DIGITÁLIS TERJESZTÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött alulírott napon és helyen
egyrészről
a GarageLive Kft.
Cím: 2483 – Gárdony-Agárd, Vasút u. 19.
Képviseli: Forray Tamás ügyvezető
Adószám: 25154498-1-07
Cégjegyzékszám: 13-09-174367
a továbbiakban: Felhasználó
másrészről
a /Zenekar vagy Előadó neve/:
Képviseli:
Cím:
Adószám:
Személyi igazolvány száma:
a továbbiakban: Jogosult
között az alábbi feltételek szerint:

2./ A szerződés tárgya
2.1. A Jogosult a jelen szerződés aláírásával kizárólagos, összességében vagy egyes jogok tekintetében harmadik
személy/ek részére átengedhető jogot enged a Felhasználónak arra, hogy a jelen szerződés időtartama alatt,
területi korlátozás nélkül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott zenei valamint egyéb kreatív (írásos, valamint
vizuális) tartalmat valamennyi ismert digitális módon és médiában, - ideértve az internetes, mobilkommunikációs
felhasználást is- , rögzítse, többszörözze, valamint a nyilvánosság számára bármilyen módon elérhetővé tegye.
2.2. A Felhasználó jogosult promóciós és marketing célból a Jogosult illetve az általa képviselt szerzők és előadók
előzetesen egyeztetett biográfiai anyagait, személyes fényképeit, valamint a hangfelvételekhez kötődő kreatív
anyagokat nyilvánosságra hozni.
2.3. A Felhasználó vállalja, hogy több mint 250 online shopban elérhetővé teszi a Jogosult által részére átadott
zenei tartalmakat.

3./ Díjazás
3.1. A Jogosult a Felhasználó részére zeneművenként 0,-Ft azaz nulla forint éves online terjesztési díjat fizet a 2.)
pontban megjelölt terjesztési tevékenység ellenében. A Felek rögzítik, hogy az éves díj a szerződés megszűnése
esetén sem térítendő vissza Jogosult számára.
3.2. A Felhasználó az értékesítésből általa elért bevételekből a közös jogkezelő társaságok felé fizetendő kötelező
díjak levonását követően 85% részesedést fizet a Jogosult részére.
3.3. A Felhasználó a bevételekről való részletes elszámolást naptári negyedévenként, az aktuális negyedévet
követő 30 (Harminc) napon belül küldi meg a Jogosult részére. A Felhasználó a Jogosultnak járó jogdíjat a
kérvényezést követő 15 (Tizenöt) napon belül fizeti meg pénzintézeti átutalás útján a Jogosult részére,
amennyiben a jogdíjösszeg az 5000,- Ft-ot meghaladja.
Amennyiben a jogdíjegyenleg az 5.000,- Ft-ot nem haladja meg, annak kifizetésére a következő elszámolási
időszakban kerül sor.

4./ A szerződés hatálya
A jelen szerződés annak aláírásától számított egy (1) éves időtartamra szól. Amennyiben a szerződés megszűnését
megelőző 3. hónap utolsó napjáig egyik fél sem jelzi írásban, hogy annak meghosszabbítását nem kívánja, úgy a
jelen szerződés automatikusan további egy-egy évre meghosszabbodik.

5./ Jogszavatosság
5.1. A Jogosult szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, vagy jogi érdeke, amely a Felhasználó
jelen szerződésben megszerzett jogai gyakorlását akadályozná. A Jogosult köteles helytállni a Felhasználó helyett
közvetlenül is bármilyen a jelen szerződésből, harmadik személy által igényelt kártérítési igénnyel szemben.
5.2. Amennyiben az 5.1. pontban megjelölt jogszavatossággal kapcsolatban harmadik személy részéről írásos
kifogás érkezik, úgy Felhasználó jogosult a tartalmak elérhetőségét korlátozni illetve megszüntetni, valamint
megalapozott kifogás esetén a jelen megállapodástól kártalanítási/kártérítési kötelezettség nélkül elállni.
A Jogosult kijelenti, hogy hangfelvétel felhasználás esetén a jelen szerződésben megjelölt felhasználások
tekintetében az érintett előadóművészek jogdíját közvetlenül fizeti meg, és ezt igény esetén igazolja is.

6./ Egyéb rendelkezések
A Felhasználó nem vállal kötelezettséget a tartalmak tényleges felhasználásáért.
A Felhasználó jogosult a jelen szerződésben megszerzett jogait egészben vagy részben harmadik személyek
részére átengedni. Minderről Felhasználó köteles írásban tájékoztatni Jogosultat.
A Jogosult 15 napon belül köteles választ adni a Felhasználónak, hogy a jelen szerződésben megszerzett jogait
egészben vagy részben az adott harmadik személyek részére átengedheti. Abban az esetben, ha a Jogosult részéről
nem érkezik válasz, a Felhasználó jogosult a jelen szerződésben megszerzett jogaival élni.

A jogosult köteles hiánytalanul átadni a Felhasználónak a digitális terjesztéshez elengedhetetlen tartalmi elemeket,
mint a terjeszteni kívánt zeneanyagot (CD master vagy veszteségmentes digitális formátum 44.1 kHz, 16 bit és
Wav formátum) és lemezborítóját, továbbá, az egyes lemezalbumokhoz, és minden egyes zeneszámhoz tartozó
egyedi meta-adatokat, kódokat. Ezen adatok, kódok hitelességéért a Jogosult teljes körü szavatosságot vállal.
A Jogosult köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót, amennyiben a Tartalmak feletti rendelkezési joga a
szerződés időtartama során megszűnik, illetve azok jogait más harmadik személy részére átengedi. A jelen
szerződésben nem rögzített kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

7./ Titoktartás
Felek kijelentik, hogy együttműködésük során az egymásra vonatkozóan tudomásukra jutott tényeket, adatokat és
információkat kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződés megszűnését követően is. Jogosult kijelenti, hogy az
együttműködés során megszerzett információt külső, harmadik személyek részére csak a másik Fél erre vonatkozó
kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé, vagy ha azt jogszabály
bármely Fél részére kötelezően előírja.
A Felek kijelentik továbbá, hogy nem tartozik a jelen titoktartási nyilatkozat hatálya alá olyan információ, amely
egyébként harmadik Féltől is beszerezhető volna vagy köztudomásúak. Amennyiben a Felek bármelyike
titoktartás alá eső információra vonatkozóan kötelezettségét bármilyen formában megszegi, a kötelezettségét
megszegő Fél köteles a másik Fél ebből származó kárát haladéktalanul megtéríteni.

8./ Záró rendelkezések
A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
A felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni, annak hiányában az
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyarországi bíróság jogosult eljárni ügyükben.
A Felhasználó felhívta a Jogosult figyelmét arra, hogy a jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban aláírás előtt
vegye igénybe jogi szakértő segítségét.
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Zenemű / Hangfelvétel adatai
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Szerzők:
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