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Szerződés esküvői film elkészítésére 
 

1. Szerződő Felek 

Megrendelő: (név,  számlázási cím)................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

Vállalkozó: Kovács Zsolt (székhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság u. 45. Adószáma: 64961965-1-33) 

közösen együtt: a Felek 

2. A Szerződés Tárgya 

Jelen szerződésben a Megrendelő felkéri a Vállalkozót, hogy az által tartott esküvőről az alábbiak szerint 

videó felvételt készítsen.  

A Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatáshoz szükséges technikai berendezéseket a rendezvény során 

biztosítja, továbbá a videóanyaggal kapcsolatos szükséges utómunkákat elvégzi.  

 

A Vállalkozó kizárólag a megrendelő írásbeli hozzájárulásával használja fel a kész filmeket referencia 

célokra.  

……………………………………………………….. 

 Megrendelő  

Az esküvőre és a szolgáltatásra vonatkozó további részleteket a szerződés melléklete tartalmazza. 

3. Díj 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a mellékletben megjelöltek elvégzéséért a Megrendelő a 

mellékletben meghatározott díjat fizet a Vállalkozónak. 

 

2. A Megrendelő semmilyen más díjat nem köteles a Vállalkozó részére megfizetni, kivéve ha a mellékleten  

egyéb plusz költség van feltüntetve. 

 

3. Jelen szerződés megkötésekor a Megrendelő a Vállalkozó részére mellékletben szereplő foglalót fizet. 

A foglaló a szerződés díjába beszámít. (A foglalóra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényben foglaltak az irányadók.) 

Az esküvő napján pedig a díj fennmaradó részét a Megrendelő készpénzben megfizeti a Vállalkozónak.  

A Vállalkozó a teljesített díjrészletek tekintetében köteles a Megrendelő részére átvételi elismervényt adni.  
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4. A felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a rendezvény a Megrendelőnek felróhatóan hiúsul 

meg, akkor a Megrendelő elveszti a Vállalkozónak addig megfizetett díjat. Amennyiben a teljesítés 

meghiúsulásáért, vagy a nem szerződés szerinti teljesítésért a Vállalkozó felelős, akkor a Vállalkozó 

visszafizeti a Megrendelőnek a foglaló kétszeresét. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadóak.  

A felek a jelen szerződést és a hozzá tartozó mellékletet, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá.  

 

Kelt: ......................................................................... 

 

......................................................................................... ..................................................................................... 

                            Megrendelő                                Vállalkozó 
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Melléklet 
A melléklet elválaszthatatlan része a szerződésnek  

A menyasszony neve: ..................................................................................................... 

    e-mail címe és telefonszáma: ..................................................................................................... 

A vőlegény neve: ..................................................................................................... 

    e-mail címe és telefonszáma: ..................................................................................................... 

Az esküvő időpontja: ..................................................................................................... 

Rendelkezésre állás kezdete:  ..................................................................................................... 

Rendelkezésre állás vége: ..................................................................................................... 

Az előre megbeszélt rendelkezésre állási időn túl minden megkezdett óra díja: 17.000 Ft 

Az esküvő helyszínei: ..................................................................................................... 

A szolgáltatás díja: ..................................................................................................... 

     Egyéb költségek: ..................................................................................................... 

Foglaló összege: ..................................................................................................... 

Foglaló átadásának időpontja: ............................................................................................................................. 

Kész film átadásának határideje: ..................................................................................................... 

A szolgáltatás tartalma ( a kiválasztottat alá kell húzni): 

Sunny Deluxe Wedding         Sunny Exclusive Film        Sunny Standard Film        Sunny Highlights Film 

 

A szerződés részét képezi az árajánlat is! 
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