ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
ÁSZF: A Döki Design Kft. által végzett tevékenységre vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti.
Mű: A Döki Design Kft. által a Megbízó részére
előállított szellemi termék, mely a szerzői jog hatálya
alá tartozik.
Termék: A Döki Design Kft. által a Megbízó részére
előállított anyagi természetű termék, pl. csomagolóanyag, nyomtatvány, stb.
Megbízó: A mű vagy termék elkészítését megrendelő fél.
Felhasználási jog: A mű papír alapon, vagy elektronikus úton történő többszörözése és a többszörözött
példányok felhasználásának joga.
Védelmi idő: A mű előállításától, illetve annak utolsó
felhasználásától számított 70 év.
Díj: Az előállított termék, illetve a mű – jelen ÁSZFben, vagy más felhasználási szerződésben meghatározott (időbeli és földrajzi) jogi korlátozások melletti – átengedésének ellenértéke.
Változtatás, átdolgozás: A mű bármilyen – a felhasználáshoz elengedhetetlen, vagy nyilvánvalóan
szükséges változtatásán kívüli – átdolgozása, módosítása, megváltoztatása.
Szerzői törvény: A szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény.
Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény.
2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Döki Design Kft. tevékénységével kapcsolatos valamennyi szerződésére illetve megrendelésére jelen
ÁSZF az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott
kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk., illetve a Szerzői törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják
az értesítések hivatalos formájának megrendelés,
visszaigazolás, lemondás, megrendelés módosítás,
stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. A Megbízó postacím,
illetve e-mail cím változásából és technikai hibákból
eredő adódó károkért a Döki Design Kft. felelősséget
nem vállal. Ezen változásokról, működési hibákról
a Megbízónak a Döki Design Kft-ét lehetőségeihez
mérten minél hamarabb értesítenie kell.
3. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Felek közötti szerződés hatályba lép, ha Megbízó
a megrendelést írásos formában eljuttatja a Döki
Design Kft-nek, vagy más módon nyomatékosan
kéri a munka elvégzését és azt a Döki Design Kft.
ténylegesen megkezdi. A Döki Design Kft-nek jogában áll visszautasítani azon megrendeléseket, melyek teljesítése közerkölcsbe ütközik, sérti a hatályos
jogszabályokat, vagy nem egyeztethető össze a Döki
Design Kft. alkotási tevékenységének profiljával.
Amennyiben alapos kétség merül fel Megbízó fizetési
készségével, illetve fizetőképességével kapcsolatban,
úgy a Döki Design Kft-nek jogában áll szerződéstől
egyoldalúan elállni. Az elállásról a Döki Design Kft.
haladéktalanul értesíti Megbízót.
Amennyiben Megbízó különös indok nélkül áll el
szerződéstől, a Döki Design Kft. jogosult az addig
elvégzett munka értékét kiszámlázni Megbízó felé.
4. MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS
Megbízó a mű elkészítésére megrendelést írásban, igazolható módon adhat. A megrendelésnek/
szerződésnek minden szükséges adatot tartalmaznia
kell, amely a szabályszerű teljesítéshez feltétlenül
szükséges, azaz minden esetben a megrendelő cég
nevét, székhelyét/címét, adóazonosítóját, bankszámlaszámát, valamint a megrendelő személy aláírását
és telefonszámát. Ezen kívül ugyancsak szükséges
megadni a mű elkészítéséhez szükséges paramétereket – melyet a Döki Design Kft. képviselőjével egyeztet Megbízó – és adott esetben további adatokat is a
megbízással kapcsolatban.

A Döki Design Kft. megrendelésben/szerződésben
meghatározott mű elkészítéséhez kapott szükséges minden dokumentumot, leírást, vázlatot csak
ilyen irányú előzetes írásbeli igény esetén köteles
megőrizni, illetve a Megbízónak visszaadni. Ha Megbízó a fentiek ellenére az anyagot a mű elfogadásától
számított két hónap lejártával sem veszi át, úgy arra
már a későbbiekben nem tarthat igényt.
5. TELJESÍTÉS, ELFOGADÁS
Megbízott a művet a megrendelésben/szerződésben meghatározottak szerint megvalósításra
(kivitelezésre) alkalmas módon köteles elkészíteni.
A Megbízó az átvételt követően, mű esetében 15
napon, termék esetében 3 munkanapon belül nyilatkozik a mű elfogadásáról.
Amennyiben Megbízó a mű elfogadásáról alapos okból, az előírt határidő alatt nem tud nyilatkozni, úgy
legkésőbb a határidő lejártáig – egyedi megállapodásban – kérheti a határidő meghosszabbítását.
Amennyiben Megbízó a művet alapos okkal javításra visszaadja, a javításra megfelelő határidőt kell
kitűzni.
A kijavított mű elfogadására fentiekben meghatározott határidőket kell értelemszerűen alkalmazni.
Ha a Döki Design Kft. a kellő indokkal javításra
visszaadott mű kijavítását alapos ok nélkül megtagadja, Megbízó jogosult a megrendeléstől díjfizetés nélkül elállni.
6. SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOG
Megbízó a meghatározott díj megfizetésével – jelen
ÁSZF-ben taglalt feltételek mellett – jogot szerez
a mű Magyarországon – vagy a szerződésben/
árajánlatban meghatározott földrajzi területen
– történő felhasználására, korlátlan többszörözési
lehetőséggel.
A Megbízó a mű felhasználását az átvételtől számított számított 1 éven belül köteles megkezdeni. Indokolt esetben a felek új határidőt jelölhetnek ki.
A Megbízó az elfogadott művön csak a felhasználáshoz elengedhetetlen, vagy nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat
hajthatja végre, de csak a Döki Design Kft-vel előre
egyeztetett módon és mértékig.
Tilos a mű bármely részének megcsonkítása, abból
történő részlet kivágása, kitörlése, bármely olyan
változtatás, mely sértő a Döki Design Kft. számára.
Fentiektől való eltérés esetén a Döki Design Kft.
jogosult visszavonni a felhasználási jogot és kártérítésre jogosult Megbízótól.
Megbízó a művet, illetve műhöz kötődő felhasználási
jogot harmadik fél számára nem adhatja tovább, azt
nem értékesítheti.
A Döki Design Kft-t illeti a műben szereplő jellegzetes
és eredeti alak, forma, kép hasznosításának joga,
annak Megbízó általi, megrendelés határait túllépő
felhasználása jogosulatlan és kártérítési kötelezettséget von maga után.
A Szerződő Felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak, hogy a jelen ÁSZF, valamint szerződés, illetve
megrendelés szerint egymásnak felhasználásra,
kidolgozásra átadott anyagok nem sértik harmadik
személy személyiségi jogait (beleértve a védjegy,
adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza, vagy megakadályozza. Különösen nem áll fenn
ezeken harmadik személy szerzői- és szomszédos
jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor
az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez,
felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták.
A Döki Design Kft. külön szavatol, hogy az elkészített
mű saját, eredeti alkotása, ahhoz nem használt
fel semmi olyan alkotást, vagy alkotásnak bármely
részét, melyen harmadik személynek szerzői- és
szomszédos jogi oltalomban részesülő joga van, vagy
ha igen, az oltalomban részesülők a felhasználáshoz
és nyilvános közzétételhez a szükséges engedélyt
és hozzájárulást megadták, melyet kétség esetén a
Döki Design Kft. igazolni köteles Megbízó felé.

7. FELELŐSSÉG
Mű esetében: A Döki Design Kft. a legjobb tudása
és tapasztalata szerint elkészített művet megvalósításra alkalmas formában bocsátja a Megbízó
rendelkezésére, ezzel azonban nem vállal teljes
garanciát a tökéletes kivitelezéshez. A megrendelő
és/vagy a kivitelező felelőssége a kivitelezéshez
szükséges technikai paraméterek ellenőrzése (méretek, stancarajz, fotócellajel, nyomási irány, direktszínek, speciális nyomási eljárásoknál szükséges
korrekciók, stb.). Amennyiben az átadott anyagról 2
munkanapon belül nem érkezik visszajelzés, úgy azt
elfogadottnak tekintjük.
A Döki Design Kft. felelőssége az átadott adatállományra vonatkozik és nem terjed ki a kivitelezéssel
kapcsolatos esetleges károkra.
Termék esetében: a Döki Design Kft. a Megbízó által
rendelt termékeket az árajánlatban foglalt műszaki
paraméterekkel és az utolsó, Megbízó által jóváhagyott, ellenőrzésre alkalmas, elektronikus vagy papír
alapú tervek szerint köteles elkészíteni. Megbízó
az áru átvételét követő 3 munkanapon belül élhet
minőségi kifogással. A Döki Design Kft. nem vállal
anyagi felelősséget az olyan hibákból eredő károkért,
amelyek a Megbízó által jóváhagyott, ellenőrzésre alkalmas anyagban is fellelhetőek. A Döki Design Kft. a
hibás termék pótlásától alapos indokkal elállhat.
A Döki Design Kft. felelőssége az átadott termékekre
vonatkozik és nem terjed ki a kifogásolt termékek által okozott közvetlen vagy közvetett károkra.
8. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS
A Döki Design Kft-t a termék előállításáért vagy a
mű elkészítéséért és jelen ÁSZF-ben meghatározott, Megbízónak biztosított felhasználási jogért
a megrendelőben/szerződésben meghatározott
mértékű díjazás illeti meg.
Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp,
úgy a Döki Design Kft. az 5. pontban leírtak szerint
megküldi a számlát a Megbízónak.
Megbízó a számla kifogásolására, annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult. Az
5 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, s Megbízó tudomásul veszi,
hogy a Döki Design Kft. a határidő leteltét követően
reklamációt nem fogad el.
Késedelmes fizetés esetén a Megbízó – amennyiben
a Döki Design Kft. ezt kezdeményezi – köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi
kamatot fizetni. A Döki Design Kft. késedelmes fizetés esetén megtagadhatja további megrendelések
teljesítését, vagy azt egy meghatározott összegű és
idejű előlegfizetéstől teheti függővé.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szerződést kötő felek, a megállapodás hatálya alatt
tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért
felek anyagi felelőséggel tartoznak.
Felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő
vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén a felek kikötik értékhatártól
függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a
Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Ha a Döki Design Kft. valamely, jelen ÁSZF-ben
meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról a Döki Design Kft. lemondott. A fentiekben a Döki Design Kft.
részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és
azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés
alapján a Döki Design Kft. rendelkezésére álló egyéb
jogosítványok alkalmazhatóságát.
Jelen ÁSZF vonatkozó részei 2005. szeptember 1.
napjától, határozatlan időre lépnek hatályba. Jelen
ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek hatályukat
vesztik.
Győr, 2005. augusztus 31.

