Kiadó: Pentasys Kft. 9024 Győr,
Eőrsy Péter u. 25/A. fsz 2.
Adószám: 11615354-2-43
Tel.: 96/525-012, Fax: 96/525-015
Email: pentasyskft.gyor@gmail.com

___________________________________________________
Hirdetés Megrendelő Lap
Megrendelő cég neve:
Pontos címe:………………………..…………………………………………………….………
Kapcsolattartó személy neve:…………………………….…………………………….……..
Telefon:………………………………………………..Mobil:………..………………….……..
Email címe:…………………………………………………………………………….………
Számlázási adatok:
Cégnév:…………………………………………………………………………………..………..
Irsz……………………Helység……………………………………………………….……….…
Cím…………………………………………………………………………………….….……….
Adószám (kötelező kitölteni!):………………………………….

Jelölje x-szel, mely hónapban kívánja megjelentetni hirdetését!
2018. január-február

2018. március

2018. április

2018. május

2018. június

2018. július-augusztus

2018. szeptember

2018. október

2018. november

2018. december

Milyen formátumban?
Formátum:

Tükör
méret/mm

Kedvezményes
Tükör ár:

Kifutó
méret/mm

Kedvezményes
Kifutó ár:

A megrendelő lap aláírásával és elküldésével kijelentem, hogy a hátoldalon lévő, a Pentasys Kft. által alkalmazott
Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul veszem, valamint
magamra nézve kötelezőnek ismerem el, különösen a III. pontban foglalt rendelkezéseket és a IV. pontban
foglalt, eljáró bíróságra vonatkozó kikötést.

Dátum: _________________

_____________________________

A megrendelő cégszerű aláírása

__________________________

Pentasys Kft. (Kiadó)

Postázási cím: Pentasys Kft. 9024 Győr, Eőrsy P. u. 25/A Fsz 2. Tel: 96/525-012, Fax: 96/525-015, E-mail:
sahone.hedi@elelmezes.hu, www.elelmezes.hu

Általános Szerződési feltételek
Élelmezés című szaklap kiadója, a Pentasys Kft. (továbbiakban: Kiadó) által gondozott kiadvány hirdetéseinek megrendelése egyben a Kiadó
Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződés létrejöttét jelenti minden további cselekmény nélkül. A Kiadó
Általános Szerződési Feltételei mindaddig hatályban vannak, amíg annak módosításáról vagy hatályának megszűnéséről írásban nem értesíti
partnereit.
I. Megrendelés
1. A Kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármilyen módosítását kizárólag írásban fogadja el, ideértve a fax útján közölt
megrendelést is.
2. A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson.
3. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Kiadó lapzártáig a megrendelésről visszaigazolást küld.
4. A szerződésre az érvényes Médiaajánlatban meghatározott árak az irányadók.
5. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Kiadó a mindenkor érvényes
Médiaajánlat alapján a megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.
6. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor lehet
elfogadottnak tekinteni, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolta.
II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása
1. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján megjelentetett hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból
keletkező hátrányokat a megrendelőre hárítja.
2. Abban az esetben, ha a megrendelő a hirdetést nyomdakész filmen, színnyomattal juttatja el a Kiadóhoz, a hirdetés nyomdahibájáért a Kiadó a
színnyomat minőségének függvényében vállal felelősséget.
3. Az olyan nyomdahibák, melyek a Kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem adnak
lehetőséget a Kiadóval szemben semmilyen kártérítési igény érvényesítésére.
4. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a megbízó írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a megrendelőt terhelik.
Ha a hirdetés szerkesztését a Kiadó végzi, akkor minden esetben küld próbanyomatot, melyen feltüntetik az észrevételre nyitva álló határidőt. Ez a
határidő, ha nem kerül egyéb időpont feltüntetésre, akkor a próbanyomat kézbesítésétől számított 24 óra.
5. Ha a próbanyomatok vonatkozásában a megrendelő a megadott határidő alatt észrevételt nem tesz, a Kiadó a hirdetés kinyomtatásához
szükséges engedélyt megadottnak tekinti. A megrendelő hallgatása minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti ráutaló
magatartással.
6. A Kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a megrendelő elhelyezési kívánságait,
azonban a Kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs az elhelyezésre vonatkozóan.
7. A Kiadó a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
8. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó a szokásos nyomdai minőséget garantálja. Ha a szerződés alapján kinyomtatott hirdetés helytelenül vagy
nem teljesen kerül kinyomtatásra, a megrendelőnek igénye lehet fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak olyan mértékben,
amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél sérelmet szenvedett.
III. A megrendelések és hirdetések lemondása
1. A megrendelések leadásának határideje megegyezik a szerkesztési anyagok (elhelyezési vázlat, kézirat, fotó) leadásának határidejével. A
határidőket a Médiaajánlat tartalmazza.
2. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott
megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a megrendelőnek a szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kell fizetni.
3. Abban az esetben, ha a Médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a Kiadó rendelkezésére a megállapított
nyomdai anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, illetve befűzésre, beragasztásra kerülő anyagokat, ami a szerződés teljesítésének
meghiúsulásához vezet, a Kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és érvényesítésére.
4. A Médiaajánlatban feltüntetett megrendelések leadási határideje előtt 1, azaz egy héten belül megrendelő csak bánatpénz ellenében jogosult
elállásra. A bánatpénzt a Kiadó a szerződésben rögzített nettó ár alapján kalkulálja, annak mértéke 20%.
5. Amennyiben Kiadó a megrendelő részére a díjból – többszöri megjelenésre tekintettel - kedvezményt nyújtott, majd az első megjelenést követően
a megrendelő a további megjelenést lemondja, úgy Kiadó jogosult a Médiaajánlatban szereplő teljes díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet
kiszámlázni és érvényesíteni a megrendelő felé.
IV. A megjelent hirdetések kifizetése
1. A megjelent hirdetésekről a Kiadó számlát állít ki, melyet eljuttat a megrendelő címére. A számlához mellékeljük a kiadvány egy példányát.
A megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn (8 banki nap) belüli kiegyenlítését.
2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számlában foglalt fizetési határidő lejártáig van helye, a fizetési
határidő lejárta után a Kiadó reklamációt nem fogad el.
3. Késedelmes fizetésesetén a Ptk.301/A.§-ában meghatározott késedelmi kamatot kell fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett
naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. Fizetési késedelem esetén a Kiadó fenntartja
magának a jogot, hogy a megrendelő további megbízásait ne teljesítse, illetőleg szüneteltesse mindaddig, amíg a megrendelő a megelőző számlák
ellenértékét ki nem egyenlíti.
4. A megrendelés aláírását és elküldését követően a szerződésben foglaltak üzleti titoknak minősülnek, ezért a benne foglaltak harmadik személy
tudomására nem hozhatók a másik fél előzetes engedélye nélkül!
V. Adatvédelem
Az adatvédelmi törvény (2011. évi CXII.tv.), valamint a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében tájékoztatjuk, hogy a Hirdetés
megrendelő Lap kitöltésével mint ügyfelünk, hozzájárul, hogy adatait (név, munkahely címe, telefonszáma, email) a Pentasys Kft. mint adatkezelő az
adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő, üzletszerző tevékenységéhez, hírlevél és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja,
kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok felhasználása, átadása bármikor lemondható, megszüntethető.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Kiadó és a
megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közötti egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy
eredménytelensége esetén a felek a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg.
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