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REKLÁMSZERZŐDÉS 
 
amely létrejött az alábbi felek között: 
 
Megrendelő 
név/cégnév: ......................................................................................................................  
képviseli: ...................................................................  állampolgársága ..........................  
cím: ..................................................................................................................................  
levélcím: ..........................................................................................................................  
bankszámlaszám: .............................................................................................................  
cégjegyzékszám: ..............................................................................................................  
adóazonosító szám: .........................................................................................................  
Honlap címe:  ………………………………………………………………………….. 
 
Szolgáltató 
név/cégnév: Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. 
képviseli: Verebi Zoltán állampolgársága: magyar 
cím: H-2461 Tárnok Siklósi u 22. 
levélcím: H-2461 Tárnok Siklósi u 22 
bankszámlaszám: 10103173-64517100-01004009 
cégjegyzékszám: 13-09-146599 
adóazonosító szám: 23325500-2-13 
 
az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 

Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a Megrendelő által kiállított ÁRAJÁNLAT 
alapján banner alapú, fényképpel (fényképekkel) ellátott Internetes megjelenési oldalt 
biztosít Megrendelő részére, melynek ellenértékeként Megrendelő a jelen szerződésben 
meghatározott ellenszolgáltatás megfizetésére köteles. 
 

2. A szerződés időtartama 
Felek jelen szerződést ……………………………. napjáig tartó határozatlan időtartamra 
kötik meg. Megállapodnak, hogy a szolgáltató a szolgáltatási díjat tartalmazó számlát  
melynek összege ………………….. azaz ……………………… havonta/évente egyszer 
meghatározott időpontban nyújthatja be a szerződött partner részére, aki a számla 
ellenértékét átutalással kiegyenlíti.  

 
3. Szolgáltató kötelezettségei 

Szolgáltató a jelen szerződés alapján a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan részét 
képező mellékletében (ÁRAJÁNLAT) adott ismertető szerinti, az Interneten a 
www.szaunashow.hu, címen megtalálható honlapon elhelyezi a Megrendelő által a jelen 
szerződésben megadott honlap címét, banner adatait, információit azokat megjeleníti.  
A Szolgáltató vállalja, hogy előfizetési csomagtól függően a Megrendelő számára 
hozzáférést biztosít az internetes oldalon elhelyezett hirdetés kezelőfelületéhez, ahol a 
Megbízó az általa fontosnak ítélt tevékenységeit népszerűsítheti, hirdetheti.  
Szolgáltató a honlapot éves 95%-os elérhetőséggel fenntartja, üzemelteti, azokat 
elérhetővé teszi minden, a honlapot látogató személy számára. 
Szolgáltató köteles jelen szerződés alapján a 2. pontban megadott dátumig a szolgáltatást 
biztosítani, kötelezettsége jelen szerződés meghosszabbításával meghosszabbodik. 
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4. Megrendelő kötelezettségei 

Megrendelő köteles a jelen szerződésben a megrendelő adatait hitelt érdemlően megadni 
és minden adatra kiterjedően kitölteni. 
Megrendelő köteles a reklámozott helyről minden információt megadni ha szükséges 
írásos információt vagy jó minőségű fotót elektronikus formában feltölteni, továbbá a 
rendelkezésre bocsájtott felhasználónév és jelszó alapján a hirdetést aktualizálni, az 
adatlapot karbantartani.  
Amennyiben a számlaösszeg nem érkezik meg a Szolgáltató számlájára 15 napon belül, 
úgy a szerződés hatályát veszti. 

 
5. Egyéb kikötések 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az adatvédelmi szabályzat és a hirdetési 
szabályzat, melyek elektronikus formában megtekinthetőek és letölthetőek a 
www.szaunashow.hu/információk oldalról 

 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvének szabályai az irányadóak. Mindkét fél fenntartja az év közbeni 
szerződésmódosítás jogát. 

 
  
Jelen szerződés 2 azaz két oldalból áll, mely 5 azaz öt pontot és 1 azaz egy (Árajánlat) 
mellékletet foglal magában. 
A hirdetésre vonatkozóan  
 
Felek jelen szerződést annak többszöri alapos elolvasása és megértése után, mint akaratukkal 
minden pontjában és kitételében megegyezőt, kötelezettségvállalásuk jeleként kézjegyükkel 
látták el. 
 
A kitöltött szerződést a szerződő felek postán juttatják el egymásnak. 
 
 
Kelt: .....................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 Megrendelő Szolgáltató 
 

      
 
  Verebi Zoltán 
  Magyar Wellness és Szauna Klub Kft 


