ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK
A megrendelőlap egyúttal szerződés is, melynek alapján a Megrendelő, valamint a XV.
Média Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kiadó) az alábbi kötelezettségeket vállalja.
1. Kiadó jelen ÁHF-et egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, a módosítások
hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló
Megrendelőket.
2. Ha a Kiadó a Megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a szerződést a
visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Kiadó a
szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt
hirdetési felületen a megrendelésben meghatározott időtartamban, gyakorisággal
biztosítja a Megbízó részére a hirdetést a Megrendelő által közölt méretben,
terjedelemben, gyakorisággal és megfelelő minőségben. A Kiadó kötelezi magát,
hogy a megrendelt hirdetést legyártja, megjelenteti.
3. A újság és képújság hirdetés esetén a Megrendelő a megrendelni kívánt hirdetés
kéziratát (szöveget, ábrát, fotót vagy egyéb nyomdakész anyagot) a lapzárta napján
12 óráig a Kiadó rendelkezésére bocsátja.
4. A hirdetés újságban történő speciális elhelyezéséért a Kiadó felárat számíthat fel. A
speciális elhelyezésre vonatkozó megállapodás feltüntetésre kerül a Megrendelőn,
amelyet Felek aláírásukkal erősítenek meg.
5. Megrendelő felel a hirdetések tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a
Kiadó részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek
jogszabályban meghatározott jogait – ide értve a személyiségi-, szerzői-,
szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi jogokat – nem sérti. Kiadó jogosult a közzétételt
megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma
jogszabálysértő. A Megrendelő, mint reklámozó felel a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség vagy bármely más hatóságnak a leadott hirdetéssel összefüggésben.
Az esetleges eljárások során Kiadóra vagy partnereire rótt bírságot, eljárási díjakat,
jogi költségeket illetve az őt ért kárt a Megrendelő köteles maradéktalanul
megtéríteni. A Megrendelő a hirdetésekre vonatkozó esetleges jogdíjakat köteles
megfizetni.
6. Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket indoklás nélkül
visszautasítson, még akkor is, ha folyamatos megrendelésről van szó és a Kiadó a
megrendelés egy részét már teljesítette. Kiadó fenntartja magának azt a jogot is,
hogy a Megrendelő megrendeléseit bármely időpontban visszautasítsa vagy
kampányait felfüggessze, amennyiben az adott megrendelés a Kiadó arculatával,
belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlen.
7. A PR cikkeket a Smtv., Grtv. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján Kiadó a
reklámjelleg egyértelművé tétele céljából „Fizetett hirdetés” felirattal vagy a Kiadó
által meghatározott, ezekkel egyenértékű egyéb módon jelöli meg.
8. A Megrendelő által már jóváhagyott, kész hirdetésben történő utólagos változtatások
többletköltségét minden esetben Megrendelő viseli. A megrendelőben fel nem
tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül és indokoltan szükséges
eseti költségeket (például gyártás, produkciós vagy technikai költségek) a Kiadó a
Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

9. Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése
hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy
fizetési kötelezettség kizárólag Megrendelőt terheli. Kiadó kizár mindennemű
felelősséget a nyeremény biztosítása és elérhetősége terén harmadik személyekkel
szemben.
10. Átutalásos megrendelés esetén a megrendelés díját a Kiadó támpéldány kíséretében
leszámlázza. A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 8 napon belül
átutalással, a Takarékbank 63200171-11049061 számú számla javára történik.
11. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel. Kiadó a késedelembe
esés napját követő naptól kezdődően jogosult késedelmi kamat felszámítására.
12. Újságban történő hirdetés esetén aláírt hirdetési megrendeléstől elállást a Kiadó csak
a lapzárta napjáig fogad el. Határidő utáni elállás esetén a Kiadó jogosult bánatpénz
címén a díj 50 %-át leszámlázni.
13. Amennyiben a Megrendelőnek 60 napon túli lejárt tartozása van a Kiadó felé, Kiadó
jogosult a megrendelt (visszaigazolt) hirdetés közzétételét külön értesítés nélkül
megtagadni.
14. A hirdetés megjelenés meghiúsulása esetén a Kiadó a befizetett összeg
visszatérítésén kívül semmilyen anyagi felelősséget nem vállal.
15. 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
megjelenés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- vagy
tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
16. Kiadó mindennemű felelősséget elhárít a kiadványaiban megjelenő olyan behúzott
vagy befűzött termékért, amelyeket nem maga szerkesztett vagy készített.
17. Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy hirdetési kéziratban szereplő szerzői
alkotásokat, mint reklámcélú műveket Kiadó – Megrendelő érdekében –
kiadványaiban, továbbá a mobilszolgáltatók felé fennálló adatszolgáltatási
kötelezettsége keretei között – különös tekintettel a számítógépes világhálón történő,
valamint a WAP-alap kommunikációra – tárolja, korlátlan alkalommal közzétegye.
18. Kiadó az évközi árváltoztatás jogát fenntartja. Az esetleges évközi ármódosítás az
előre lekötött hirdetésekre nem vonatkozik.
19. Felek tudomásul veszik, hogy bármilyen vitás kérdésben először egymással
törekszenek megegyezésre, és csak ezután fordulnak az illetékes bírósághoz.

