
MEGRENDELÉS

Létrejött  a  mai  napon  egyfelől  Név:  ...............................................................  Cím:  ................................................................................................................................  mint
Megbízó, másrészről a Soso Multimedia Szolgáltató Bt. (Cjsz.: 01-06-764984, Székhely: 1141 Bp., Kalocsai u. 1/b., Adószám: 21959459-1-42), mint Gyártó között, az alábbi
tárgyban és feltételekkel:

1.) A megrendelés tárgya - Gyártó kötelezettségei
Megbízó felkérése alapján Gyártó vállalja a mellékletben megnevezett esemény megjelölt helyszín(ek)en, időpontban és időtartamban történő rögzítését a mellékletben megjelölt
kamerával és technikai személyzettel. Gyártó a megjelölt időpontban, időtartamban, a megadott helyszín(ek)en és felszereléssel rendelkezésre áll, rögzíti a főbb eseményeket. A
továbbiakban vállalkozik a nyersanyag esztétikus, lényegre törő, a főbb mozzanatokat bemutató megszerkesztésére, és átadására, a melléklet szerint. Ezek a Megbízó előzetes
instrukciói, elképzelései, de nagymértékben a helyszíni körülmények, alapvető filmkészítési elvek, valamint az alkotói szabadság figyelembevételével történnek.

2.) Az átadás ütemterve - Közös feladatok
Gyártó az összeállított anyagot a mellékletben jelzett határidőig jóváhagyásra átadja Megbízó számára (megtekintő). Ekkor egy alkalommal lehetőség van a film egyes részleteinek
Megbízó kérései alapján történő módosítására, figyelembe véve a nyersanyag és a technika adta korlátokat. Megbízó a megtekintőre adott módosítási igényeit 3 napon belül
megteszi, ellenkező esetben az elfogadottnak minősül. A végleges átadás további 2-5 munkanapot vesz igénybe, a kért módosítások függvényében. Megbízó tudomásul veszi,
hogy az előzetesen egyeztetetteknek megfelelően elkészített audiovizuális elemekre vonatkozóan a Gyártó csupán korlátozott utólagos módosítási igényeket fogad el. A fenti
határidőkbe nem számítanak bele az esetleges technikai, illetve a Gyártó közbenjárása ellenére sem elhárítható késedelmek, ideértve a munkatorlódások miatti hosszabb átfutási
időt – amennyiben azt Gyártó kellő időben, megfelelő formában jelezte Megrendelő felé.

3.) Foglalás és ellenérték kiegyenlítése - Megbízó kötelezettségei
Megbízó  az  alábbi  ütemezés  szerint  fizeti  meg  a  szolgáltatások  ellenértékét.  Finanszírozási  lehetőségek  az  Esküvőimozi.hu  által  készített  mozgóképes  esküvői  alkotások
ellenértékének kiegyenlítésére. A munkadíj nem tartalmazza a filmösszeállításban felhasznált, szerzői jogvédelem alá tartozó elemekre (zenék, emblémák, stb.) harmadik személy
által esetlegesen érvényesített díjakat, illetve a megrendelést követően szóban, vagy írásban igényelt extra szolgáltatások ellenértékét.

Megrendeléskor Az esküvő napján Átadáskor

„A3” finanszírozás 20 % foglaló
készpénzben vagy 3 munkanapon belüli átutalással

40 % készpénzben fennmaradó 40 %

„B2” finanszírozás 40 % foglaló
készpénzben vagy 3 munkanapon belüli átutalással

         _ _ _ _ _ fennmaradó 60 %

4.) A foglalóhoz kapcsolódó rendelkezések
A megrendeléskor átadott foglaló, jogi természetéből fakadóan elvész, amennyiben a megrendelés szerződéskötés után lemondásra kerül, illetve az esemény helyszínén és
időpontjában Gyártó rendelkezésére állása ellenére az esemény bármilyen okból elmarad, beleértve a vis majort. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy Gyártó a foglaló
összegét a megrendeléstől számított legfeljebb egy naptári éven belül, az eredetivel legalább azonos értékű megrendelésbe beszámítsa. Ezzel együtt Megbízó köteles Gyártó
addig felmerült költségeinek azonnali megtérítésére (a foglalón felül). Ilyen lehet pl.  az útiköltség, vagy a megrendeléshez kapcsolódó speciális felszerelés költsége, úgymint
kamerabérlés, projektor, kameramozgató eszköz, stb. bérlése. Amennyiben a Gyártó nem áll rendelkezésre a forgatás időpontjában és helyszínén, a foglalóként megfizetett összeg
kétszeresét köteles visszafizetni Megrendelő felé.

5.) Felelősségi kizárások, mentesülések
Megbízó tudomásul veszi, hogy
a.) előzetes instrukciók hiánya és/vagy felvételi szempontból kedvezőtlen körülmények (rossz időjárás, elégtelen fényviszonyok, áramszünet, torz akusztika, szereplők halk beszéde,
zavaró zajhatások stb.),  vagy elháríthatatlan külső technikai  okok (eszköz meghibásodása, kártyahiba, stb.) esetén mind a nyersanyagban, mind pedig a filmösszeállításban
jelentkező, nem rögzített vagy nem a Megbízó által elvárt minőségű jelenetekért, valamint
b.) Megbízó által történő késedelemért (foglaló késedelmes fizetése, vagy különösen a szerepeltetni kívánt anyagok, pl. zenék, fényképek, szövegek késedelmes átadásából vagy a
mesterpéldány késedelmes jóváhagyásából fakadó, akár jelentős határidő-átütemezés miatt) Gyártó felelősségre nem vonható. 

6.) Szerzői és személyiségi jogok
a.) Gyártó által készített termék valamennyi eleme (felvétel, tartalom, egyedi zene, grafikai megoldások, szövegek, stb.) szerzői jogi oltalom alatt áll. Valamennyi filmösszeállításról
biztonsági másolat készül. A Megbízó hozzájárul, hogy a termékeket Gyártó a jövőben saját belátása szerint felhasználhassa reklám és referencia célokra.
b.) A filmösszeállításon szereplő (illetve az eseményre meghívásban részesülő) személyek figyelmét GDPR jogszabályokkal összhangban fel kell hívni arra, hogy a Megbízó által
rendezett eseményről mozgókép- és hangfelvétel készül, amely a 6a.) pontban leírtak figyelembevételével részleteiben vagy egészében nyilvánosságra kerülhet. Ezen előzetes
tájékoztatás megtétele, vagy a helyszínen történő hirdetmény elhelyezése elsősorban a Megbízó kötelessége.
c.)  A  Megbízó  kérése  alapján  a  közösségi  videomegosztó  portálokon  elhelyezett  videoanyagok  esetén  a  videomegosztó  portál  és/vagy  a  felhasznált  zeneművek
jogdíjtulajdonosainak interakcióiért (pl. hangsáv elnémítása, video letiltása) Gyártó felelősséget nem vállal.

7.) Késedelmes teljesítés, kötbér
Az utómunka általános szabály szerint az esküvő napjától számítva 2 hónap alatt kerül lezárásra, de „Privilege Pass” felár megfizetése ellenében ez 3 hétre csökkenthető. Abban az
esetben, ha a Megbízó – a közös, eredményes alkotás érdekében – a  2) és 5b) pontban meghatározott feltételeket maradéktalanul teljesítette, továbbá Gyártó sem jelzett
előzetesen, írásban (az esemény napjáig bezárólag) határidő-átütemezést, illetve a késedelem 30 nappal meghaladja a vállalt átadási határidőt, úgy Gyártót minden megkezdett
héttel 10 % kötbér terheli, a megrendelés értékére vetítve. A Gyártó ellenben mindennemű kötbér megfizetése alól mentesül és a teljes szolgáltatási ellenértékre jogosult, ha a
késedelem oka a2) és 5b) pontban meghatározott kizáró feltételekre és/vagy azok Megrendelő által történt be nem tartására vezethető vissza.

8.) Károkozás esetén
A forgatás során Gyártó által felvonultatott technika különösen nagy értéket képvisel. A Megbízó javára történő munkavégzés során a felszerelésben harmadik személy által
történő károkozás esetén a Megbízó köteles viselni és kiegyenlíteni az okozott károkat.

9.) Záró rendelkezések
Jelen megállapodás kizárólag az annak elválaszthatatlan részét  képező melléklettel  együtt  érvényes.  Az ezekben nem szabályozott  esetekre a Ptk.  vonatkozó rendelkezései
irányadóak. Bármely vitás kérdés esetén a felek megegyezésre törekednek, ennek ellehetetlenülése esetén alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének. A
megállapodást és a mellékletet a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt:   Budapest, 20..… . év   ........................................ hó  ............... napján.

......................................................................... .............................................................
Gyártó v. képviselője Megbízó (Ifjú Pár)



ESKÜVŐIMOZI MEGRENDELÉS MELLÉKLET
# E ......................

A) Megrendelt szolgáltatáscsomag
Kérjük, a megfelelő csomagot egyértelműen megjelölni, és az alkalmazandó felárakat, kedvezményeket feltüntetni.

Jelmagyarázat:
 tartalmazza
 nem tartalmazza
 egyéni árajánlat alapján, opcionális

Egykamerás csomag Kétkamerás csomag 4K csomag drónnal

„Mini” „Klasszikus” „Trendi” „Showtime” „Widescreen”
A drónos felvételek az időjárás és a jogszabályi korlátok

figyelembevételével lehetségesek

Kamerák száma 1 kamera 1 kamera A  ceremóniák  idején  2  kamera,  a
készülődés  idején,  valamint  a
lakodalomban 1 kamera

A  ceremóniák  idején  2  kamera,  a
készülődés idején és a lakodalomban
1 kamera + 1 kisfilm vetítéssel *

2  kamera  a  nap  folyamán  4K
rögzítéssel,  drónos vágóképek,  kisfilm
és esküvői mozi

Rendelkezésre állási idő ** 4 óra ** 12 óra ** az esküvő napján rugalmas az esküvő napján rugalmas az esküvő napján rugalmas

- előkészületek forgatása     
- fotózás forgatása  ***    
- ceremóniák forgatása     
- állófogadás ****, ebéd, vagy
  vacsora forgatása

    

- lakodalom forgatása *****     

Átadott vágott anyagok
(átfutási idő kb. 2 hónap)

Feelings
(4K klip, kb. 5')

Highlights
(4K kisfilm, kb. 15’)

Feelings (4K klip, kb. 5') és
EsküvőiMozi (fHD film, kb. 30-45')

Feelings (4K klip, kb. 5') és
EsküvőiMozi (fHD film, kb. 45-60')

Highlights (4K kisfilm, kb. 15’) és
EsküvőiMozi (4K film, kb. 45-60')

Csomagárak
Választott finanszírozás:
 „A3” (20% - 40% - 40%)

 „B2” (40% -  x  - 60%)

„Mini” „Klasszikus” „Trendi” „Showtime”
Extra kisfilmmel *

„Widescreen 4K”
Drónos felvételekkel

90.000 Ft 190.000 Ft 290.000 Ft 390.000 Ft 490.000 Ft

* Választható a ”Csatám az arámért (classic)”, a „Jegyesmozi”, vagy a „SztárPár” egyike, vetítéssel az esküvő napján.
** A rendelkezésre állási idő a *-gal megjelölt csomagok esetében magában foglalhatja a Budapestről az első helyszínre történő utazás időtartamának legalább 50 %-át.
*** Fotózás „Mini” csomag esetén: amennyiben a fotózás közvetlenül a ceremónia előtt vagy után történik.
**** Állófogadás „Mini” csomag esetén: A szertartás után közvetlenül megtartott állófogadás forgatását a csomagár tartalmazza. 
***** A lakodalmi eseményeket – csomagtól függetlenül – ellenkező megállapodás hiányában általában éjjel 1 óráig bezárólag rögzítjük.

B) Megrendelt extra szolgáltatások
 A szolgáltatások főkamerán 4K, a többi kamerán full HD formátumban történő rögzítéssel értendők.  Teljes 4K vagy 360 º VR felvételek egyéni árajánlat alapján.
 Az extra kiegészítő kisfilmek bármelyike rendelhető önállóan is (tehát Esküvőimozi alapcsomag megrendelése nélkül), + 50 % felár ellenében.

Ár Megrendelés, összeg

 „Csatám az arámért” – az eredeti menyasszonyszabadítós mozi (classic változat)
 Az esküvő előtt 2-4 héttel / hónappal történő, egynapos, egykamerás forgatás + utómunka az esküvőig (kb. 5 perces kisfilm)

+90.000 Ft-tól

 „Jegyesmozi” – Eljegyzési kisfilm
 Az eljegyzési eseményen, party-n zajló önálló forgatás max. 4 órás időkeretben, és utómunkája (kb. 5 perces kisfilm)

+90.000 Ft-tól

 „SztárPár” – előélet kisfilm igény esetén fotóanimációval
 Az esküvő előtt 2-3 héttel / hónappal történő, egynapos, egykamerás forgatás + utómunka az esküvőig (kb. 5 perces kisfilm)

+90.000 Ft-tól

 „Behind the Moments” – a kreatív fotók születése
 A kreatív fotózáson zajló forgatás max. 4 órás időkeretben és utómunkája, a vágott anyagba illesztve. (Nem az esküvő napján zajló fotózás esetén.)

+60.000 Ft-tól

 „Marryoke” – nóta a szájra
 A násznép tagjai és az Ifjú Pár a kedvenc dal(ok) legismertebb részeit elevenítik meg videoklipszerűen, lipsync technikával (kb. 5 perces kisfilm)

+90.000 Ft-tól

 Légifelvételek drónnal
 Drónkamera kiegészítő kameraként a kültéri eseményeknél. (Időjárásfüggő és bizonyos helyszíneken engedélyhez kötött a drón repülése.)

+60.000 Ft-tól

 Többsávos külső hangrögzítés hangtechnikussal
 A ceremónia időszaka alatti közreműködés és a kapcsolódó utómunka átalányköltsége.

+25.000 Ft-tól

 Távolsági felár (Budapest 20 km-es körzetén kívül, vagy több helyszín esetén)
 Minden megtett kilométerre, közreműködő autónként értendő. (Nem tartalmazza az útdíjak, autópálya-matricák, parkolás, stb. költségét.)

+60 Ft/km
x minden megtett km

„Privilege Pass” - ha számít az idő
 Az esküvő napjától számított garantált 21 napon belüli átadás. (Az utómunka egyébként általában 2 hónapos időkeretben kerül lezárásra.)

+25 %    
a választott csomagra

4K forgatás, kamerakrán, SDE vágás,
360º VR forgatás, …........................... felára
(vágói óradíj 6.500 Ft, 4K felár fHD csomagokra +25 %)

+                    Ft Kedvezményre jogosító azonosító vagy kuponkód:

(A kedvezmények nem összevonhatók!)

FIZETENDŐ
VÉGÖSSZEG

Ft 

C) Vállalási határidők, ütemezés
Az alábbi időgrafikon megfelelő dátumait a Megbízó és Gyártó egyeztetése alapján kérjük kitölteni! Az ütemtervet mindkét fél elfogadja. Annak betartása a felek közös érdeke, a
Szerződés 2., 5/b. és 7. pontban meghatározott feltételek figyelembevételével.

  

D) A foglaló
A megrendeléssel egy időben .................... Ft, azaz ....................................................... forint foglaló lett megállapítva. A foglalóra vonatkozó feltételeket Megbízó ismeri, és 
elfogadja.

Jelen szerződéses feltételek és árak 2021. július 1-től visszavonásig vagy új kondíciós lista közzétételéig érvényesek.

 SztárPár /  Jegyesmozi /  Csatám /  Moments forgatás Tervezett átadási határidőMegtekintőkMegrendelve ESKÜVŐ
( zenék a pártól ! )


