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mlnt Megb&ott kdzdtt az al6bbl feltetelek mellett:

l. A Megblzott vAlla[a. hogy a Fresh produkcl6 20lE-0]01 napon 1E:30:00 6r5t6l 30 perc 616 6nek zenel alapra mitsort
volgSltat 04474 5zlw6lda, Per6nytfm , Chym 51 helyszfnen. (Kapcsdattart6 a helyszlnen: stef,n p6t +/t21902160065)
2. A mfsor 6ra: 229.000 Ft+ 2t% AfA, mely m6r az rlflk6ltsCget is tartalmazza,
cD
m[c6fon, kontlo]l hangfal.
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lemondani, A Felek a lemonddst csak abban az esetben hrdJ6k
n a Megb{2"6 a mdsort, a m0sor ld6pontldtdl r6mftott tobb,
teles megllzetni. Amennyiben a Megbfz6 a m0sort. a mdsor
id6pon$iit6l sz6mftott 30 vagy annil kevesebb napon bel0t mondJa le, akkor a mdsor Cr{nak 100%-6[
k6t"les
megfi?etni. Amennyiben a Megbizott a lelen szez6d6st s m0so
le, koteles a Megbirri ie.len seezdd{ssel kapcsolatos, bizonylato
szdmla ellen€ben meg;tErlteni, mely azonban a Felek kifejezett
szen6d6sben m eghatd rozott mfi so r 6rdna k 5$)6.6t. Amennylbe
30 vagy ann6l kevesebb napon bet0l mondja le, kdteles a Megb
okinttal megfelel6en igazolt k6ltsdgeit, kirdt szdmla elten€ben
alapJ6n nem haladha$a meg a felen szen6ddsben meghat6roz
7' Ha a m0sor a szerzdd6sben rogzftett ld6pontt6l a Megblz6 hlb6j6b6l 30 perccel nagyobb elt€rdssel sem kezd6dik
el vagy
50-n€l kevesebb n&6 van lelen, rigy a mdvdsz(ek) a helyszlnen dOnthet(nek) az el6ad6s elmarad6sa mellett, ebben
az esetben
a m0sor 5r6nak 100%a meglllcd dket Ha a rendezv€ny bSrmilyen politikai vagy ldeol6gial taftatommal b(r 6s
err6l a m0v6szt
tmdv€szeketfnemfdJ€koztatt6k, 0gy a mUvAsz(ek) a hetyszfnen d6nthe(nek) az €t6ad6s elmarad6sa mellett ebben az esetben
a m0sor 516nak 100%-a megilleti 6ket.
8. A rendeardny
rnlamlnt az lddj6rSsi kddilm6nyek (pl.: esd) 6s a technlkal volgdltatdsok
hllnyossdga mlatt
a tefies szez6d€sben rdgzltett 6ssze9 kerol kifizetdsre.
9. A m0sor 6ra nem bwdtelfilgs6, tgy a tefls 6sszeget meg kell fizetrl, abban az esetben is, ha a k6zdns€g
nem megfdeld
l6tsz6mmal van lelen,
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a fell$6* akad6lym6, kell6en lgazolt Hegs69,
el6re nem l6that6, elhdrfthatadan, a feteknektit
riilmCnyek 6s esem€nyek mentesftlk. Ezekben az esetekben

lt

egyik f6l-sem bftozik k6rt6rft€sset.

11'A
esete
12. A

naPTKldevonatkoz6Jogszab6lyaiazir6nyad{k,Jogvl6s
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