MEGRENDELŐLAP
Megrendelő (cég):
Bankszámlaszáma:
Kontakt:
Megrendelem a Pesti Est nyomtatott magazinban és az est.hu online felületein az alábbi megjelenéseket, a következők szerint:
Megjelenések:

print:
web:

Hirdetés tárgya:
Megjelenés(ek):
Hirdetés mérete:
Anyagleadás:

print:
print tech-paraméterek: http://est.hu/mediaajanlat/download/Pesti_Est_Merettabla.pdf
web tech-paraméterek: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/List/Index/39/banner

e-mailben: hirdetes@pestiest.hu, hirdetés: 1 héttel megjelenés előtt
Fizetendő összeg:

,- Ft + ÁFA

Fizetés határideje:

A megjelenést követő 8 napon belül

E megrendelőlap egyúttal szerződés is, melynek alapján a Megrendelő, Minnetonka Lapkiadó Kft. (Székhely: 1013 Bp., Várkert
rakpart 17, fszt.1. továbbiakban: Kiadó) médiafelületeinek értékesítője az alábbi kötelezettségeket vállalja.
1. A Megrendelő a megrendelni kívánt hirdetés kéziratát (szöveget, ábrát, fotót vagy egyéb nyomdakész anyagot) a megjelenés
előtti hét csütörtökön 12h-ig a Kiadó. rendelkezésére bocsátja.
2. A Kiadó kötelezi magát, hogy a megrendelt hirdetést a Megrendelő által közölt méretben és terjedelemben, megfelelő
minőségben megjelenteti a Kiadó megfelelő felületén.
3. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy mások személyiségi jogait sértő ill. törvénybe ütköző hirdetéseket a Kiadó felületein
nem közöl.
4. Átutalásos megrendelés esetén a megrendelés díját a megjelenés(ek) időpontjától számított 8 napon belül a Kiadó támpéldány
kíséretében leszámlázza. A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalással, a Budapest Bank
10104105-34050800-01005002 sz. számla javára történik.
5. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítunk fel. A Kiadó a késedelembe esés napját követő naptól
kezdődően jogosult késedelmi kamat felszámítására.
6. Aláírt hirdetési megrendeléstől elállást a Kiadó csak a megjelenés előtti 10. napig fogadja el. Határidő utáni elállás esetén a
Kiadó jogosult bánatpénz címén a díj 50%-át leszámlázni.
7. Amennyiben a Megrendelőnek 60 napon túli lejárt tartozása van a Kiadó felé, a Kiadó jogosult a megrendelt (vagy
visszaigazolt) hirdetés közzétételét külön értesítés nélkül megtagadni.
8. A hirdetés megjelenésének meghiúsulása esetén a Kiadó a befizetett összeg visszatérítésén kívül semmilyen anyagi
felelősséget nem vállal.
9. A Megrendelő kártérítésre vonatkozó igényéről a megjelenés (vagy a tervezett megjelenés) dátumát követő 5 munkanapon
belül köteles írásban tájékoztatni a Kiadót, mely határidőt a felek jogvesztő határidőként fogadnak el. A Megrendelő felel minden
olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből, vagy
hiányosságából fakad. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- vagy
tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
10. A Kiadó mindennemű felelősséget elhárít a Kiadó kiadványaiban megjelenő olyan behúzott vagy befűzött termékért,
amelyeket nem maga vagy a Kiadó szerkesztett vagy készített.
11. Megrendelő teljes körű helytállással tartozik Kiadó felé arra az esetre nézve, ha a hirdetéssel összefüggésben harmadik
személy, hatóság a Kiadóval, szemben követelést támaszt. Megrendelő szavatol különösen azért, hogy a hirdetés nem sérti a
szerzői jogi-, a védjegy- és versenytörvény rendelkezéseit, illetve a gazdasági reklámokról és azok magyar nyelvű közzétételéről
szóló, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvények előírásait.
12. Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hirdetési kéziratban szereplő szerzői alkotásokat, mint reklámcélú műveket,
Kiadó – megrendelő érdekében, korlátlan alkalommal – kiadványaiban, továbbá a kiadványaihoz kapcsolódó internetes
felületeken és mobil-applikációkban tárolja, korlátlan alkalommal közzétegye.
13.Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az itt megrendelt hirdetését, beleértve a hirdetési kéziratban szereplő szerzői
alkotásokat és védjegyeket is, Kiadó saját médiafelülete reklámozásához készülő másik reklámcélú műhöz felhasználja, s azt korlátlan alkalommal – kiadványaiban, továbbá a kiadványaihoz kapcsolódó internetes felületeken és mobil-applikációkban tárolja,
korlátlan alkalommal közzétegye.
14. Megrendelő kijelenti, hogy a Kiadó Médiaajánlatát (http://est.hu/mediaajanlat/) a Ptk. 6:78. § szerint megismerte és az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Dátum:

………………………………….
aláírás
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