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Általános Megbízási Szerződési Feltételek
( továbbiakban: ÁMSZF )
Az Andromeda Travel Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2.,
telefon: 06/30/642-2922, tel/fax: 06/22/500-925, adószám: 12778492-2-07, cégjegyzékszám:
07-09-008394 ), – továbbiakban: Andromeda – által szervezett és rendezett hivatalos esküvői
szertartásokra, szimbolikus esküvői ceremóniákra, házassági évforduló ünneplésének eseményére, és
rendezvényekre ( továbbiakban: Rendezvény ).
Az ÁMSZF-et Andromeda a weboldalán teszi közzé: www.andromeda.hu
I. A szerződés tárgya, hatálya, létrejötte
1. Az ügyfél jelen ÁMSZF megbízója, továbbiakban: Megbízó, a megbízási szerződés létrejöttével
megbízza Andromedát, hogy a Rendezvény megtartásával összefüggő rendezvényszervezési
tevékenységeket ellássa a szolgáltatási díjbekérőben és visszaigazolásban rögzített szolgáltatásokkal.
Andromeda a megbízást elfogadja.
2. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy Megbízó a megbízási szerződésben vagy a visszaigazolásban
foglaltak alapján megbízást ad Andromedának.
Andromeda a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését jelzi a megbízást
benyújtónak. Andromeda fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megbízást indoklás nélkül
elutasítsa. Andromeda által elfogadott megbízás elektronikus levélben ( e-mailben ) kerül
visszaigazolásra.
3. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy a Megbízó által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljes körű
felsorolását és azok díját, a Rendezvényen részt venni kívánó személyek számát a szolgáltatási díjbekérő
és visszaigazolás vagy megbízási szerződés tartalmazza.
4. A megbízási szerződés érvényesen Andromeda és a Megbízó között a megrendelés napjával akkor jön
létre, ha a Megbízó az Andromeda ajánlatát elfogadta és a megadott határidőre a jelzett összeget
megfizette.
Megbízó tudomásul veszi, hogy megrendelése elküldésével elfogadta az Andromeda közzétett ÁMSZFjét. Ebben az esetben a megbízási szerződés akkor jön létre, ha a Megbízó a megbízási szerződés szerinti
díjat bizonyíthatóan megfizette Andromedának, valamint Andromeda a megrendelés elfogadását
írásban visszaigazolta.
5. Andromeda kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretekkel és
tapasztalatokkal rendelkezik.
6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megbízás határozott időtartamra a Rendezvény napjáig és
annak idejéig szól.
A jelentkezés során a Megbízó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A
Megbízó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Andromeda a Megbízó
által megadott adatok valódiságát nem vizsgálja és azért felelősséget nem vállal.
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7. A szimbolikus esküvő eljátszott esküvői ceremónia. Megbízó teljes felelősségének tudatában kijelenti,
hogy megértette, és, hogy Andromeda tájékoztatta, hogy a szimbolikus esküvő ceremóniának
semmilyen hivatalos következménye nincs, erről a részt vevő menyasszony, vőlegény, tanúk tudomással
bírnak.
8. A hivatalos esküvői szertartás és a hivatalos házasságkötés és az arról kiállított közokirat ( házassági
anyakönyvi kivonat ) Magyarországon és az Európai Unió országain belül honosítható.
II. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei
9. A visszaigazolás alapján Andromeda köteles a Rendezvényre a szolgáltatási díjbekérőben szereplő
szolgáltatásokat nyújtani, ennek keretében jogosult harmadik személyekkel saját nevében szerződéseket
kötni.
10. Andromeda a Rendezvény megszervezése során köteles a Megbízó érdekeit képviselve eljárni.
Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Andromeda köteles őt erre
figyelmeztetni; ha a Megbízó az utasításához a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból
eredő károk és költségek Megbízót terhelik.
11. A megrendelt szolgáltatók munkaeszközeiben, illetve a dekorációs kellékekben, valamint a
helyszínen bekövetkezett, a Megbízó illetve a Megbízói vendégei által okozott kárért Megbízó teljes körű
anyagi felelősséget vállal.
12. Megbízó vállalja, hogy Andromedát minden részletre kiterjedően és hitelesen tájékoztatja a jelen
megbízási szerződés alapján elvégzendő feladat körülményeiről, módjáról és feltételeiről, különösen, ha
más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások
módosítását teszik indokolttá.
13. Amennyiben a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs
mód, akkor az Andromeda a Megbízó megbízásától eltérhethet. Ilyen esetben a Megbízót az akadály
elhárulását követően haladéktalanul értesíteni kell.
14. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben telefonszáma, mobilszáma, értesítési címe és
e-mail címe megváltozik, a változást Andromedának haladéktalanul írásban e-mailben bejelenti
legkésőbb 3 napon belül. Amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó jogkövetkezményekért
Andromedát semmilyen felelősség nem terheli, és az általa megadott telefonszámra, értesítési címre
vagy e-mail címre Andromeda által elküldött leveleket, egyéb okiratokat és megkereséseket Megbízó
részére kézbesítettnek kell tekinteni.
Amennyiben Andromeda megkeresésre Megbízó 5 napon belül írásban nem reagál, akkor Szerződő
Felek azt úgy tekintik, hogy annak tartalmát Megbízó tudomásul vette.
A megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Szerződő Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek
meg, melyek elérhetősége a szolgáltatási díjbekérőn megtalálható.
Bármilyen értesítést, kommunikációt, amely a megbízási szerződés alapján a Szerződő Felek között
történik, írásba kell foglalni. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül:
- Az elektronikus levél, azaz az e-mail.
- A személyesen átnyújtott dokumentum.
- A tértivevényes küldeményként feladott postai levél.
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- A futár, vagy egyéb, kézbesítést hivatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltató útján végzett
kézbesítés.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a futár útján való küldemény közléséről kötelesek egymást
előzetesen elektronikus levélben ( azaz e-mailben ) is értesíteni.
Szerződő Felek továbbá megállapodnak abban is, hogy a könyvelt küldeményként küldött értesítés akkor
is kézbesítettnek minősül a feladástól számított 5. napon, ha a címzett a megbízási szerződésben
meghatározott címén bármely okból nem elérhető ( pl. „címzett ismeretlen”… ), onnan elköltözött, vagy
a küldemény átvételét megtagadja, az átvételt a szabályszerű felhívás ellenére elmulasztja.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton elküldött levél a feladást követő munkanapon
kézbesítettnek minősül, kivéve, ha a kézbesítés a címzett érdekkörén kívül eső technikai okból
lehetetlen.
III. A Rendezvény költségei
15. A Rendezvénnyel kapcsolatban felmerült költségek teljes egészében Megbízót terhelik. A Megbízó a
megrendelt szolgáltatások költségét annak esedékességekor megfizetni köteles Andromeda felé. A
megrendelt szolgáltatások költségeit és fizetési ütemezését a szolgáltatási díjbekérő foglalja magába.
A végösszeget Megbízó fizeti meg Andromeda részére az alábbiak szerint:
a) Megrendeléskor a szolgáltatási díjbekérőn szereplő módon. Ezen összeg Andromedához való
megfizetésével lép a megbízási szerződés hatályba.
b) A Rendezvény alatt előre nem látható költségek elszámolására a Rendezvény alatt azonnal sor
kerül a Szerződő Felek között.
IV. A megbízási szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei
16. Megbízó elállásának esetei és jogkövetkezményei
16.1. A Megbízó a Rendezvény megkezdése előtt a megbízási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal
bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat azon a napon hatályosul, amikor Andromedához írásban
megérkezik. Az Rendezvény megkezdésének időpontja a szolgáltatási díjbekérőben feltüntetett nap 0.
órája. Elállásnak minősül az is, ha a Megbízó –előzetes nyilatkozattétel nélkül– nem kezdi meg előre
egyeztetett időpontban ( év/hó/nap/óra ) a Rendezvényt. Ilyen esetben a Rendezvény megkezdésének
az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
16.2. Ha a Megbízó azért áll el, mert a szolgáltatási díj emelkedésének mértéke a 30 %-ot meghaladja
vagy Andromeda a megbízási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az
eredetivel azonos értékű, helyettesítő szolgáltatásra vagy követelheti a megfizetett megbízási díj
visszafizetését.
16.3. A Megbízó a megbízási szerződést a Rendezvény megkezdése előtt írásban bármikor
felmondhatja írásban. A Megbízónak a megbízási szerződéstől történő elállást írásban kell megtennie. A
Megbízó a felmondás, illetve elállási jogát lemondási díj megfizetése ellenében gyakorolhatja. Az elállási
nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról címzett bizonyíthatóan tudomást szerzett. A Megbízó a
következők szerint köteles a lemondási díjat megfizetni a teljes összegből:
 a rendezvény megkezdése előtti 121. napig történő lemondásnál 40 %,
 120-90. nap közötti lemondásnál 70 %;
 89-61. nap közötti lemondásnál 90 %;
 60-1. nap közötti lemondás vagy meg nem jelenés esetén 100 %.
A fizetendő lemondási díjat Andromeda jogosult levonni a Megbízónak visszajáró összegből. A
visszafizetés legkésőbb a Megbízó a megbízási szerződéstől való elállásától számított 70 napon belül
megtörténik. Amennyiben a Megbízó által befizetett összeg nem fedezi Andromeda fentiekben
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megállapított követeléseit ( lemondási díjat ), Megbízó köteles azt ( vagy a különbözetet ) a lemondás
időpontjában megfizetni, az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén a Rendezvény megkezdésének
időpontjában. A Rendezvény megkezdésének napja és az elállás napja nem számít bele a határidők
napjaiba. A lemondási díj a megbízási díj összegét nem haladhatja meg.
16.4. Ha a megbízási szolgáltatásra vonatkozó szerződés olyan szolgáltatást tartalmaz, amelynek díja
vissza nem térítendő, akkor a lemondási díj a vissza nem térítendő szolgálatás értékével megegyező a
lemondás időpontjától függetlenül. A feltételekről Andromeda legkésőbb a megbízási szerződés
megkötésekor írásban tájékoztatja a Megbízót. Megbízó tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő
szolgáltatás összegébe a megbízási szerződés felmondása vagy attól való elállás, illetve Rendezvényen
való meg nem jelenés esetén a lemondási díj beszámításra kerül, az Andromedát visszafizetési
kötelezettség nem terheli.
16.5. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg a Megbízót, aki a Rendezvény folyamán lép vissza a
megbízási szerződéstől vagy azért nem vesz részt a Rendezvényen, mert a vonatkozó mindenkori
előírásokat ( okmányok, útlevél, vízum, vám, egészségügyi rendelkezések stb. ) nem tartotta be.
Andromeda a megbízási szerződés megkötése előtt a fenti szabályokról, illetve utóbb azok esetleges
módosításáról a Megbízót tájékoztatja, amelynek megtörténtét a Megbízó az megbízási szerződés
megkötésével elismeri és köteles az érintett országok jogszabályait, rendelkezéseit saját költségére és
felelősségére betartani, azokért vagy azok Megbízó általi be nem tartásáért Andromedát semminemű
felelősség nem terheli.
Ha Megbízó a Rendezvényen és az ahhoz tartozó szolgáltatásokon nem jelenik meg, vagy nem veszi
igénybe, a teljes megbízási díj akkor sem térítendő vissza Andromeda részéről.
16.6. A Megbízó a megbízási szerződés szerinti megrendelésének lényeges elemeinek
megváltoztatása, módosítása a Rendezvény megkezdéséig elállásnak és új foglalásnak, új
megrendelésnek minősül. A megváltoztatás, módosítás közlésére és hatályának beálltára a 16.3.
pontban írottak megfelelően az irányadók.
16.7. Ha a Megbízó a megbízási szerződéstől –a lemondási díjak megfizetése mellett– eláll, a
Rendezvényre ( részvételre ) vonatkozó jogai megszűnnek. Andromedának jogában áll a visszamondott
helyeket és szolgáltatásokat újból értékesíteni.
17. Andromeda elállásának esetei és jogkövetkezményei
17.1. Ha Andromeda nem a Megbízó érdekkörében felmerült okból áll el, a Megbízó az eredetivel
azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek a nyújtására
Andromedának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű,
Andromeda a díjkülönbözetet a Megbízónak megtéríti. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a
díjkülönbözet a Megbízót terheli. Amennyiben Andromeda a helyettesítő szolgáltatásra nem képes vagy
azt a Megbízó nem fogadja el, ebben az esetben Andromeda köteles a befizetett megbízási díjat azonnal
visszatéríteni.
17.2. Andromeda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani a megbízási szerződést és
köteles visszafizetni a Megbízónak a befizetett megbízási díjat legkésőbb a felmondást követő 45 napon
belül, ha az elállásra az Andromeda által nem befolyásolható ( ellenőrzési körén kívül eső ), észszerűen el
nem hárítható olyan külső körülmény miatt ( emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot
veszélyeztető körülmény, politikai esemény, természeti csapás, stb. ) – ide nem értve valamely harmadik
személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem
látott és észszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre ( a továbbiakban vis maior ).
17.3. A megbízási szerződés ellehetetlenülésére, amennyiben a rendezvényt vis maior, háború,
járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok, rendkívüli
körülmények befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett
elmaradásáért Andromeda felelősséget nem tud vállalni. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért
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Andromeda kártérítési felelősséggel nem tartozik és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő
rendelkezései az irányadók.
17.4. Megbízó az esetleges hibás teljesítés esetén a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles
kifogását az Andromeda képviselőjénél, helyi partnerirodájánál vagy Andromeda által megadott
helyszíni képviselőjénél vagy a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés elmulasztásából vagy
késedelméből eredő kárért a Megbízó felelős.
17.5. Ha panaszát a helyszínen nem orvosolták, a Megbízó az Andromedát köteles haladéktalanul
tájékoztatni a szolgáltatási hibáról a szolgáltatások igénybe vételére jogosító dokumentumon megadott
telefonszámon. A felmerült problémát Andromeda igyekszik a helyszínen megoldani. Andromeda hibás
teljesítése esetén a Megbízót együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli.
17.6. Hibás teljesítés esetén a Megbízó szavatossági igényét érvényesítheti. A Megbízó szavatossági
igénye elsősorban kijavítás iránti igény. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült
kijavítani, jegyzőkönyveztetni kell a helyi szolgáltatóval. A jegyzőkönyv aláírása csak a jegyzőkönyv
átvételét igazolja, a panasz jogosultságának elismerését nem. A jegyzőkönyv rögzítésének
elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Megbízót terhelik. Megbízó
szerződésszerű teljesítésre vonatkozó kifogásait a Rendezvény tényleges befejezését követően
legkésőbb 3 munkanapon belül írásban – levélben postai úton – jelentheti be Andromedának úgy, hogy
a helyszíni szolgáltató által felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti példányát mellékeli, feltüntetve
nevét, lakcímét. Andromeda a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról a
kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül válaszol.
17.7. Amennyiben a Megbízó a kifogásait nem közölte a helyszíni orvoslás vagy a jegyzőkönyvbe vétel
céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, Andromeda mentesül a kár megtérítésének
kötelezettsége alól. Nem léphet fel Megbízó kártérítési igénnyel, amennyiben a szolgáltatásnak a
megbízási szerződésben rögzített feltételektől eltérő teljesítése a Megbízónak felróható okokból
következett be.
V. Felelősségi korlátozások
18. Az Andromeda kizárja a felelősségét a természeti környezet rendkívüli okokból történő
megváltozására, az időjárás megváltozására, illetve a természeti okokból, sztrájkból, háborúból és
politikai konfliktusból, vis maiorból, járványból vagy terrorizmusból, közveszélyből, katasztrófából,
nemzetközi embargóból, a közúti, vasúti vagy légi forgalom ideiglenes lezárásából, közlekedési késésből,
valamint a légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényesített felelősségi korlátozásokból eredő
kötelezettségekre és károkra vonatkozóan. Ezek a Ptk. rendelkezései szerint olyan ellehetetlenülési
oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel, és ebben az
esetben az addig megfizetett díjak visszafizetésére Andromeda nem köteles.
19. Amennyiben a 18. pontban írtak a Rendezvényt befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a
szolgáltatások ezen okokból bekövetkezett elmaradásáért az Andromeda felelősséget nem tud vállalni. A
fenti okokból jelentkező többletköltség a Megbízót terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért az
Andromeda kártérítési felelősséggel nem tartozik.
20. Amennyiben a megbízás a Megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az
időpontban következik be, amikor Andromeda a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez.
VI. Vegyes rendelkezések
21. Szerződő Felek, és különösen Megbízó kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés jogi természetével
tisztában vannak, és tudomással bírnak arról, hogy jelen jogviszony nem eredmény kötelem, így
Andromeda felelőssége csupán a Megbízó érdekében való gondos eljárásra terjed ki, a kívánt eredmény
elérésének az Andromeda gondos eljárása ellenére történő elmaradása Andromeda felelősségét
semmilyen tekintetben sem alapozza meg.
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22. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó jogosult változásokat ajánlani, kérni Andromedától,
aki ezeket, a lehetőségekhez képest, megpróbálja rugalmasan kezelni, végrehajtani. Andromeda a
Rendezvény szervezése illetve lebonyolítása során jogosult változásokat ajánlani Megbízónak, aki azokat,
mérlegelés után, elfogadhatja.
23. Megbízó kijelenti, hogy nagykorú cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési jogosultsága
korlátozva nincsen. Andromeda kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság,
szerződéskötési jogosultsága korlátozva nincsen, nem áll felszámolási-, csőd-, vagy végelszámolási
eljárás hatálya alatt. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződésben foglalt tények,
adatok valóságtartalmáért felelősséget vállalnak. Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy szerződési
akaratukat annak megfelelően, jelen megbízási szerződés teljes körűen tartalmazza, további biztosítékot
nem kérnek és nem adnak.
24. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymás részére a szükséges jognyilatkozatokat szerződéses
céljaik eléréséhez felhívásra határidőben megteszik, ellenkező esetben a nyilatkozat bírósági úton
pótolható.
25. Szerződő Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket megpróbálják elsősorban békés úton, egymás
között közvetlen egyeztetéssel rendezni. Egy esetleges, ám semmi esetre sem kívánatos bírósági
vitarendezés esetére Szerződő Felek hatáskörtől függően a Székesfehérvári Járásbíróság és a
Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.
26. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a megbízási szerződés alapján egymás tudomására
jutott információkat mind a szerződés hatályban léte alatt, mind pedig a szerződés megszűnése után
kötelesek üzleti titokként kezelni, s azokat egymás írásbeli hozzájárulása nélkül – az üzleti titokra
vonatkozó törvényi rendelkezések kivételével – senkinek nem szolgáltatják ki.
Az üzleti titoktartási kötelezettség kiterjed Andromeda alkalmazottaira is, ezért Andromeda gondoskodik
a munkavégzés során tudomására jutott adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok védelméről,
valamint arról is, hogy ezek az információk a szerződésen kívül más célra csak a Megbízóval történő
írásbeli megállapodás alapján kerüljenek felhasználásra.
27. A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései. Szerződő Felek elfogadják, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok)ra
vonatkozó szerződésről szóló mindenkori hatályos kormányrendeletek az irányadók és alkalmazandók.
28. Andromeda a teljes megbízási díj megfizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító
dokumentumot a Megbízó által megadott névre és e-mail címre elektronikus úton e-mailben küldi meg
a Megbízónak a Rendezvény megkezdése előtt megfelelő időben, de a Rendezvény megkezdése előtt
legalább 5 ( öt ) nappal – ha a megbízási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél
rövidebb, a megbízási szerződés megkötésekor.
29. Megbízó a megbízási szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megbízási szerződést
elolvasta, értelmezte, megértette, valamint cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs
korlátozva.
30. Együttműködési kötelezettség
Andromeda segítséget nyújt Megbízónak, amennyiben nehézségei támadnak amiatt, hogy a Rendezvény
során előálló hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a megbízási szerződésben
vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát Andromeda észszerű elvárhatóság és
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kellő gondosság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete
nem következett be.
31. Az Andromeda Rendezvényein, programjain készült médiafelvételek ( hang- és képanyag ), amelyen
Megbízó, mint résztvevő is feltűnhet, az Andromeda tulajdonát képezik és Megbízó a Rendezvény
és/vagy a program megrendelésével hozzájárul a közzétételhez. Andromeda korlátlanul felhasználhatja
ezeket a médiafelvételeket promóciós és marketing céljaira, Megbízó külön engedélykérése nélkül.
További jogdíjfelhasználásnak helye nincs.
VII. Jogviták rendezése
32. Andromeda által szervezett rendezvénnyel kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szerződő Felek
megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat az Andromeda székhelye szerinti bíróság
kizárólagos illetékességének. Megbízó szolgáltatatással kapcsolatos kifogásait Andromeda levelezési
postacímére küldheti a szolgáltatás teljesítését követő legkésőbb 3 napon belül: 8000 Székesfehérvár,
Várkörút 2.
33. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A. § értelmében Andromeda
tájékoztatja Megbízót arról, hogy a Megbízó ( fogyasztó ) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az
Andromedánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A területileg illetékes Békéltető Testület
címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
VIII. Egyéb rendelkezések
34. Az ÁMSZF-et Andromeda jogosult egyoldalúan módosítani, illetőleg az a jogszabályváltozások miatt
változhat. A módosításról Andromeda a Megbízót tájékoztatja. A megbízási szerződés megkötése napján
hatályos ÁMSZF az Andromeda weboldalán érhető el.
35. Megbízó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Andromeda által kezelt személyes adatainak
kezeléséről szóló tájékoztatások, információk megadását Andromeda az Adatvédelem honlapján
( https://www.andromeda.hu/eskuvoszervezes-tengerparti-eskuvo-adatkezelesi-tajekoztato/ ) történő
közzététellel teljesíti.
Jelen ÁMSZF elválaszthatatlan részét képezi az adatvédelmi nyilatkozat.
36. Megbízó kijelenti, hogy jelen ÁMSZF elfogadásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy Andromeda,
mint adatkezelő a Rendezvény szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a Megbízó által megadott
személyes adatokat kezelje, azokat a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben
harmadik országba is továbbítsa.
IX. Szerzői jogok
37. Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.andromeda.hu weboldal és annak elemei, valamint a rajta
közétett valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt állnak. Andromeda a szerzői jogi védelem alatt
álló weboldal elemek és a rajta közzétett valamennyi tartalom minden további felhasználását, ideértve,
de nem kizárólagosan azok sokszorosítását, többszörözését, másolását, átdolgozását, fordítását,
nyilvános
A megbízási szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó a szerzői jogi
védelem alatt álló weboldal elemek, anyagok vagy azok valamely részének a magáncélú szabad
felhasználás körét meghaladó bármilyen további felhasználására engedélyt vagy jogot szerzett volna. A
Szolgáltató a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek és anyagok minden további felhasználását
– ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását Andromeda
kifejezetten tiltja.
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A www.andromeda.hu weboldal elemek és anyagok minden további engedély nélküli felhasználása –
ideértve, de nem kizárólagosan azok másolása, többszörözése, átdolgozása, fordítása szerzői
jogsértésnek minősül.
X. Teljességi záradék
38. A megbízási szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes
megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást
hatálytalanít.
XI. Megbízó nyilatkozik és kijelenti:
39.1. Abban az esetben, ha Megbízó az Andromeda ajánlatát elfogadja és a megadott határidőre a
jelzett összeget megfizeti, a megbízási szerződés az Andromeda és Megbízó között a megrendelés
napjával, ezekkel a feltételekkel létrejön. Megbízó kijelenti a jelen ÁMSZF-ben és a kapcsolódó
dokumentációiban foglaltakat tudomásul vette, azokat megértve a feltételeket elfogadta, a szolgáltatás
díjbekérőt, mint árajánlatot és a teljes körű információkat, szerződéskötésekről szóló szerződéskötés
előtti általános tájékoztatást és tájékoztató formanyomtatványokat megkapta és az azokban foglaltakat
magára és az általa képviselt személy(ek)re nézve kötelezőnek elfogadja.
39.2. A Rendezvényre csoportos megbízás esetén Megbízó, mint a csoport nevében eljáró megbízott,
a jelentkezők nevében teljes körű képviseleti és nyilatkozattételi felhatalmazással rendelkezik, mely
kiterjed a teljes megbízási díj, illetve foglaló feletti rendelkezésre is.
Jelen általános megbízási szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a
www.andromeda.hu/altalanos-megbizasi-szerzodesi-feltetelek weboldalon.

