Általános Szerződési Feltételek – Academic Coaching – szakdolgozat konzultáció

Jelen dokumentum az Academic Coaching-ra érvényes Általános Szerződési Feltételeket tartalmazza.
Az együttműködés kezdeti időpontja a Megbízott árajánlatának a Megbízó általi elfogadása.
Az árajánlatban szereplő árak bruttó árak.
Az együttműködő felek (Megbízó és Szolgáltató) a következő elvek és szabályok mentén vállalják
az együttműködést az árajánlatban meghatározott időintervallumban:
A Megbízó a Megbízott Academic Coaching szolgáltatását veszi igénybe. Az eredményes és
hatékony munkavégzés érdekében a Megbízó a teljeskörű tájékoztatás jegyében minden
rendelkezésére álló információt, szakmai háttéranyagot, illetve a témavezető elvárásait, az ő
megjegyzéseit köteles a megfelelő időben megosztani a Megbízottal, az egyszerre rendelkezésre álló
információkat egyszerre, az új információkat pedig 24 órán belül miután Megbízó tudomására jut.
A Megbízó részéről az információk átadása kizárólag emailes formában történhet.
A Megbízott legjobb szakmai tudása szerint látja el megbizatását.
A szövegekkel való munkák egyes fázisáit a felek verziózással jelölik. Felek megegyeznek abban,
hogy nem dolgoznak párhuzamosan ugyanazon a szövegrészen, ezzel elkerülve a fölösleges munkát.
Amennyiben ez a helyzet mégis előáll, Felek egyeztetnek az együttműködés további feltételeiről.
A

felek

közötti

kommunikáció

főként

emailes

formában

történik

(emailcím:

academic.coaching.hu@gmail.com), nagyon kivételes esetben (sürgősség esetén) történhet telefonon
keresztül.
Felek törekednek a folyamatos kommunikációra, az alábbiakban meghatározott kereteknek
megfelelően.
A konzultációk árazása az elfogadott árajánlat alapján történik.
Academic Coaching konzultációk óradíja (jelen helyzetben preferáltan online): egyéni árajánlát
szerint.
Amennyiben a konzultációk mellett szakirodalom feldolgozásra/szakirodalmi szövegek
fordítására/szöveggondozásra/lektorálásra is szükség van, akkor az utóbbi szolgáltatások
időráfordítása külön díjazást von maga után, fő szabály szerint a következő módon:

•

Részszövegek megírása: min. bruttó 3000 Ft/óra, a szakirodalom elolvasához szükséges
idő ehhez még hozzáadódik, hasonló óradíjjal. A pontos ár árajánlat szerint.

•

Szakirodalom fordítása angol nyelvről magyar nyelvre bruttó 3500 Ft/óra.

•

Magyar nyelvű szakdolgozat szöveggondozása: bruttó 2000 Ft/óra (kb. 2-3 oldal szöveg
gondozására van lehetőség 1 óra alatt).

•

Magyar nyelvű szakdolgozat szövegének lektorálása: bruttó 2000 Ft/óra (kb. 3-5 oldal
szöveg lektorálására van lehetőség 1 óra alatt).

•

Absztraktok, tanulmányok fordítása magyar nyelvről angol nyelvre – árajánlat szerint.

•

További, az Általános Szerződési Feltételekben nem szereplő, de a folyamat során
felmerülő feladatok esetén a díjazás külön megbeszélés tárgya.

Amennyiben megtörtént az elvi megegyezés a felek közötti együttműködésről, és az érkező
megbízás max. 5 munkaóra időráfordítást igényel, akkor a Megbízó részéről elküldött információk
feldolgozására fő szabály szerint 3 munkanapon belül kerül sor a Megbízott részéről.
Amennyiben a megbízás 5 munkaóránál több időráfordítással jár, akkor a megbízás vállalásának
feltétele, hogy 5 munkanappal előtte megérkezzen a feladat.
Megbízott eseti jelleggel sürgős megbízásokat is vállal, ennek +20%-os felára van.
Megbízott egy adott teljes munkahéten max. 15 munkaóra időráfordítást vállal egy ügyfél
számára.
Megbízott nem vállal azonnali rendelkezésre állást.
Kizárólag sürgős esetben kérhető telefonos egyeztetés, hetente egy alkalommal, amelynek
maximális időtartama 15 perc.
A Megbízott köteles jelezni, amennyiben egyértelművé válik, hogy a megbízás nem fér bele a
tervezett időbeni keretekbe.
A Megbízott az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki.
Az elvégzett munka díjának elszámolása a feladat teljesítése után maximum 1 munkanappal
történik, sürgősséggel vállalt munka esetén pedig előlegként fizetendő.
Felek vállalják, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (GDPR: 2016) betartva, nem
adják ki harmadik félnek a másik fél személyes adatait. Amennyiben a Felek egyike mégis kiadná a
másik Fél személyes adatait harmadik fél részére, akkor vállalja, hogy ezt teljes büntetőjogi
felelősségének tudatában teszi meg.

Megrendelő az Általános Szerződési Feltételeket teljes egészében elfogadja. Ez az üzleti
együttműködés elvi feltétele.
Budapest, 2020. május 12.

Academic Coaching – Székely Tünde egyéni vállalkozó

