
Kiegészítő szerződés
StartAdmin rock-N-roll csomaghoz

A csomag olyan mértékű árengedményt tartalmaz, amely a hazai zenei élet résztvevőinek 
támogatását célozza, így a StartAdmin rock-N-roll csomagja kedvezményes csomag. Ezért 
Szolgáltató (StartAdmin) szankcionálhatja azokat, akik nem felelnek meg az alább megfogalmazott 
szerződéses feltételeknek.

1. A honlap igénybevételére csak zenekar, zenével foglalkozó természetes, vagy jogi személy 
jogosult, aki az alább felsorolt tevékenységek legalább egyikét űzi fő tevékenységi körként:

− zenekar (olyan természetes személyek csoportja, akik zenei fellépéseket vállalnak, vagy 
saját zenei anyagokat készítenek és hoznak nyilvánosságra)

− zenész (olyan természetes személy, aki zenei fellépéseket vállal, vagy saját zenei 
anyagokat készít és hoz nyilvánosságra)

− próbaterem üzemeltetője (zenekari próbák lebonyolítására alkalmas, valóban létező 
próbatermet üzemeltető természetes, vagy jogi személy)

− stúdió üzemeltetője (olyan technikai felszerelésekkel bíró helységet üzemeltető 
természetes, vagy jogi személy, amely alkalmas zenei termékek rögzítésére, vágására, 
utómunkáinak elvégzésére)

− zenei oktató (olyan természetes, vagy jogi személy, aki zenei oktatást folytat)

2. A rock-N-roll csomagot igénybe vevő a honlapon a jogosult tevékenység hangsúlyos 
feltüntetésére köteles. 
Hangsúlyos feltüntetésnek számít: a honlap 80%-ban a tevékenységről szóló képi, és/vagy 
szöveges tartalommal bír.

3. A honlap tartalmi követelményeinek szankcionálása azok be nem tartása esetén
3.1. Szolgáltató szankcionálhatja azt a honlapot, amely láthatólag nem felel meg a hangsúlyos 
feltüntetés kritériumának. 

3.2. Szolgáltató a szankcionálás előtt köteles írásban (a szankció előtt 8 nappal e-mailben) 
felszólítani az Előfizetőt, ha azt tapasztalja, hogy az igénybe vett kedvezményes honlapon nem a 
szerződés szellemének megfelelő, a 2. pontban meghatározottaknak eleget tevő tartalom 
szerepel.

3.3. Amennyiben Szolgáltató a rock-N-roll csomag igénybevételi körének nem megfelelő személyi, 
vagy tartalmi hiányosságokat talál az alábbi módon szankcionálhatja igénybe vevő előfizetőt:

3.3.a. Ideiglenesen felfüggesztheti a szolgáltatást
3.3.b. Kizárhatja a szolgáltatás köréből Előfizetőt (ezesetben, ha van előre megfizetett 

szolgáltatási díj, akkor azt szolgáltató visszafizeti, vagy csereértékben más 
szolgáltatást ajánl fel)

3.3.c. Kötelezheti Előfizetőt, hogy a rock-N-roll csomagban kapott összes modul teljesárú, 
aktuálisan érvényes díját fizesse meg (a szolgáltatások díjának megállapításában a 
www.startadmin.hu oldalon található Árlistában foglaltak az irányadók.

4. A rock-N-roll csomag igénybevétele egy év hűségidővel kötött. A hűségidő alatti felmondás 
részleteit az ÁSZF tartalmazza. 

5. A rock-N-roll csomag igénybevételekor 3, azaz három havi díj előre történő megfizetése 
szükséges.
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