Szolgáltatási szerződés

tp-01

amely létrejött egyrészről a FOR SIGNO KFT
Telephely:
E-mail:

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 87.
info@termalportal.hu
Adószám:
23996915-2-20
Bankszámlaszám: 75500258-10820380
Képviselő: Horváth Sándor ügyvezető Tel.:+36-30/284-5998

a továbbiakban Szolgáltató, másrészről
..........................................................................................................................
cím:

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

telefon:

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

e-mail:

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

webcím: ............................................................................................................
adószám: ............................................................................................................
bankszámlaszám: ...................................................................................................
képviselő:.............................................................Mobil.:………………………...
a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:
1. Szolgáltató a szerződés megkötésétől, illetve a megrendelő regisztrációja után engedélyezi az
általa működtetett www.termalportal.hu címen elérhető internetes, háromnyelvű portálon, a
Megrendelő működési területének megfelelő alportálon Megrendelő hirdetésének
elhelyezését, és közvetlen linket biztosít Megrendelő saját honlapjára.
2. Szolgáltató a fentieken belül az alábbiakat is vállalja:
-

a portál főoldalán lévő kiválasztott típusról, és a Megrendelő működési területének megfelelő
településikonokról, keresőrendszerekről közvetlen és kizárólagos linkkel biztosítja az alportál
elérhetőségét. A működéshez folyamatosan online kezelhető, és elérhető web-tárhelyet
biztosít a szolgáltatási ágnak megfelelő díjért, melyet a 3. pontban részletezett listáról
választhat ki a Megrendelő.

-

a portál főoldalán fényképes/grafikus figyelem felkeltési banner hirdetési lehetőséget is
kínálunk, melyekben utazási, üdülési, befektetési –és egyéb szolgáltatási ajánlatok stb.
bemutatására nyílik mód. Egy-egy „Akciós doboz” havi tarifája a portállal szerződésben nem
álló cégeknek mérettől függően 50.000 – 100.000 + ÁFA, a portállal már szerződést kötött
vállalkozások számára 50 %-os kedvezménnyel igényelhetők. Az „Akciós doboz” egyben
linket jelent a megrendelő által kijelölt internetes felületre, illetve igény szerint Szolgáltató
készíti el a hirdetési oldal tartalmát.

-

Szolgáltató vállalja, hogy a www.termalportal.hu címet minél szélesebb körben
megismerteti Magyarországon és külföldön egyaránt. Emellett a világháló speciális jellegéhez
igazodva törekszik az internetes lehetőségek kiaknázására a portál címének megismertetése
érdekében (főportálokhoz való csatlakozás, keresőrendszerek, böngészőprogramok,
webhirdetések stb.).

3. Megrendelő vállalja, hogy a fenti szolgáltatások fejében az alábbi táblázatból kiválasztja a
szolgáltatási jellegének megfelelő összeget, és azt fizeti átutalásos számla alapján a
Szolgáltatónak.
3.500 Ft/hó + ÁFA
HOTELEK, KASTÉLYSZÁLLÓK, WELLNESS-SZÁLLÓK
3.000 Ft/hó + ÁFA
PANZIÓK, FOGADÓK
2.500 Ft/hó + ÁFA
VENDÉGHÁZAK
2.000 Ft/hó + ÁFA
ÉTTERMEK, VENDÉGLÁTÓHELYEK
1.500 Ft/hó + ÁFA
UTAZÁSI IRODÁK, ÜZLETEK
Kérjük, az első oszlopban X-el jelölje a választott szolgáltatási csomagot!

Szolgáltató hathónapos időszakokra állít ki számlát. Elégedett ügyfeleink számára a
hathónapos teljesítést követő hónap első hetében küldjük a következő félév aktuális
számláját. Megrendelő vállalja, hogy a számla összegét a 8 munkanapos fizetési határidőn
belül átutalja Szolgáltató bankszámlájára.
4. Szolgáltató vállalja, hogy szolgáltatási árain 2013. december 31-ig nem változtat, ezt
követően csak a makrogazdasági folyamatok függvényében kerülhet sor árkorrekcióra.
5. Ezen szerződés a hathónapos szolgáltatási időszak alatt nem mondható fel egyik fél részéről
sem. Amennyiben Megrendelő vagy Szolgáltató a szerződést fel kívánja mondani, akkor azt a
másik fél felé a kifizetett és teljesítés alatt álló hathónapos időszak lejártát megelőző 15 napon
belül tudatnia kell. Amennyiben a Megrendelő a portál üzemeltetési szabályzatában foglaltakat
megsérti, nem tartja be, Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást szüneteltetni, illetve a
Megrendelőt véglegesen kizárni az adatbázisból. (Kérjük Partnereinket, hogy figyelmesen
tanulmányozzák át a portál Felhasználói- és Adatvédelmi Szabályzatát!)
6. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alportálhoz és Megrendelő szolgáltatásaihoz
kapcsolódóan semmilyen adatot harmadik félnek nem szolgáltat ki Megrendelő beleegyezése
nélkül, valamint vállalja, hogy minden esetben Megrendelő érdekeinek megfelelően jár el. Ezen
szerződés tartalma Szolgáltató és Megrendelő szempontjából egyaránt üzleti titoknak minősül.

Kelt: .........................................., …… év………………hó … nap

……………………………………….
Szolgáltató

………………………………………
Megrendelő

