Hirdetési Szerződés
a Budaörsi Infóban és/vagy Budaörsi Infó Online-on történő hirdetés megjelentetésére
Jelen szerződés létrejött a HIRDETŐ, mint megrendelő és a Starkiss Kft., mint kiadó között
HIRDETŐ neve:
Ügyintéző:
Számlázási címe:
Adószáma:
Bankszámla száma:

Telefonszáma:
e-mail címe:

BUDAÖRSI INFÓ
Kiadó: Starkiss Kft. (Acta Publica Kiadója)
Ügyintéző: Kiss Sándor, Erdősi Edit
Telefonszáma: 06-23-428-246, 06-23-428-265
Székhelye: 2040 Budaörs, Lévai utca 31.; Telephelye: 2040 Budaörs, Kisfaludy utca 40.
Adószáma: 13342078-2-13
e-mail címe: budaorsiinfo@starkiss.hu
Bankszámla száma: 10300002-10487299-49020014
hirdetés(ek) megjelentetésére valamint kapcsolódó szolgáltatásokra az alábbiak szerint:
Hirdetés mérete

Megjelenési
hónapok

Színes

Hirdetési díj
Ft (áfa nélkül)

Borító

Megjegyzés

Fizetés módja: a kiadó számlája (hirdetési díj+27% áfa) alapján a hirdetés jóváhagyása után, nyomdába
adása előtt, átutalással, előreutalással
Melléklet: jelen szerződés tárgyát képező hirdetés tartalmi és grafikai leírását tartalmazza.
A kiadó kötelezi magát, hogy a mellékelt hirdetést a fenti méretben és időpontok(ok)ban a hirdetési díj kiegyenlítését követően
megjelenteti. A kiadó csak a hirdető írásbeli jóváhagyásával jelenteti meg a hirdetést. A jóváhagyott hirdetés megjelenése után
tartalmi vagy egyéb hibát kifogásolni nem lehet.
A hirdető tudomásul veszi, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Sz.
törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az általa megadott adatok és a hirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás
minőségvizsgálati vagy megfelelősség-tanúsítási kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatok tartalmáért és valódiságáért kizárólagos
felelősséggel tartozik.
A kiadó által tervezett és előkészített hirdetések a kiadó tulajdonát képezik. Másoláshoz, sokszorosításhoz, más kiadványban való
megjelentetéséhez a kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges.
A szerződésben foglaltak meghiúsulása esetén, amennyiben ez kiadónak róható fel, a hirdetési díj teljes összegét visszatéríti a
megrendelőnek. Ha a hirdető a hirdetési díj fizetési határideje előtt visszalép a szerződéstől, a szerződésben megállapodott
hirdetési díj teljes összegét köteles a kiadó felé kifizetni.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budaörs, 20

……………………………………. hó

………………………………………..
Hirdető

………

nap

……………………………………
Kiadó

Hirdetési Szerződés

Melléklet
a Budaörsi Infó című lapban történő hirdetés megjelentetésére
Tartalmi és grafikai igény (szöveg, emléma, szín stb.):

…………………………….., 20 ………………………………... . hó ……… nap
………………………………………..
Hirdető

……………………………………
Kiadó

