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A TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, A HONLAP SEO és A GOOGLE HELYEZÉS 
JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MEGÁLLAPODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 
FELTÉTELEI: 

Ez a (z) ……………………  (mint ügyfél, székhely …) és a Möbius Webdesign 
nevében Fischer Zsófia egyéni vállalkozó (mint szolgáltató, 
székhely: 2440 Százhalombatta, Széchenyi utca 11. ) között, a Möbius 
Webdesign által kínált szolgáltatások nyújtására létrejött szerződés.  
Időtartama: ….. 

A Möbius Webdesign által kínált és a jelen szerződés tárgyát képező 
szolgáltatások az alábbiak: 

A weboldal hozzávetőleges elkészülési ideje két és fél hónap lesz. Nem 
számolva azokat a napokat, amikor várjuk az ügyféltől, hogy nyújtsa be 
azokat az dokumentációkat, amelyekre e-mailben (szövegek, fényképek 
stb.) szükségünk lesz a weboldal megfelelő fejlesztéséhez és kialakításához. 
A szállítási határidő be nem tartása nem jelenti a szerződés felmondását 
vagy a befizetett összegek visszatérítését. 

A SEO webdesignjának és a weboldal közzétételének összege: xxxx 

Alanyi adómentes, melynek 75%-át a megállapodás aláírásakor kell 
kifizetni, a fennmaradó részt a honlap átadásakor. (A tárhely és a domain 
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név árát, esetleges egyéb előfizetést igénylő rendszereket az ár nem 
tartalmazza). 

 

Ha az ügyfél hibájából a munkálatokat meg kell szakítani az előleg vissza 
nem jár, a második részt azonnal ki kell fizetni.  

 

 
A szolgáltatás azt a garanciát hordozza, hogy addig történnek javítások és 
revíziók az elkészített megoldásokon, amíg az ügyfél maximálisan 
elégedett nem lesz. Ez a garancia a projekt határidején belül érvényes! 

Projekt határidő: …. 

A leszállított munkák a megbízáskor adott célok és irányadó elvek szerint 
készülnek el. A véglegesítés és a fizetés után a megbízó szellemi tulajdonát 
képezik, annak minden jogával és kötelezettségével, az korlátlanul 
felhasználható a későbbiekben. A honlap átadásakor egy biztonsági 
mentés a fájlokról és a weboldalról átadásra kerül az ügyfél részére. Az 
ügyféltől átvett fájlok, képek és szövegek csak az ő weboldalán kerülnek 
felhasználásra, azokat a szerződés megszűnése után a szolgáltató nem 
tárolja tovább.  

 

Az elkészült holnap a szolgáltató weboldalán megjelenik, mint referencia.  

 

  

Magában foglalja a havi helymeghatározási feladatokat: folyamatos 
tanácsadás, webtárhely, domain, e-mail fiók, apró szövegek vagy képek 
cseréje és karbantartás (szerver, domain és e-mail) 

A szolgáltatás összege xxxx / hó  
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A havi aktuális számlát minden hónap utolsó hetében állítja ki a 
szolgáltató, 7 napos határidővel, a honlap ügyfélnek történő átadását 
követő hónaptól kezdődően. 

 

 

Ha a jelen szerződés folytonosságának megszakítása bármelyik fél 
kívánsága, az érdekelt félnek írásban és harminc naptári nappal korábban 
értesítenie kell a másik felet, és vállalnia kell a szolgáltatások nyújtását vagy 
a felmondás napjáig a megfelelő fizetéseket. 

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szerződés felmondása, 
bármilyen okból is történt, nem jelenti a leszámlázott összeg 
visszatérítését. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy adataim beépülnek a Möbius Webdesign 
adatvédelmi rendszerébe, a mellékelt adatvédelmi tájékoztató szerint. 
Megőrzésre kerülnek a szerződés tartamának időtartama, vagy adott 
esetben a jóváhagyott kezelésekből eredő egyes jogi kötelezettségekre 
megállapított jogi időre.  

Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy gyakorolhatom az 
adatokhoz való hozzáférés jogát, azok helyesbítését, törlését, tiltakozását, 
kezelésének korlátozását vagy az GDPR-ban meghatározottak 
hordozhatóságát. Ezeket a jogokat írásban gyakorolhatom a záradék végén 
megjelenő postai vagy elektronikus címen. 


