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az LPD Group Hungary Kft. (a továbbiakban: LPD)
Általános Szerződési Feltételei
reklámeszközök kihelyezésével, eltávolításával, karbantartásával és a szükséges anyagok tárolásával összefüggő
szolgáltatásaira vonatkozóan

I.

Általános rendelkezések

I/1. A Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az LPD által adott ajánlatokra, rendelésekre, azok visszaigazolására, a
szolgáltatással kapcsolatos dokumentumokra és eljárásra, a számlák kiállítására és kiegyenlítésére, valamint a garanciavállalás
feltételeire.
I/2. Fogalmak:
Logisztikai kör: A megrendelésben megadott időtartamú időszak, amelyen belül az LPD a megrendelésben megadott
helyszíneken a reklámeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást teljesíti.
Külön logisztikai kör: Minden olyan logisztikai kör, amely a megrendelésben rögzített határidőn kívül esik. Teljesítése
többletköltséggel jár.
Logisztikai kör indulása: A megrendelésben meghatározott időszak első napjának 0.01 órája.
Logisztikai kör befejezése: A megrendelésben meghatározott időszak utolsó napjának 23.59 órája.
I/3. A Megrendelő köteles LPD vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében LPD-vel együttműködni, így különösen határidőben
biztosítani a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges kellő számú és minőségű anyagot, és biztosítani a helyiségekbe történő bejutást.
II.

A szerződés létrejötte

A megrendelő árajánlat kérését követően az LPD megküldi a szolgáltatásra vonatkozó árajánlatát. Az árajánlat elfogadását követően
az LPD elküldi a „Megrendelés” elnevezésű iratot, amelyet a megrendelő aláírva visszaküld. Ezzel a felek között a szerződés
létrejön.
Az árajánlat érvényessége - amennyiben LPD ajánlata ettől eltérően nem rendelkezik -, 15 naptári nap.
A Megrendelés lemondására, vagy módosítására is a fenti határidőig van lehetőség. Későbbi módosításra, törlésre módosítási díj
ellenében lehetséges. A módosítási díj a megrendelés értékének 50%-a.
III.

A szerződés teljesítése

III/1.
LPD a munka elvégzésének igazolására és dokumentálására alkalmas munkalapot és fényképfelvételeket készít, és azokat a
megrendelő részére eljuttatja.
Az LPD hozzáférést biztosít külön díjazás ellenében saját fejlesztésű EOS nevű szoftveréhez, amelyben az elvégzett munkák
igazolásait tárolja.
A megrendelő a megrendelt munka elvégzését teljesítési igazolással igazolja.
Amennyiben a megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen kifogása merül fel, úgy azt azonnal, de legkésőbb a
munkalapok és fényképek kézhez vételét követő munkanap 17.00 órájáig kell LPD felé jeleznie az info@lpdgroup.hu e-mail címre.
Amennyiben a Megrendelő ezen határidő alatt kifogását nem terjeszti elő, úgy arra a továbbiakban már nem hivatkozhat és a
teljesítési igazolást kiadottnak kell tekintetni. A kifogások előterjesztése a fizetési határidőket nem érinti.
III/2.
Amennyiben LPD nem teljesíti a szolgáltatást, azt nem számlázza le. Ha részben teljesíti a szolgáltatást, azt arányosan
csökkentve számlázza le.
III/3.
LPD a tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni.
Amennyiben LPD jár el alvállalkozóként – úgy mint a vállalkozó alvállalkozója – jogosult a saját cégneve és arculata használatára.
IV.

Díjazás

IV/1. LPD a megrendelés teljesítését követően jogosult a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett díjazásnak megfelelő összegű
számla kiállítására. LPD a teljes munka díjazását jogosult kiszámlázni abban az esetben is, amennyiben a munka a megrendelő
hibájából, vagy a megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem volt elvégezhető.
IV/2. Amennyiben LPD a III/2. pontban meghatározottak szerint arányosan csökkentett díjazást számláz le, a szolgáltatás teljesítését
követően a munkadíj 100 %-ára tart igényt azzal, hogy a késedelmes munkavégzésből eredő valamennyi költség őt terheli.
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IV/3. LPD kizárja az elszámolás utólagos módosításának a lehetőségét.
IV/4. Amennyiben a megrendelő a megrendelés teljesítése során többletmunkálatokkal bízza meg LPD-t, úgy LPD a többletmunkák
ellenértékéről a módosított megrendelés vagy árajánlat alapján is számlát állít ki, amelyet munkalapokkal és fotókkal igazol. Ezen
munkák teljesítésére a III/1. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az előzetesen megbeszélt, illetőleg írásban rögzített
teljesítési feltételek változnak meg (pl. más típusú display összeszerelése szükséges, több, illetőleg más helyszín került kijelölésre
stb.), úgy LPD jogosult pótdíjként a megrendelés teljes értéke 20 %-ának a leszámlázására.
IV /5. Amennyiben LPD a tevékenység megkezdése előtt a megrendelő által biztosított reklámhordozó anyagokat tárolja, úgy arra
tárolási díjat számol fel.
V. Fizetési feltételek
V/1. A számla kiegyenlítése 15 napos átutalással történik. A megrendelő köteles LPD számláján megjelölt bankszámlára átutalni a
szolgáltatás díját a számlán szereplő fizetési határidőre.
V/2. Amennyiben a megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles LPD részére a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezetek közötti
jogügyletekre vonatkozó késedelmi kamatot fizetni. 15 napot meghaladó késedelem esetén LPD jogi utat vesz igénybe, és fizetési
felszólítást követően bírósághoz fordul.
V/3. A számla végösszegét a megrendelő mindennemű levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles LPD
részére megfizetni. A megrendelő LPD által kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem
jogosult az erre irányuló megállapodás hiányában.

VI.

Szavatosság, vis maior

VI/1.
A megrendelő LPD teljesítésével kapcsolatos kifogásait a III/1. pontban meghatározott határidőben jogosult előterjeszteni.
A kifogásolt hibákat – amennyiben az LPD saját érdekkörén belül merült fel -, LPD saját költségén javítja ki, beleértve az esetlegesen
szükséges további anyagköltségeket is.
VI/2.
VI/2/a.

VI/2/b.
VI/2/c.

Nem minősül hibás teljesítésnek LPD részéről - beleértve a késedelmes teljesítést is:
A megrendelő által biztosított reklámhordozó anyagokkal kapcsolatos minőségi kifogások (alkalmatlan anyag), az anyagok
szortírozásával, csomagolásával (darabszám hiány) felmerült problémák. LPD – amennyiben a felhasznált anyagot nem ő
gyártja, illetőleg a gyártással nem ő a megbízott – a kihelyezés tartósságáért és minőségéért nem vállal felelősséget.
A megrendelő által biztosított reklámhordozó anyagok késedelmes vagy hiányos szállítása.
Időjárási körülmények miatti csúszások.

VI/2.
Vis major esetén a feladatvégzési határidőt az akadály megszűnésének időpontjától kell számolni. A vis major
bekövetkeztéről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.
VII.

Szállítás, engedélyek

VII/1.

LPD a munka elvégzéséhez szükséges anyagokat - akár saját gyártású, akár a megrendelő által rendelkezésre bocsátott
anyag –, maga szállítja el a munkavégzés helyszínére. A megrendelő köteles az általa rendelkezésre bocsátott anyagokat
(display, plakátok stb.) szállításra alkalmas állapotban LPD rendelkezésére bocsátani. LPD a csomagolás hiányosságaiból
eredő felelősségét kizárja.

VII/2.

A helyszíni munkavégzésekhez szükséges és érvényes engedélyeket a megrendelő köteles beszerezni, és azokat LPD
részére legkésőbb a reklámhordozó anyagokkal egyidejűleg átadni.

VIII. Titoktartás
A megrendelő kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses jogviszonyban tudomására jutott adatokat, információkat
üzleti titokként kezeli és gondoskodik arról, hogy azok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek. Tudomásul veszi, hogy a
felelőssége kiterjed az alkalmazottaira és egyéb teljesítési segédeire is.
Az üzleti titok megsértéséért kártérítési kötelezettség terheli.
A jelen titoktartási kötelezettség LPD-t is köti.
IX.

A szerződés időtartama, felmondása, megszűnése

IX/1. Egyedi megrendelés esetén a szolgáltatás teljesítésével, és a szolgáltatás ellenértékének a megfizetésével a szerződés
megszűnik.
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IX/2.

Amennyiben a megrendelő és LPD több szolgáltatásra köt szerződést, úgy a szerződés a megrendelt szolgáltatások és
valamennyi szolgáltatás ellenértékének a teljesítésével szűnik meg.

IX/3.

Határozott idejű szerződés esetén a határidő lejártával szűnik meg a szerződés.

IX/4.

Határozatlan idejű szerződés esetén a rendes felmondási idő: 15 nap.

A szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, a másik félhez ajánlott
küldeményként, vagy bármilyen igazolható módon írásban megküldött, vagy személyesen átadott indokolt felmondással. Súlyos
szerződésszegés a Megrendelő részéről különösen: amennyiben a Megrendelő a számla esedékességétől számított 15 napot
meghaladó fizetési késedelembe esik, illetve ha a megrendelő jelentős mértékben gátolja vagy késlelteti LPD-t a szerződéses
kötelezettségei teljesítésében. Súlyos szerződésszegésnek minősül LPD részéről: a megbízás teljesítésének indokoltság nélküli
késedelmes befejezése. A felmondás nem mentesíti a megrendelőt az addig teljesített szolgáltatások ellenértékének a megfizetése
alól. A felmondás nem mentesíti LPD-t a már kifizetett szolgáltatások teljesítése alól.
X.

Az ÁSZF módosítása

LPD fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF
rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a megrendelőt olyképpen tájékoztatja, hogy a változást a honlapján közzéteszi, és
folyamatos jogviszony fennállása esetén a következő aktuális számlán utal az ÁSZF módosítására.
Amennyiben a megrendelő az új Általános Szerződési Feltételeket és módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban
lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, azonban a számla esedékességétől számított 8 napon belül igazolható módon,
írásban közölnie kell LPD-vel azt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el.
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követő első számlát a Megrendelő kiegyenlíti, az a
Megrendelő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősülnek.
XI.

Kizárólagos illetékesség

A felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákat megkísérlik bírósági eljáráson kívül rendezni. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, a felek kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapest Környéki
Törvényszék.

