
Szolgáltatási szerződés 

a továbbiakban: "Szerzödés" 

amely létrejött egyrészről a 
név: Bilimbo Manói Nonprofit Kft. 
székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 90/A 
adószám: 25537941-1-41 
cégjegyzékszám: 01-09-280960 
Bankszámlaszám: 10918001-00000087-86630004 
képviselő: Dóczi Bernadett 
mint Szaigáitató-a továbbiakban : Szolgáltató, 
másrészről a 

név: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
adószám: 23088441-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-952368 
Bankszámlaszám: 11714006-20462020 
képviselő: Hámori György ügyvezető 
mint Megrendelő- a továbbiakban: Megrendelő, 

külön-külön említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: Fél/Felek- között az alábbi 
feltételekkel: 

1.) A Szerződés tárgya: 

1.1.) Szaigáitató az alábbi szolgáltatást nyújtja: 

Kiscsoportos foglalkozás a Mintessori módszer alkalmazásáva l a Zuglói Napközis Tábor 
három helysz ínén (Varga Zoltán Sportpálya, Herman Ottó Általános Iskola, Postás 
Sportpálya) a Szerződés hatálya alatt, az alábbi időpontban: 

2020. július 21 . napjától 2020. augusztus 31. napjáig minden héten 

2.) Felek jogai és kötelezettségei: 

2.1.) Szaigáitató köteles a szolgáltatást a Megrendelő részére megtartani. 

2.2.) Szolgáltató a szolgáltatást elvégzéséhez 2 főt biztosít minden alkalommal. 

2.3.) Megrendelő köteles a Szolgáltatásért díjat fizetn i. 

2.4.) Szaigáitató szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Megrendelő számára az 
1.1 . pont szerint biztosított szolgáltatási időszakban harmadik személynek nin,cs olyan 
joga, amely megakadályozza vagy korlátozza Megrende lő részére a szdigáitatás 
lebonyolítását. A Szaigáitató szavatolja, hogy a Szaigáitatás részét képező állatok 
tartása az álltavédelmi szempontoknak és az egészségügyi e l ő írásnak megfelelnek. 



3.) SZOLGÁLTATÁSI díj: 

3.1.) Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díj összege a szerződés időtartama 
alatt: bruttó 300.000.- Ft/fő. 

3.2.) Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szolgáltatásért járó díjat utólag, a 
számlán szereplő fizetési határidőn belül átutalással köteles megfizetni. A fizetési 
határidő 60 nap. 

3.3.) A szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Szaigáitató jogosult a Ptk. 
6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot és a külön jogszabály 
szerinti behajtási költségátalányt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 

4.) Szerződés felmondása, Szerződésszegés: 

-
4.1.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződést bármely fél a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal 30 (harminc) napos felmondási idővel rendes felmondással 
felmondhatja. 

4.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
másik Fél súlyosan vagy ismétlődő módon a Szerződés rendelkezéseit megszegi és a 
szerződésszerű állapotot, írásbeli felszólításra, amelyet a másik fél igazolhatóan és a 
szerződésszegés észlelésétől számított 15 (tizenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az 
abban megjelölt időpontig - ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap - nem állítja helyre. 

5.) Egyéb rendelkezések: 

-
5.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés bizalmas jellegű . 

5.2.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggő bármely nyilatkozatot 
írásban, magyar nyelven kell megtenni és akkor minősül a Szerződés alkalmazásában 
teljesítettnek, ha azt személyesen adták át átadás-átvételi elismervény ellenében vagy 
ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a másik fél székhelyére megküldték. A 
fentiek szerint elküldött nyilatkozat a postára adástól számított 5. munkanapon akkor is 
kézbesítettnek és joghatályosnak minősül, ha a tértivevény "nem kereste", "elköltözött", 
"ismeretlen cím" vagy "nem vette át" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

5.3.) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

5.4.) Felek a Szerződésből származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés 
útján, a nyilvánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége 
esetén fordulnak bírósághoz. 

A Szerződés három, egymással szó szerint megegyező eredeti pé ldányban készü lt, amelyet 
Felek, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2020.07.21. 
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