BANNER Hirdetés Megrendelő Lap
Cég neve:………………………………………………………………………………….……….
Pontos címe:………………………..…………………………………………………….………..
Kapcsolattartó személy neve:…………………………….…………………………….…….…..
Telefonszáma:……………………………………. Mobilszáma:……………………….…….…
Email címe:…………………………………………………………………………….…………..
Számlázási adatok:
Cégnév:…………………………………………………………………………………..………...
Irsz……………………Helység……………………………………………………….……….….
Cím…………………………………………………………………………………….….………..
Adószám:………………………………….
Kérjük, jelölje x-szel, hogy melyik megjelenési időintervallumot választja, illetve írja be
ennek megfelelően a pontos dátumot is.

 14 nap
Év_____ Hó_______ Nap____-tól

Év_____ Hó______Nap-ig

Fizetendő ár: 25 000 Ft + áfa
vagy

 30 nap
Év_____Hó________Nap____-tól

Év_____ Hó______ Nap-ig

Fizetendő ár: 40 000 Ft + áfa
A BANNER Hirdetés 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 az IV.-VI. pontban foglalt rendelkezéseket és az
eljáró bíróságra vonatkozó kikötést.
Dátum:………………………..
_______________________________
Megrendelő aláírása

_____________________________
Szolgáltató aláírása

Általános Szerződési feltételek
Élelmezés című szaklap kiadója, a Pentasys Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által gondozott weboldal (www.elelmezes.hu) hirdetéseinek
megrendelése egyben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a hirdetés megrendelésére vonatkozó szerződés létrejöttét jelenti
minden további cselekmény nélkül. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei mindaddig hatályban vannak, amíg annak módosításáról vagy
hatályának megszűnéséről írásban nem értesíti partnereit.
I. Megrendelés
1. A Szolgáltató a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármilyen módosítását kizárólag írásban fogadja el, ideértve az e-mail útján
közölt megrendelést is.
2. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson.
3. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Szolgáltató a megrendelésről visszaigazolást küld 72 órán belül.
4. A szerződésre az érvényes Médiaajánlatban meghatározott árak az irányadók.
II. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
1. A Szolgáltató az elfogadott megrendelés alapján megjelentetett hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból
keletkező hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a Megrendelő által a Banner Hirdetés Megrendelő Lapon megjelölt megjelentetési dátumon
biztosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.
3. A Szolgáltató a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
4. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett hírben és árlistában Megrendelőt
tájékoztatni köteles. Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő egyedi megrendelési szerződést kötöttek szabott árakkal, kölcsönös akaratukkal
módosíthatják azt – az első emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendő –, vagy Szolgáltató 14 napos
határidővel felmondja a szolgáltatást. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Banner Hirdetés Megrendelő Lapon bejelölt ideig nyújtja a Megrendelő
számára.
III. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
1. A Szolgáltató a reklám anyagot megjelenés előtt teszteli. A bannertesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti
korrigálása a Megrendelő felelőssége. A reklámok tesztelésénél az alábbi legfőbb kritérium az irányadó: céloldal (a reklámnak alapesetben
kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie).
2. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződésben megadott díjat megfizetni.
3. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.
4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban szereplő reklámárak csak a reklámfelület árára vonatkoznak, így amennyiben a
Megrendelő a reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt Szolgáltató egyedi, külön
díjazásért vállalja.
5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex
normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével
össze nem egyeztethető, továbbá technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető hirdetések megrendelését a Szolgáltató nem köteles
elfogadni, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmondani, jogszabályba való ütközés esetén pedig azonnali hatállyal
felmondani. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. Amennyiben az azonnali
hatályú felmondásra a hirdetés jogszabályba, illetve a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe való ütközés miatt kerül sor, és az azonnali
hatályú felmondásra okot adó körülményre a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a jogszabályok
megsértéséből eredő felelősség Megrendelő által történő átvállalására és biztosíték adására, melynek összege az esetleges büntetés, kártérítés
összege.
IV. A megrendelések és hirdetések lemondása
1. A megrendelések leadásával kapcsolatos határidőket a Médiaajánlat tartalmazza.
2. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre 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 Szolgáltató rendelkezésére a megállapított
hirdetési anyagokat, ami a szerződés teljesítésének meghiúsulásához vezet, a Szolgáltató 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 Szolgáltató a szerződésben rögzített nettó ár alapján kalkulálja, annak mértéke 20%.
V. A megjelent hirdetések kifizetése
1. A megjelent hirdetésekről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet eljuttat a Megrendelő címére. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési
határidőn (8 naptári nap) belüli kiegyenlítését.
2. A számlával kapcsolatos reklamációknak a számlában foglalt fizetési határidő lejártáig van helye, a fizetési határidő lejárta után a Szolgáltató
reklamációt nem fogad el.
3. Késedelmes fizetés esetén 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
Szolgáltató 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!
VI. Adatvédelem
Az adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011 évi CXII.
tv., a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) és a reklámról szóló 2008 évi XLVIII. tv. értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy
jelentkezésével, 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. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által az adatkezelő részére, üzleti ajánlat és kapcsolatfelvétel céljából (közvetlen üzleti célú megkeresés, hírek,
üzleti ajánlatok küldése) korábban megadott személyes adatokat az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában 3 évig kezeli és
kérésére az adatkezelő végleges módon törli a rendszerekből. Az adatok megadása és a közvetlen üzleti célú megkereséshez történő hozzájárulás
önkéntes. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó: az adatkezelő jelenleg nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Amennyiben a továbbiakban
nem kíván híreket, üzleti ajánlatokat kapni tőlünk, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a pentasyskft.gyor@gmail.com email címen, illetőleg hozzájárulását visszavonhatja postai úton is, a Pentasys Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75/H. 2. e. címre elküldött
nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és azt, hogy a közvetlen üzleti célú megkeresések tiltását kéri.
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 Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg.

