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SeoStart 
keresőoptimalizálás 8 napos ingyenes próbával
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Megbízó nyilatkozata
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NINCS DÍJFIZETÉS kézbesítéskor

NINCS DÍJFIZETÉS a 8 napos próba alatt

 a szerződés szerint DÍJFIZETÉS

Szakértői támogatás módja  

Hírlevél

 

 munkanapokon 8:00-tól 16:00-ig 

16  

Emailes tájékoztatások

 

A szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot biztosító kódot és 
jelen szerződés megbízót illető példányát tartalmazó borítékot 
átvettem. A www.maxweb.hu/aszf és a www.maxweb.hu/adatvedelem 
oldalon leírt Általános Szerződési Feltételeket, Adatvédelmi 
Szabályzatot és jelen megbízási szerződés feltételeit a megbízottól 
korábban kapott tájékoztatás alapján előzetesen megismertem és 
elfogadom. A SeoStart szolgáltatásra ezúton megbízást adok. A 
szerződés határozott időtartamára való tekintettel kedvezményként 

nyújtott 8 NAPOS INGYENES PRÓBA ALATT BÁRMIKOR 
ELÁLLHATOK A SZERZŐDÉSTŐL, ÉS EBBEN AZ 
ESETBEN SEMMILYEN FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NEM 
TERHEL. 
 

bélyegző, cégnév

 (maximum 3 db)

email

weboldal weboldal: www.maxweb.hu
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SeoStart Keresőoptimalizálás megbízási 
szerződés 8 napos ingyenes próbával

1. Szerződés kötés: Megbízó jelen szerződés aláírásával 30 (harminc) nap határozott időszakra vonatkozó megbízást ad megbízott számára a SeoStart  
keresőoptimalizálás szolgáltatás nyújtására. A 30 napos SeoStart szolgáltatás megkezdésétől számított első 8 naptári napon megbízó ingyenes próbára 
jogosult. Megbízó beleegyezik abba, hogy megbízott a szolgáltatás teljesítését megkezdi legkésőbb 4 munkanappal azt követően, hogy a jelen szerződés 
megbízó által történő aláírásról értesül . Jelen szerződésre a Max-WebHirdetés Kft. mint megbízott Általános Szerződési Feltételei és Adatvédelmi 
Szabályzata vonatkoznak, melyek elérhetők a www.maxweb.hu/aszf és a www.maxweb.hu/adatkezeles weboldalon. Megbízott részéről az ajánlat 
kötöttségének ideje a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) nap. Jelen szerződés két példányban készült. Megbízott példánya a futár vagy postai alkalmazott 
jelenlétében megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott helyettes által történő aláírást követően visszakézbesítésre k erül megbízotthoz. Megbízó a 
saját szerződés példányát a szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot biztosító egyedi azonosító kódot is tartalmazó borítékban veszi át, a futár vagy 
postai alkalmazott által történő kézbesítéskor. 

2. Elállás, módosítás és 8 napos ingyenes próba: Megbízott a szerződés határozott időtartamára tekintettel kedvezményként 8 napos ingyenes 
próbalehetőséget biztosít olyan módon, hogy a szolgáltatás teljesítésének megkezdésétől számított 8. naptári napig  megbízó egyoldalúan, 
jogkövetkezmény és indoklás nélkül írásban (email, fax, posta) azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől azzal, hogy megbízónak ilyenkor fizetési 
kötelezettsége nem keletkezik, és az általa esetlegesen már kifizetett díjat megbízott köteles legkésőbb az elállást követő harminc napon belül 
visszatéríteni. A Ptk. 6:213. §. alapján megbízó a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követő 8. naptári nap után nem állhat el a 30 nap határozott 
időszakra vonatkozó szerződéstől. Megbízó az elállásra, adatmódosításra, szerződés módosítására irányuló jognyilatkozatát valamint a hibás teljesítéssel 
kapcsolatos panaszainak vizsgálatára irányuló kezdeményezését kizárólag a következő írásbeli módokon teheti meg:  

a) Megbízó cégszerű képviselője által aláírt panasz, kérelem, jognyilatkozat elküldésével, melyet megbízott részére aláírva és kitöltve, futárszolgálattal, 
postázva, vagy faxon bizonyíthatóan eljuttattak a 1519 Bp., Pf. 240. címre, vagy az (1) 799 5603 fax számra. Ez abban az időpontban tekinthető érvényes 
írásbeli kezdeményezésnek, amikor a megbízott azt igazoltan átvette.   

b) Megbízó cégszerű képviselője által jelen szerződésben szereplő megbízói email címről az info@maxweb.hu címre történő email elküldésével, mely 
abban az időpontban tekinthető érvényes írásbeli kezdeményezésnek  vagy jognyilatkozatnak, amikor a megbízott email szervere vagy ügyfélszolgálati 
munkatársa az email megérkezéséről megbízó számára visszaigazolást adott. Ha megbízó egy munkanapon belül ilyen visszaigazolást nem kapott, 
emailben tett jognyilatkozata, kezdeményezése semmisnek tekintendő és köteles a nyilatkozatát más írásbeli módon megismételni.  

Az a.) és b.) pontokban leírtakon kívül más módon, vagy más címre küldött üzenetek és jognyilatkozatok jelen szerződésre vonatkozóan kifejezetten nem 
tekinthetőek érvényesnek. A szerződés megszűnése nem mentesíti a megbízót a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége 
alól, különösen a szerződés megszűnéséig a megbízott által már teljesített szolgáltatások megbízási díjának kifizetése alól. A szolgáltatás során átadott 
oktatóanyagra vonatkozó használati jogosultság megszűnik, ha megbízó a 8 napos ingyenes próbaidőszakon belül elállt a szerződéstől.  

3. SeoStart szolgáltatás tartalma: A szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy a megbízó által megadott, legfeljebb 3 weboldal 
(továbbiakban: URL-ek) a megbízó által megadott legfeljebb három kulcsszóra a Google találati listáján jobb pozícióba kerüljön. Megbízott e tev ékenység 
keretében kizárólag linkajánlásokat végez és hozzáférési jogosultságot biztosít a megbízó weboldalának esetleges tartalmi és szerkezeti átalakítá sát segítő 
elektronikus oktatóanyaghoz és legfeljebb 30 órányi telefonos tanácsadáshoz. Az URL-ek a szolgáltatási időszak végéig ingyenesen módosíthatók azzal, 
hogy az URL-eknek közös tartománynévhez kell tartozniuk. A tartománynév a szerződéskötést követően 8 napon belül megbízó kérésére megvált oztatható, 
ezt követően nem változhat. Megbízó megadhatja, hogy melyik URL-t melyik kulcsszóra szeretné keresőoptimalizálni. A kulcsszavak a szolgáltatási időszak 
végéig ingyenesen módosíthatók. Egy második szintű domainhez több SeoStart szolgáltatás tartozhat. Megbízott összesen legaláb b 50 linkajánlást végez, 
de a linkajánlások elfogadását megbízott nem garantálja. A szerződéses időszak lezárását követően megbízott a linkajánlások nyomán  létrejött linkek 
törléséről nem intézkedik, a linkelő oldalakkal kapcsolatban támogatást nem nyújt és a linkek fenntartására rend elkezésre állási vagy minőségi garanciát 
nem ad. Megbízó tudomásul veszi, hogy a keresőoptimalizálás sikerességéhez szükséges lehet a weboldalának tartalmi és szerkezeti átalakítása, 
kulcsszavanként legfeljebb 20 releváns kulcsszó-változat megadása és a linkajánlások nyomán létrejött linkekhez egyedi, releváns szöveges leírások 
megadása egyenként 200-500 karakter terjedelemben, mely feladatok elvégzése megbízó felelőssége. Megbízott nem módosítja megbízó weboldalát  vagy 
kulcsszavait, és nem készít a linkekhez szöveges leírásokat. 

4. Megbízási (szolgáltatási) díj: A 30 napos határozott idejű szolgáltatás első 8 napja ingyenes próba. Az ingyenes próba első napja a szolgáltatás 
teljesítés megkezdésének napját követő első teljes naptári nap. Az ezt követő 22 napos időszak akciós megbízási díja egyszeri 114 000 Ft + áfa, azaz 
bruttó 144 780 Ft. Az akciós megbízási díj a határozatlan idejű szerződés 22 napra vonatkozó 203 454 Ft–os bruttó megbízási listadíjához képest bruttó 
58 674 Ft kedvezményt tartalmaz a szerződés határozott időtartamára tekintettel. Megbízó a kedvezményt elveszíti, és figyelemmel a Ptk. 6:190. §-ra, 
annak összegét utólag egy összegben köteles megfizetni, ha megbízó a jelen szerződést a határozott időtartam alatt - az ingyenes próbára rendelkezésre 
álló 8 naptári napot követően - bármilyen indokkal megszünteti, vagy ha megbízó késedelmes fizetése esetén a kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik 
el. Elállás hiányában a 30 napos határozott idejű szolgáltatás akciós megbízási díjáról megbízott jogosult a szolgáltatás tel jesítésének megkezdését követő 
9. napon számlát kibocsátani 8 naptári napos fizetési határidővel a megbízó felé, aki köteles azt határidőn belül banki átutalással kifizetni megbízottnak. 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk.6:156.§ szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkama t nyolc százalékával növelt 
mértékű késedelmi kamatot jogosult a megbízott felszámítani.  

5. Garanciák: Megbízott nem tudja szavatolni, hogy az URL-ek helyezése a Google természetes találati listáján a szolgáltatás eredményeként javulni fog. 
Megbízó ezt tudomásul veszi, és ennek ismeretében kéri a szolgáltatást.  

6. Telefonos támogatás, tanácsadás: A telefonos támogatás szolgáltatás keretében a szerződéses időszakban külön díj felszámítása nélkül, megbízott 
ügyfélszolgálata telefonhívásokat és email megkereséseket fogad, és a megbízó tól érkező kérdéseket legjobb szakmai tudása szerint megválaszolja. A 
telefonos tanácsadást megbízó jelszavas azonosítás után jogosult használni  összesen legfeljebb 30 óra terjedelemben. A telefonos tanácsadás, technikai 
támogatás tényleges igénybevételét telefonon és emailen megbízó kezdeményez i a telefonos tanácsadás, technikai támogatás szolgáltatás érvényességi 
ideje alatt.  A telefonos tanácsadás munkanapokon 8:00 és 16:00 között vehető igénybe a (1) 799 -5600 nem emelt díjas telefonszámon. Megbízott nem vállal 
felelősséget a hibákért, nem ígéri minden felmerülő kérdés megválaszolását, a válaszok hibamentességét vagy teljességét. Megbízott a telefonos 
tanácsadás tényleges munkaidő ráfordításán túlmenően a felmerült kérdésekhez kapcsolódó további feladatokat, mint például eml ékeztetők küldése, riportok 
áttekintése, riportkészítés, elemzés, szövegírás, személyes tanácsadás, oktatás, stb. csak külön szerződés alapján vállal.  

7. Képviseleti jog: Megbízó cégszerű képviselője vagy az általa meghatalmazott helyettes aláírásával jelen szerződés hatály ba lép. A jelen szerződés a 
megbízott képviselőjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles. Ha megbízó üzleti vállalkozás vagy intézmény, szerződés me gkötésére a képviseleti 
jogosultsággal rendelkező vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Megbízó felelősséget vállal azért, hogy a székhelyén, telephelyén a nevében 
eljáró, szerződést aláíró személy képviseleti jogosultsággal vagy helyettesként meghatalmazással rendelkezzen. Az esetleges j ogosulatlan képviselet 
jogkövetkezményeiért megbízó, és a nevében jogosulatlanul eljáró harmadik személy egyetemlegesen felelős. A megbízót jogosulatlanul képviselő személy 
tudomásul veszi, hogy kártalanítania kell a megbízót, a megbízottat, és a kártérítéshez kötődő minden felelősséget és költség et viselnie kell, így különösen a 
szolgáltatás díja, büntetések, követeléskezelési díjak, késedelmi kamat, ügyvédi költségek, bírósági költségek vagy üzletvesz tés, amelyek abból 
származnak, hogy a személy jogosulatlanul képviselte megbízót. Megbízó az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő 
értesítéséhez és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, kivéve, ha ettől eltérően írásban egyoldalúan nyilatkozik.  Megbízó a jelen szerződésben szereplő 
adathibát lekésőbb a szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül, az adatokban bekövetkezett bármely változást legkésőbb a változás 
bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül köteles megbízott részére jelen szerződés 2. pontjában leírt módon írásban bejelenteni. 


