FELADATSZERZŐDÉS
Hirdető (Megbízó) adatai

Diák (Megbízott) adatai

Név:

Név:

Lakóhely:

Lakóhely:

Adóazonosító:

Adóazonosító:

a továbbiakban együttesen, mint „Felek” között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Felek a C4W Kft. („Szolgáltató”) által üzemeltett C4W platform Felhasználói, akik a C4W használata során az alább
részletezett Feladatra vonatkozó megbízási szerződést („Feladatszerződés”) hoztak létre. A Feladatszerződés jelen
papír alapú formája kizárólag a C4W platformon Felek között létrejött megegyezés írásbeli megerősítéseként szolgál.
1. Feladat
Feladat leírása:
Feladat elvégzésének helye:
Feladat elvégzésének ideje:
A Feladat elvégzésével kapcsolatban irányadó a Feladatnak a C4W platformon közzétett teljes leírása, valamint az
Üzenőfalon a Felek által egyeztetett bármely további körülmény.
2. Díjazás
A Feladat elvégzéséért járó díj („Megbízási díj”) összegében Felek a C4W platformon állapodnak meg. A Hirdető a
feladat elvégzését megelőzően a Megbízási díjat Szolgáltató részére kifizeti. Mindkét fél a feladat elvégzését követően
Szolgáltató részére jelezi, hogy a feladat elvégzése megtörtént. Bármelyik fél ilyen jelzését követően Szolgáltató köteles
a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételekben („ÁSZF”) részletezett feltételek mellett Diák részére a Megbízási díjat
átutalással megfizetni.
3. Feladatszerződés hatálya
Felek a Feladatszerződést határozott időre, a Feladat elvégzéséig terjedően hozzák létre. A Feladatszerződés a C4W
platformon a Hirdető által a Diák jelentkezésének (ajánlatának) kiválasztásával (elfogadásával) jön létre.
4. Adózási kérdések (a megfelelő aláhúzandó)
a) Adórendszeren kívüli kereset („cselédadó”) szerinti

b) Általános szabályok szerinti

adózást választunk. Az adózási kérdések vonatkozásában a Szolgáltató ÁSZF-ében foglalt tájékoztatót Felek
megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették. Felek adójogi és büntetőjogi felelősségük tudatában vállalják a
jogviszonyuknak megfelelő adó határidőben történő teljes körű bevallását és megfizetését. Felek kijelentik, hogy a
Szolgáltatótól adózási kérdések vonatkozásában semmiféle szolgáltatást nem vettek igénybe, e körben saját nevükre és
saját felelősségükre járnak el, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
Felek jogviszonyára a magyar jog rendelkezései irányadóak. Minden, a jelen szerződésben nem vagy nem kielégítően
rendezett kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) megbízási szerződésre vonatkozó
rendelkezései irányadóak.
Szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt:_____________(város), 201_. ___________________(dátum)
____________________
Hirdető

____________________
Diák

