Támogatói-Megjelenési Szerződés
a Puli Indítóállás Vállalati Klubban történő részvételről

Szolgáltató
Cégnév:

Puli Space Technologies Kft.

Címe:

1161 Budapest, Csömöri út 161.

Telefon / Fax:
Adószám:

22782726-2-42

Számlaszám:

10702404-65661455-51100005

Képviseli:

Dr Pacher Tibor

Partner
Cégnév:
Címe:
Telefon / Fax:
Adószám:
Képviseli:

Szolgáltatás
Előfizetés jellege / Fizetési gyakoriság
Fizetés módja

Havi (25 000 Ft/hó+ÁFA)

□

Féléves (142 50 Ft/félév+ÁFA)

□

Éves (270 000 Ft/év+ÁFA)

□

Átutalás

Kérjük, jelölje meg a fenti ablázatban a választott fizetési gyakoriságot!
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1. Szolgáltatás
1. 1. A szerződés elfogadásával Partner csatlakozik a Puli Space Technologies Kft. által üzemeltetett
Puli Vállalati Indítóállás nevű Klubhoz, amelyet Szolgáltató az innováció, a magyar startupok és az
űrkutatás iránt érdeklődő vállalatok számára hozott létre. A szerződés megkötésével Partner
támogatja Szolgáltató azon törekvését, hogy 2017-ben saját készítésű egységet küldjön a Holdra,
ezzel teljesítve a Google Lunar XPRIZE kihívását. Az egység leszállás után felderíti a közeli
területeket és nagyfelbontású képeket és videókat küld a Földre a helyszínről és önmagáról.
2. Partner jogai és kötelezettségei
2. 1. A Puli Space Technologies Kft. által cégek számára létrehozott Indítóállás klub tagsági díja
évente 300 000 forint+ÁFA, amelynek teljesítését többféle, akár kedvezményes konstrukcióban
vállalhatja a Partnerként szerződő fél:
a) 25.000 Ft/hó+Áfa, havi számla ellenében (az éves díj 300.000 Ft+Áfa)
b) 142.500 Ft/félév+Áfa, két számla ellenében (5% kedvezmény, amellyel az éves díj 285.000
Ft+ÁFA)
c) 270.000 Ft+Áfa egyszeri, előre történő befizetés (10% kedvezmény)
2. 2. Partner jelen szerződésben nyilatkozik arról, hogy mely lehetőséggel kíván élni. Az alkalmazott
konstrukció módosításával kapcsolatban később felmerülő igény esetén Partner haladéktalanul
köteles felvenni a kapcsolatot a Puli Space Technologies Kft. illetékes kapcsolattartójával.
2. 3. Partner köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely akár közvetve, akár
közvetlenül a Puli Space Technologies Kft. és az általa gondozott holdraszállás-projekt sikerét
veszélyeztetné. Partner kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató jó hírnevének vagy jogos
gazdasági érdekének megsértéséért.
2. 4. Jelen szerződés értelmében Partner megjelenést kap a Puli Space Technologies Kft. online
indítóállásán, Partner kreatívjának formájától függően maximum 6 egységig. Egy egység 30 pixel x
30 pixel.
2. 5. Az első teljesítést követően Partner jogosultságot szerez egy, a saját honlapján kihelyezhető
ún. badge, valamint a Puli Space Technologies Kft. hivatalos céges logójának használatára,
amelyeket Szolgáltató biztosít számára. Továbbá minden szerződés magában foglal egy negyedéves
Puli News szolgáltatást, amely segítségével Partner folyamatosan nyomon követheti az általa
támogatott projekt előrehaladását.
2. 6. Amennyiben Partner teljesítése eléri a 180.000 Ft + Áfa értéket, Szolgáltató egy egyedi, a
MOM - azaz Memory of Mankind, az Emberiség Emlékezete - projekt keretében kifejlesztett egyedi
modern kori "agyagtáblát" biztosít Partner részére. A 20 cm x 20 cm kerámiatáblára saját grafikát
és szöveget nyomtatunk, amely akár több tízezer évre megörökíti Partnert.
A kerámiatábla az ausztriai Hallstattban található, Unesco világörökséghez tartozó sóbányában
kerül a MOM archívumába; Partner kap egy, az eredetivel egyenértékű másodpéldányt és egy
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díszoklevelet is.
3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
3. 1. Szolgáltató folyamatos tájékoztatást nyújt a projektről és a hozzá kapcsolódó eseményekről,
így hivatalos Facebook-oldalán a Vállalati Indítóállás Klubról is, amely azonban nem foglal magában
egyedi céges megjelenési lehetőséget.
3. 2. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a holdraszállásra irányuló projektje sikerrel jár, Partner
nevét, illetőleg logóját eljuttatja a Holdra egy mikrochipen.
3. 3. Amennyiben a Puli VIK taglétszáma eléri az 500 tagot, a klubtagok részesei lesznek a "MOM
on the Moon" projektnek, amelynek keretében nevüket és egy klubtagonként legfeljebb 2.000
karakter hosszú szöveget egy speciális MOM kerámialapon a Puli Space Technologies, más
partnereivel együtt megkísérel eljuttatni a Holdra. A speciális Puli VIK kerámialap másolata a
hallstatti MOM archívumban kerül elhelyezésre.
3. 4. Szolgáltató kijelenti, hogy a támogatói-megjelenés ellenértéke szerint számított hirdetési
adókötelezettség őt terheli és az ebből az adóévben adott esetben keletkező adóbevallási,
adófizetési kötelezettségének eleget tesz.
4. Szerződés időtartama, felmondása
4. 1. Jelen szerződés egy évre szól, amelyet a szerződő felek korlátozás nélkül újraköthetnek.
4. 2. Jelen szerződést bármely fél jogosult azonnali hatállyal felmondani.
4. 2. Amennyiben Partner nem teljesíti szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit, Partner
jogosult a már megszerzett megjelenési felületen továbbra is szerepelni, további felületet azonban
csak új szerződés kötésével szerezhet.
4. 3. A 2. 3. pontban szereplő szerződésszegés megvalósulása esetén Partner addig megszerzett
megjelenési lehetősége megszűnik, a 2. 5. pontban jelzett, a Puli Space Technologies Kft. által
biztosított logókat Szolgáltató tudomásszerzéséhez képest azonnali hatállyal köteles eltávolítani
online felületéről.
5. Fizetési feltételek
5. 1. A Szolgáltató a Partnerre vonatkozó díjat mindenkor a választott konstrukciónak megfelelő
hónap 10. napjáig számlázza. A teljesítés a számlában feltüntetett időpontban és módon esedékes.
Az esedékesség lejárta után befolyt összegekre Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel.
5. 2. Partner fizetési kötelezettségét Szolgáltató számlaszámára történő átutalással teljesítheti.
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6. Egyéb
6. 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, ezen Szerződési Feltételek megváltoztatására.
6. 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései
az irányadóak.
Kelt: ………………………………………….
………………………………………………..
Dr. Pacher Tibor
Puli Space Technologies Kft.

………………………………………………..
Partner
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