
MEGRENDELÉSI NYILATKOZAT /HU/

A MEGRENDELÔ ÉS A MEGRENDELT CD/DVD ADATAI:

A megrendelô neve: A kiadvány címe:

Adószám vagy szig.szám: ElŒadó:

Cím: Katalógusszám:

Tel./Fax/E-mail: CD tipusa:

MEGRENDELEM A STUDIOWORKS Kft-TÃLMEGRENDELEM A STUDIOWORKS Kft-TÃL

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT:

Glass mastering: db

CD / DVD sokszorosítás: db

Cimkenyomás /offszet/:

Füzet: kívül: belül:

Hátlap: kívül: belül:

Papírtasak:

Egyéb:

A SOKSZOROSÍTÁSHOZ ÁTADTAM AZA SOKSZOROSÍTÁSHOZ ÁTADTAM AZ

ALÁBBI MINTÁKAT, DOKUMENTUMOKAT:ALÁBBI MINTÁKAT, DOKUMENTUMOKAT:

DAT kazetta: db

CD  /  DVD: db

Tracklist:

Cimkefilm: db Cromalin: db

Nyomdafilm: db Cromalin: db

Nyomdafilm: db Cromalin: db

Nyomdafilm: db Cromalin: db

Nyomdafilm: db Cromalin: db

Doboz: típusa: db Egyedi csomagolás:Egyedi csomagolás: db

Tálca: színe: db

Cimkenyomás fehér háttérrel:Cimkenyomás fehér háttérrel: db Egyéb:

Öntapadós cimke ragasztása:Öntapadós cimke ragasztása: db

Celofánozás: db

Szállítási cím:

Fizetett elŒleg (minFizetett elŒleg (min.50%): -Ft Vállalkozási díj: –EUR -nak megfelelŒ Ft

Kért szállítási határidŒ:Kért szállítási határidŒ: Fizetés módja:

A gyártási specifikációt tudomásul vettem,A gyártási specifikációt tudomásul vettem,A gyártási specifikációt tudomásul vettem,

s igazolom a fent leírt adatok valódiságát.s igazolom a fent leírt adatok valódiságát.s igazolom a fent leírt adatok valódiságát.

A MEGRENDELÔA MEGRENDELÔ

ALÁÍRÁSA BÉLYEGZÃ DÁTUM

A Studioworks Kft. a fentieknek megfelelôenA Studioworks Kft. a fentieknek megfelelôenA Studioworks Kft. a fentieknek megfelelôen

átvette a megrendelt szolgáltatásokhoz szüksé-átvette a megrendelt szolgáltatásokhoz szüksé-átvette a megrendelt szolgáltatásokhoz szüksé-

ges mintákat, dokumentumokat, elôleget.ges mintákat, dokumentumokat, elôleget.ges mintákat, dokumentumokat, elôleget.

ALÁÍRÁS BÉLYEGZÃ DÁTUM

DLT: db



JELEN NYILATKOZATTAL ELFOGADOM A KÖVETKEZÃ SZERZÃDÉSI FELTÉTELEKET

1. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozási díj a végszámlázás napján érvényes EUR / HUF árfolyam (Konzum Bank deviza eladási

árfolyam) szerint módosulhat. A feltüntetett vállalkozási díj és elŒleg nem tartalmazza a 25% forgalmi adót.

2. A STUDIOWORKS Kft. és a sokszorosító gyár együttmıködése biztosítja az elkészült lemezek Budapestre érkezését a gyár-

táshoz szükséges valamennyi komponens átvételétŒl számított 15 munkanapon belül. A határidŒ kérésekor számolok annak 

kockázatával, hogy valamely, a STUDIOWORKS Kft.-tŒl független tényezŒ (pl. vámeljárás, sztrájk, baleset stb.) váratlan, akár 

több napos csúszást eredményezhet. Ennek elkerülésére, illetve enyhítéséért a STUDIOWORKS Kft. bár mindent megtesz, a 

késés okozta kárért anyagi felelŒsséget nem vállal.

3. A STUDIOWORKS Kft. nem vállal felelŒsséget az elŒzŒ pontban leírtakon túl az alábbi esetekben:

– ha az átadott komponensek nem felelnek meg az elŒírt specifikációnak.

– ha a gyártáshoz átadott anyagokon lévŒ hang-, adat-, nyomdafilm-hibákból, nem egyértelmı, nem szabványos, vagy téves jelölé-

sekbŒl eredŒ problémák kijavításra szorulnak.

– ha a szerzŒi jogi szerzŒdés megkötése a SzerzŒi JogvédŒ Irodával (a gyártás engedélyezése) a megrendelésig nem történik meg, 

illetve ha a szerzŒi jogi szerzŒdésben és e megrendelésen  feltüntetett adatok egymástól, vagy a valóságtól eltérnek.

– ha a megrendelŒ –munkaidŒben– nem biztosítja a kapcsolattartás lehetŒségét a STUDIOWORKS Kft.-vel az áru átadásáig.

4. A vállalkozási díj a megrendelŒ hibájából eredŒ járulékos költségeknek megfelelŒen változik. A Sz.J.I. gyártásengedélyezése elŒtti 

minden munka csak a megrendelŒ kockázatára történhet.

5. A gyártás félbeszakítása esetén, a megszakítás írásbeli bejelentését munkanap 10-tŒl 14-óráig kell megtenni ahhoz, hogy a követ-

kezŒ munkanappal arra lehetŒség nyíljon. A STUDIOWORKS Kft. jogosult visszatartani az elŒlegbŒl a megszakításig Œt megil-

letŒ díjakat.

6. A STUDIOWORKS Kft. kötelezi magát arra, hogy olyan okból, amelyért felelŒs, kötbért fizet a MegrendelŒ részére nem telje-

sítés illetve késedelmes teljesítés esetén. (A befizetett elŒleg alapján naponta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 

idŒarányos része, de nem több mint napi 8000 Ft)

7. A STUDIOWORKS Kft. a neki fel nem róható ok következtében elpusztult termék újbóli elŒállítására nem köteles. A gyártáshoz 

szükséges komponensek elvesztésébŒl illetve megrongálódásából eredŒ kár megtérítéseként üres hordozó átadására kötelezhetŒ.

8. Elfogadom, hogy a CD-gyártási technológia természetes velejárójaként a rendelt és a legyártott mennyiség között eltérés lehetsé-

ges, melyet a STUDIOWORKS Kft. a számlán érvényesít. (1000 db feletti rendelés esetén +/- 10%, 1000db alatt maximum +/- 100 

db.)

9. Elfogadom, hogy a nyomdai technológiák természetes velejárójaként a kész nyomdatermék (különösen utángyártás esetén) eltér-

het a mintától (pl. színárnyalat, elhelyezés). A minŒségbiztosítás alapjául kizárólag analóg proof szolgálhat.

10. Az áru kizárólag a vállalkozási díj teljes összegének kiegyenlítése után kerülhet átadásra, annak teljes kiegyenlítéséig az árut a 

STUDIOWORKS Kft. visszatartja.

11. A gyártó a rendeléstŒl számított 2 évig tárolja az Ön gyártási komponenseit. A 2 év szünet utáni újrarendelésnél új komponenseket kell a 
részére átadni.

12. A szerzŒdŒ felek a Polgári Törvénykönyv szabályait magukra nézve kötelezŒnek tekintik.

13. A szerzŒdŒ felek a jelen szerzŒdésükbŒl esetlegesen eredhetŒ viták eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a FŒvárosi Bíróság ki-
zárólagos illetékességének alávetik magukat.

14. A STUDIOWORKS Kft. nem fogad el gyártásra olyan anyagot amely öngyilkosságra buzdít, vagy sérti a személyiségi jogokat, rágalmazó, ob-
szcén és/vagy pornográf, sérti a közerkölcsöt, vagy más módon törvénysértŒ. Ha a STUDIOWORKS Kft. gyártás közben fedezi ezt föl, nem 
fejezi be a munkát, visszaküldi az alapanyagokat, és az addig elvégzett munkát a megrendelŒnek meg kell fizetni. Ha a teljes 
legyártást/leszállítást követŒen fedezik föl az említett anyagot, s a STUDIOWORKS Kft.-nek ebbŒl bármilyen kára származik, a STUDIO-
WORKS Kft. minden jogi eszközt igénybe vesz önmaga védelmében és kártérítési igényét érvényesíti a megrendelŒvel szemben.

*belsô használatra

studioworks  postproduction 
Multimedia Mıvészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H - 1117  Budapest, Sopron út 40.       E-mail: studiow@alarmix.net

http://studioworks.bmc.hu        tel/fax: (06-1)203-3574, 06-209-581-193

Levelezési cím: 1476 Budapest Pf. 94.

A STUDIOWORKS Kft.-tôl rendelt premastert és/vagy nyomdai anyagokat / nyomdai elôkészítést,tervezést / nyomdaiA STUDIOWORKS Kft.-tôl rendelt premastert és/vagy nyomdai anyagokat / nyomdai elôkészítést,tervezést / nyomdaiA STUDIOWORKS Kft.-tôl rendelt premastert és/vagy nyomdai anyagokat / nyomdai elôkészítést,tervezést / nyomdaiA STUDIOWORKS Kft.-tôl rendelt premastert és/vagy nyomdai anyagokat / nyomdai elôkészítést,tervezést / nyomdaiA STUDIOWORKS Kft.-tôl rendelt premastert és/vagy nyomdai anyagokat / nyomdai elôkészítést,tervezést / nyomdaiA STUDIOWORKS Kft.-tôl rendelt premastert és/vagy nyomdai anyagokat / nyomdai elôkészítést,tervezést / nyomdai

filmeket elfogadtam, azok minôségét és kivitelét megfelelônek ítélem, az alapjukon történô gyártáshoz hozzájárulok.filmeket elfogadtam, azok minôségét és kivitelét megfelelônek ítélem, az alapjukon történô gyártáshoz hozzájárulok.filmeket elfogadtam, azok minôségét és kivitelét megfelelônek ítélem, az alapjukon történô gyártáshoz hozzájárulok.filmeket elfogadtam, azok minôségét és kivitelét megfelelônek ítélem, az alapjukon történô gyártáshoz hozzájárulok.filmeket elfogadtam, azok minôségét és kivitelét megfelelônek ítélem, az alapjukon történô gyártáshoz hozzájárulok.filmeket elfogadtam, azok minôségét és kivitelét megfelelônek ítélem, az alapjukon történô gyártáshoz hozzájárulok.

A Megrendelést, a Feltételeket, a mellékletet képezô Ajánlatokat, mint akaratommal mindenben megegyezôt, elolvasás ésA Megrendelést, a Feltételeket, a mellékletet képezô Ajánlatokat, mint akaratommal mindenben megegyezôt, elolvasás ésA Megrendelést, a Feltételeket, a mellékletet képezô Ajánlatokat, mint akaratommal mindenben megegyezôt, elolvasás ésA Megrendelést, a Feltételeket, a mellékletet képezô Ajánlatokat, mint akaratommal mindenben megegyezôt, elolvasás ésA Megrendelést, a Feltételeket, a mellékletet képezô Ajánlatokat, mint akaratommal mindenben megegyezôt, elolvasás ésA Megrendelést, a Feltételeket, a mellékletet képezô Ajánlatokat, mint akaratommal mindenben megegyezôt, elolvasás és

megértés után, sajátkezıleg, helybenhagyólag írtam alá.megértés után, sajátkezıleg, helybenhagyólag írtam alá.megértés után, sajátkezıleg, helybenhagyólag írtam alá.

A MEGRENDELÔ ALÁÍRÁSA:A MEGRENDELÔ ALÁÍRÁSA: DÁTUM BÉLYEGZÃ

Gyártáskész anyagok, alapanyagok beérkezése a STUDIOWORKS Kft.-hez*:Gyártáskész anyagok, alapanyagok beérkezése a STUDIOWORKS Kft.-hez*:Gyártáskész anyagok, alapanyagok beérkezése a STUDIOWORKS Kft.-hez*:Gyártáskész anyagok, alapanyagok beérkezése a STUDIOWORKS Kft.-hez*:Gyártáskész anyagok, alapanyagok beérkezése a STUDIOWORKS Kft.-hez*:Gyártáskész anyagok, alapanyagok beérkezése a STUDIOWORKS Kft.-hez*:

Hang- vagy adathordozó:Hang- vagy adathordozó: Nyomdai alapanyagok:Nyomdai alapanyagok: Premaster CD:Premaster CD:

DÁTUM: DÁTUM: DÁTUM:

Nyomdakész filmek:Nyomdakész filmek: Sz. J. I. engedély:Sz. J. I. engedély: ElŒleg:

DÁTUM: DÁTUM: DÁTUM:
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