktiválására nem köteles, azaz nem
köteles azt biztosítani, hogy a vendéglátóhely a rendszer felhasználói számára látható
lesz.

10.

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra, ……….. hónapra kötik. A jelen szerződés a
határozott idő lejártával megszűnik. Megbízó jogosult ugyanakkor a határozott idő
lejárta előtt újabb, határozott idejű megbízási szerződést kötni Vendéglátóhelyének
további megjelenítse céljából. Megbízó hosszabbítási szándékát a PubHunter applikáció
online adminisztrációs felületén elektronikus úton jelezheti, az esedékes díjat
bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti, melyről Megbízott utólag számlát állít ki részére.
Megbízó megértette és tudomásul vette, hogy a határozott idő utolsó napjának 24.00
óráját követően Megbízott a Megbízó által regisztrált Vendéglátóhely „PubHunter”
rendszerben történő regisztrációját és elérhetővé tételét bármikor megszűntetheti.

11.

Megbízott jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással
felmondani az alábbi esetekben:
a)
b)

c)

Megbízói díjfizetési kötelezettség 15 napot meghaladó késedelme,
Megbízó 2. és 8. pontban foglalt, jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési
kötelezettségének megsértése, illetve a regisztrált vendéglátóhely jó hírnevét
érintő súlyos, negatív információ tudomásra jutásra.
A Vendéglátóhely adatlapjára vonatkozó, 5. pontban írt tilalom megbízói
megsértése
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12.

Megbízó jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással
felmondani az alábbi esetekben:
a)

13.

a 9. pont szerinti díjfizetést követő 5 munkanapon belül a Vendéglátóhely
regisztrációjának aktiválása nem történik meg,

A rendkívüli felmondás a szerződést a közlését követő nappal szűnteti meg. Rendkívüli
felmondás esetén, amennyiben az Megbízottnak felróható okból következett be,
Megbízott köteles a megbízási díjnak a határozott időtartamból hátralévő arányos részét
Megbízó számára a felmondás közlésétől számított 8 napon belül visszafizetni.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra Megbízó érdekkörében bekövetkezett okból kerül
sor, úgy a határozott időből hátralévő időtartamra megfizetett megbízási díj Megbízottat
illeti, akkor is, ha Megbízott további promóciós tevékenységet a „PubHunter”
rendszerben, e szerződés alapján nem folytat.

14.

Megbízott lehetőséget biztosít Megbízónak kereszt-promócióra, azaz arra, hogy a
„PubHunter” rendszert egyedi kedvezményekkel, közös promóciókkal támogassa.
Bármilyen közös promócióra kizárólag a felek közötti külön írásos megállapodás alapján
kerülhet sor. A közös promóció esetében Megbízott a Megbízó számára díjkedvezményt
biztosít, melynek összegét külön írásos megállapodásban rögzítik.

15.

Megbízó feljogosítja Megbízottat, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt a
Megbízó által üzemeltetett Vendéglátóhely elnevezését, védjegyét, esetleges speciális
vizuális megjelenését a „PubHunter” rendszerben a jelen szerződés teljesítése érdekében
felhasználja.
Megbízó feljogosítja Megbízottat ezen felül arra, hogy a jelen szerződés tényét a
„PubHunter” promóciója során felhasználja azzal, hogy a jelen szerződés tényén kívül
bármilyen egyéb szerződéses rendelkezés nyilvánosságra hozatala kizárólag Megbízó
előzetes írásos engedélyével lehetséges.

16.

Megbízott a jelen megállapodással feljogosítja Megbízót arra, hogy az általa üzemeltetett
és a „PubHunter” rendszerben regisztrált Vendéglátóhely promóciója során a
„PubHunter” elnevezést, illetve a Vendéglátóhely PubHunteren történő elérhetőségének
tényét felhasználja. A „PubHunter” elnevezést, illetve a „PubHunter” szellemi termék
bármilyen néven nevezendő bármely, további felhasználása kizárólag Megbízott előzetes
írásbeli felhatalmazása esetén lehetséges.

17.

Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napjával lép hatályba. Hatályba
lépésével hatályát veszíti a felek között, a jelen megállapodásban rendezett bármely
kérdéssel összefüggésben, korábban létrejött mindennemű szóbeli, vagy írásos
megállapodás.

18.

A jelen megállapodás módosítása, vagy azzal kapcsolatos bármilyen jognyilatkozat vagy
értesítés kizárólag írásban érvényes. Az írásban megtett nyilatkozatot a másik féllel
érvényesen közölni csak személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve
futárpostai kézbesítéssel, vagy postai kézbesítéssel ajánlott-tértivevényes küldemény
formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen a futárpostai
kézbesítőíven, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Postai közlés esetén a
nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette
át, mert e szerződésben megjelölt székhelyére címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem
vette át” és az „átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, vagy „elköltözött”, illetve
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„ismeretlen” jelzéssel küldi vissza úgy, hogy a székhely megváltozását a fél valamennyi
másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte.
19.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) valamint a
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

20.

Felek a jelen megállapodást annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal, szándékaikkal mindenben megegyezőt elfogadásuk jeléül az utolsó oldalon
cégszerűen aláírják, a többi oldal alját kézjegyükkel látják el.

Kelt: Budapesten, 2013. …………………. napján.
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