Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Polgármesteri Hivatala által kiadott Erzsébetváros újság
Általános Hirdetési Feltételek
Jelen feltételek tárgya a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal által kiadott
Erzsébetváros újság hirdetési felületeinek értékesítése. A jelen feltételektől eltérő bármilyen egyéb rendelkezés mindaddig érvénytelen, amíg azt írásban nem fogadta el a Megbízott.
Jelen általános hirdetési feltételek értelmében „hirdetési megbízásnak” minősül az a Megbízó és a Megbízott által aláírt hirdetési megrendelő, írásos megrendelés-visszaigazolás, valamint hirdetési szerződés,
amelynek tárgya: egy vagy több hirdetés megjelentetése reklámozó vagy más hirdető részéről a Megbízott által előállított Erzsébetváros újságban.
Megbízott nem vállal kötelezettséget a hirdetések és behúzások bizonyos meghatározott pozicionálásáért. Rovathoz kötött hirdetések esetén a Megbízott előzetes külön megállapodás hiányában az adott rovatban közli le a hirdetést.
A megjelentetni kívánt hirdetésnek meg kell felelnie az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak,
tartalma és formája nem ütközhet jogszabályba, egyben összhangban kell lennie a Megbízott Médiaajánlójával.
Minden megbízás csak a Megbízott írásos visszaigazolását követően válik jogilag kötelező érvényűvé.
Megbízó vállalja, hogy nem sérti meg a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. XLVIII. törvénynek az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat
megfogalmazó 7-22. §-ban lefektetett rendelkezéseket – fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozásának tilalma; gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre
kiadható, vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználása engedélyezett, valamint kizárólag orvosi
rendelők, gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozásának tilalma; embergyógyászati
célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek, továbbá gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású készítmények reklámozására vonatkozó korlátozások; gyógyszerreklám közzétételére vonatkozó tilalmak; dohányáru, alkoholtartalmú ital reklámozására és a reklám közzétételére vonatkozó tilalmak, valamint a dohányáru sajtótermékben való reklámjának tartalmára vonatkozó rendelkezések.
Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a leadott hirdetési szöveget lektorálja, természetesen értelmének meghagyása mellett.
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Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a jogilag kötelező érvénnyel visszaigazolt hirdetéseket és a
megállapodásban rögzített egyes megrendeléseket azok tartalma, eredete vagy műszaki formája miatt
visszautasítsa, ha azok tartalma törvénysértő vagy hatósági rendelkezésekkel ellentétes, vagy megjelentetésük a Megbízott számára elfogadhatatlan. A Megbízott továbbá nem közöl politikai, vallási, gyűlöletkeltő és provokatív tartalmú hirdetéseket, ezek elbírálásának a jogát a Megbízott fenntartja magának. A
fentiek olyan megbízásokra is vonatkoznak, amelyekre ügynökségek közreműködésével kerül sor.
Fizetési késedelem esetén a Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét és az esetleges beszedési költséget, fizetési halasztás esetén a jegybanki alapkamatot számítja fel. Fizetési késedelem esetén
a Megbízott a fizetés pótlásáig megtagadhatja folyó megbízás további teljesítését, és előrefizetést kérhet
a további hirdetések megjelentetéséért.
Megbízó fizetőképességével kapcsolatban felmerült megalapozott kételyek esetén a Megbízottnak jogában áll, hogy további hirdetések megjelentetését – tekintet nélkül a korábban megállapodott fizetési feltételekre – a hirdetési szerződés futamideje alatt a szerződéses összeg előrefizetésétől és a kiegyenlítetlen
tartozások megfizetésétől tegye függővé.
Megbízott a teljesítést a számlához csatolt támpéldánnyal igazolja. Amennyiben valamilyen okból nincs
mód támpéldány rendelkezésre bocsátására, a Megbízott jogilag kötelező érvényű igazolást ad a hirdetés
megjelentetéséről.
A teljesítés helye a Megbízott székhelye.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt hirdetési felületet Megbízó részére minden körülmények között biztosítja, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megrendelés meghiúsulását rajta kívülálló ok
eredményezte.
Megbízott az időben átadott és elfogadott, megfelelő minőségű hirdetési anyag alapján garantálja a hirdetés kifogástalan megjelenését. A nyomdai megjelenítés során kismértékű szín- és tónusbeli eltérések
előfordulhatnak. A vitás esetekben a nyomdai szabványok határainak túllépését Megbízó köteles bizonyítani.
Megbízott hirdetési díjait külön feltüntetve a www.erzsebetvaros.hu weboldalon teszi közzé. Az aktuális
tarifatáblázat megtekinthető továbbá nyomatott formában, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Megbízott tarifatáblázata tartalmazza az engedményeket is. Amennyiben a mennyiségi engedmény mértékét külön megállapodás nem tartalmazza, úgy az árengedmény mértékét a mindenkor érvényes tarifatáblázat tartalmazza.
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Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben (különleges közlemények, prospektushirdetések, rovatolt hirdetések, rendkívüli kiadványok, promóciós akciók, média-együttműködések stb.) a
hirdetési díjat a Médiaajánlótól eltérően állapítsa meg, mind a felárak, mind a kedvezményeket illetően.
A hirdetési megbízások során adott árengedmények csak az adott naptári évben érvényesek. A mennyiségi árengedmények csak a ténylegesen megjelent hirdetésekre vonatkoznak. Amennyiben a megrendelt
hirdetési lehetőséget Megbízó nem használja ki, az indokolatlan kedvezményeket köteles haladéktalanul
visszafizetni.
Megbízott által adott engedmény, illetve jutalék harmadik személy részére, külön megállapodás hiányában át nem ruházható.
Jelen hirdetési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a reklámokra
vonatkozó mindenkor hatályos törvények és reklámetikai előírások, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ide vonatkozó rendelkezései irányadók.
Mind Megbízott, mind Megbízó köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrizni, időkorlátozás nélkül. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó
korlátlan felelősséggel tartozik.
Jelen Általános Hirdetési Feltételek a 2015. február 1. napja után megkötött szerződésekre érvényesek.
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