Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Kaved Kft. (1165 Budapest, Koronafürt u. 23.,
adószám: 13088165-2-42, továbbiakban Médiaügynökség) által értékesített reklámfelületekre vonatkozó – hirdetési
megbízás alapján – a Médiaügynökség és a Reklámozó jogait és kötelezettségeit, melyet a Felek magukra nézve kötelezőnek
ismernek el:

1. A hirdetési megbízás egy vagy több hirdetés üzleti feltételek szerinti megjelentetésére irányul.
2. A Médiaügynökség a hirdetés megrendelését a Megrendelőlap kitöltésével és a Reklámozó aláírásával fogadja el.
A céges Reklámozóknak a Megrendelőlapot a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezően kell kitölteniük és
cégszerűen aláírni.
3. A Médiaügynökség vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket, az adott körülmények között, a lehető legjobb technikai és
esztétikai kivitelben jelenítteti meg.
4. A megbízás azzal jön létre, hogy a Médiaügynökség a Reklámozó megrendelését, amennyiben minden szükséges adat
rendelkezésére áll azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó
felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak.
5. A Médiaügynökségnek joga van visszautasítani olyan hirdetés megjelenését, amely politikai, gazdasági szempontból
kifogásolható, közerkölcsbe ütközik, sérti az érvényben lévő jogszabályokat, a reklámetikai kódexet, vagy nem
egyeztethető össze üzleti érdekeivel.
6. A Reklámozó köteles a hirdetés megjelentetéséhez szükséges anyagokat határidőig (lapzártáig) és megfelelő minőségben
a Médiaügynökség rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ennek elmaradása miatt a hirdetés nem jelentethető meg a
kért időpontban, ezért a Médiaügynökséget felelősség nem terheli.
7. A Médiaügynökség köteles a kézhez vett anyagokkal kapcsolatos kifogásait haladéktalanul a Reklámozó tudomására
hozni, hogy annak ideje és módja legyen a hiányosságokat pótolni.
8. A Médiaügynökség jogosult és köteles Megrendelő felé jelezni a leadott kéziratok esetleges helyesírási, nyelvhelyességi
hibáit, érdemi, tartalmi változtatást azonban csak a Reklámozó beleegyezésével végezhet.
9. A nyomdakész hirdetéseken a Médiaügynökség javítást, módosítást nem végez. Ilyen esetben – ha szükséges – a komplett
anyag cseréjét kéri.
10. Médiaügynökség az időben leadott, jó minőségű és tartalmilag sem kifogásolható eredetik alapján szavatolja a hirdetés
kifogástalan megjelentetését.
11. A Médiaügynökség a hirdetéseket a mindenkor érvényes tarifajegyzék, hirdetési ajánlat szerinti árakon (felárakkal és
engedményekkel) jelenteti meg. Amennyiben a tarifák változnak, úgy ez a változás a már lekötött konkrét hirdetések
megjelentetésére nem vonatkozik.
12. Médiaügynökség a Megrendelőlap Megrendelő általi aláírása után díjbekérőt (vagy kérésre számlát) állít ki, amit
Reklámozó a kölcsönösen egyeztetett határidőig átutalással vállal kiegyenlíteni.
13. Reklámozó – a jogos reklamáció esetét leszámítva – köteles a számlát határidőn belül kiegyenlíteni. Késedelmes ﬁzetés
esetén a Médiaügynökség a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámolni késedelmi pótlék címén.
14. Médiaügynökség a ﬁzetés elmaradása esetén a Reklámozó már megrendelt hirdetésének megjelentetését felfüggeszti,
illetve a további megrendelések felvételét megtagadja, erről Reklámozót tájékoztatja. Az ebből eredő esetleges károkért
a Médiaügynökséget semmilyen felelősség nem terheli.
15. A megrendelt hirdetések lapzártáig módosíthatók, átütemezhetők és lemondhatók. A lapzártát követően hirdetés
módosítására, átütemezésére, lemondására nincsen lehetőség. Amennyiben Médiaügynökség a lapzártát követően
mégis talál módot a módosításra, átütemezésre, lemondásra, Reklámozó vállalja 5.000 Ft+ÁFA felár megﬁzetését.
16. Vis major esetén a Médiaügynökségnek teljesítésre, kártérítésre vonatkozó kötelezettsége nincs.
17. A Reklámozó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Médiaügynökséggel szemben kárigénye csak a hirdetési
ár mértékéig érvényesíthető.
18. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
19. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások révén kívánják megoldani, ennek
sikertelensége esetére eljáró szervként a Pesti Központi Kerületi Bíróságot jelölik meg.
Utoljára frissítve: 2017. december 1.

