Publimont Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
hirdetési szolgáltatások nyújtására a 2019. évi európai parlamenti választásokhoz kapcsolódóan
I. Értelmező rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételekben [a továbbiakban: ÁSZF] egyes- vagy többesszámban használt
kifejezések – az ÁSZF vagy a felek közötti egyedi megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában – az
alábbi jelentéssel bírnak.
I.1. Megrendelő: az a személy, aki a jelen ÁSZF szerinti hirdetési szolgáltatást igénybe veszi a Publimont
Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhely: 1022 Budapest Törökvész út 30/A.;
cégjegyzékszám: 01-09-062532; adószám.: 10253948-2-41).
I.2. Hirdető: az I.3. pont szerinti Reklámozó.
I.3. Reklámozó: akinek érdekében a jelen ÁSZF-ben foglalt hirdetési szolgáltatás nyújtása megtörténik.
I.4. Közzététel: a Plakát megismerhetővé tétele a Publimont Kft. tulajdonában álló vagy általa bérelt
felületeken, mely lehetővé teszi, hogy a Plakát üzenete előre meg nem határozható számú címzetthez
eljusson.
I.5. Szolgáltatás (hirdetési szolgáltatás): a Megrendelő által a Publimont Kft.-től igénybe vett, hirdetési
megjelenésre irányuló szolgáltatás, mely a Közzététellel valósul meg.
I.6. Kampányidőszak: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény [a továbbiakban: Ve.] 139. §
(1) bekezdésével megegyezően a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás
befejezéséig tartó időszak.
I.7. Plakát (választási plakát): a Ve. 140. § a) pontja és 144. § (1) bekezdése szerinti választási falragasz,
felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
I.8. Hirdetési szerződés: a Megrendelő és a Publimont Kft. között létrejött és mindkét fél által aláírt eseti
megállapodás, mely a Megrendelő által megküldött és a Publimont Kft. által elfogadott ajánlaton, illetve a
Megrendelő által elfogadott viszontajánlaton alapszik, valamint mellékletét képezi a Felületlista.
I.9. Felületlista: a Hirdetési szerződés melléklete, melyben a Felek rögzítik azokat a konkrét felületeket,
amelyeken a Plakátok a Kampányidőszakban, illetve annak egy részében ténylegesen kihelyezésre kerülnek.
I.10. Felek/Fél: a Megrendelő, illetve a Publimont Kft.
II. Az ÁSZF hatálya
II.1. Jelen ÁSZF tárgyi és területi hatálya a Publimont Kft. által a Magyarországon 2019. évben tartott
európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó hirdetési szolgáltatások Megrendelők részére történő
nyújtására terjed ki.
II.2. Jelen ÁSZF időbeli hatálya a potenciális Megrendelőkkel való szerződéskötést előkészítő
tárgyalásokra is figyelemmel a Kampányidőszak kezdetét megelőző 30. naptól (2019. március 6.) a
Kampányidőszak végéig tart.
II.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
[a továbbiakban: Ptk.] rendelkezései irányadók. Amennyiben a Hirdetési szerződés rendelkezései a jelen
ÁSZF-től eltérnek, úgy az adott kérdésben kizárólag a Hirdetési szerződésben foglaltak alkalmazandók.

II.4. Felek jogviszonyának tartalmát – a II.3. pont sérelme nélkül – az ÁSZF, a Hirdetési szerződés és a
Ptk., valamint esetlegesen irányadó egyéb magyar jogszabályok hatályos rendelkezései együttesen
határozzák meg. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos tevékenységük során
kötelesek figyelemmel lenni a Ve.-ben és az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi
CXIII. törvényben foglaltakra.
Ezzel szemben Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen jogviszonyukra a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény nem terjed ki, figyelemmel arra,
hogy a tárgyát nem gazdasági reklám képezi.
II.5. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatásokra nem terjed ki sem a Publimont Kft. vagy a
Megrendelő bármely más korábban vagy aktuálisan hatályos ÁSZF-je, sem a Publimont Kft. akár azonos,
akár különböző Megrendelővel megkötött bármely egyedi szerződésben foglalt feltétele.
III. Szerződés tárgya
III.1. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen ÁSZF-ben és a Hirdetési Szerződésben részletezettek
szerint az általa igényelt mennyiségű felületekre vonatkozóan megrendeli, a Publimont Kft. pedig
ellenérték fejében vállalja a Plakátokkal összefüggő hirdetési szolgáltatás nyújtását.
III.2. A Publimont Kft. kijelenti, hogy a Közzétételre szolgáló felületek a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdésében
foglalt kritériumoknak megfelelnek.
IV. Megrendelés menete
IV.1. A Publimont Kft. a jelen ÁSZF-et honlapján (https://www.publimont.hu) közzéteszi, mely így a
hatályban léte alatt az érdeklődők számára folyamatosan elérhető.
IV.2. Megrendelő a hirdetési szolgáltatásra vonatkozó igényét írásbeli ajánlat útján jelzi a Publimont Kft.
felé a jelen ÁSZF mellékletét képező űrlap kitöltésével és aláírásával. A jelen pont alkalmazásában Felek
írásbelinek fogadják el a faxon, illetve elektronikus levélben megküldött dokumentumot is, utóbbi esetében
akkor, ha annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja.
Megrendelő a vele előzetesen megismertetett jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja
el az ajánlat aláírásával.
IV.3. A IV.2. pont szerinti megrendelés a Publimont Kft. tulajdonában álló vagy általa bérelt szabad
felületekre vonatkozik. Megrendelő az ajánlatban eszköztípusra és darabszámra lebontva jelezheti területi
preferenciáit (település), mely preferenciát a Publimont Kft. a szabad kapacitásai függvényében igyekszik
figyelembe venni, ugyanakkor Megrendelő tudomásul veszi, hogy a területi preferencia teljesítése nem
tekintendő a szerződés lényeges vagy lényegesnek minősített feltételének. Ebből következően a preferált
település(ek) ajánlatban való megjelölése nem jelent sem konkrét felületekre, sem konkrét helyszínre vagy
helységbe történő kihelyezést.
Amennyiben a Megrendelő által preferált településen nem helyezhető ki az igényelt darabszám, az nem
minősül a Publimont Kft. szerződésszegésének (sem teljesítés megtagadásának, sem hibás teljesítésnek
vagy kötelezetti késedelemnek, sem pedig lehetetlenülésnek), így azzal kapcsolatban a Publimont Kft.-t
semmilyen felelősség nem terheli, és a Megrendelő részéről elállásnak vagy felmondásnak nincs helye.
IV.4. A Publimont Kft.-nek a beérkezéstől számított 3 munkanap áll rendelkezésére az ajánlat
teljesíthetőség megvizsgálására. Az ajánlat teljes mennyiségre történő elfogadását a Publimont Kft. rövid
úton jelzi a Megrendelő felé, mellyel egyidejűleg Felek egyeztetik a Hirdetési szerződés megkötésének és
aláírásának technikai részleteit.

Amennyiben a teljes mennyiségre történő elfogadás a szabad kapacitásokra tekintettel nem lehetséges, a
Publimont Kft. a fenti határidőn belül írásbeli viszontajánlatot küld a Megrendelőnek az
eszköztípusonként elérhető darabszámról, azzal a tájékoztatással, hogy a IV.3. pont szerint az ajánlatban
esetlegesen megjelölt területi preferenciák „darabszám” rovata ezzel arányosan automatikusan csökken. A
jelen pont alkalmazásában Felek írásbelinek fogadják el a faxon, illetve elektronikus levélben megküldött
dokumentumot is, utóbbi esetében akkor, ha annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja.
Amennyiben a Megrendelő a viszontajánlat elfogadását a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül
rövid úton jelzi a Publimont Kft. felé, Felek egyeztetik a Hirdetési szerződés megkötésének és aláírásának
technikai részleteit. A viszontajánlat elfogadására nyitva álló határidő alatt a Publimont Kft. átmenetileg
foglalásba helyezi az elérhető felületmennyiséget a Megrendelő részére. Megrendelő tudomásul veszi és
kifejezetten elfogadja, hogy ha a rendelkezésre álló határidő alatt elfogadó nyilatkozatot nem tesz, a
felületek haladéktalanul felszabadulnak, és a Publimont Kft. azokat bármely más érdeklődő számára
felkínálhatja. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye; a határidő anyagi jogi jellegű.
IV.5. A Hirdetési Szerződés megkötését követően a Hirdető személye és a hirdetés anyaga a Publimont
Kft. hozzájárulása nélkül nem módosítható.
V. Felek jogai és kötelezettségei
V.1. Felek kötelesek egymást kellő időben értesíteni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges
körülményről, eseményről és változásról.
V.2. Felek megállapodnak, hogy a Publimont Kft. a Felek közötti szerződés teljesítése érdekében jogosult
közreműködőket igénybe venni.
V.3. A Plakátok kizárólag a 2019. évi európai parlamenti választások Kampányidőszakában tehetők közzé
a Ve. szerinti Kampányidőszak teljes idejére vagy annak egy részére (hirdetési időszak). Felek rögzítik,
hogy a szerződés létrejöttének időpontjától függetlenül a Plakátokat legkorábban kizárólag a
Kampányidőszak Ve. szerinti kezdő időpontjától lehet kihelyezni, és a Ve. 144. § (7) bekezdése alapján a
szavazást követő 30 napon belül el kell távolítani.
V.4. A Publimont Kft. felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Plakát kihelyezésére főszabályként az alábbi
időpontoktól számított legfeljebb 96 órán belül (ragasztási időszak) kerül sor:
2019.
2019.
2019.
2019.

április
április
május
május

hó
hó
hó
hó

6.
16
01
16

napja
napja
napja
napja

V.5. Megrendelő köteles a hatályos jogszabályokkal összhangban eljárni, és ennek megfelelő Plakátot a
Publimont Kft. rendelkezésére bocsátani a Közzétételhez. Megrendelő köteles a Plakát nézőképét és a
ragasztási vázlatot, útmutatást a megrendeléssel egyidejűleg, de legkésőbb a Kampányidőszak, illetve a
ragasztási időszak kezdetét megelőző 4. munkanapig megküldeni a Publimont Kft.-nek.
V.6. A Plakát kreatívját, üzenettárgyát, illetőleg teljes tartalmát a Megrendelő határozza meg, illetve annak
meghatározása Megrendelő érdekkörébe tartozik. A Publimont Kft. felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy
- a kreatív tartalmát a Publimont Kft. nem vizsgálja,
- a kreatív tartalmának a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell lennie,
mely tájékoztatást a Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz.
Ennek megfelelően Felek rögzítik és megállapodnak, hogy a Plakátok teljes (grafikai, nyelvi, stb.)
tartalmáért, valamint annak jogszabályokkal való összhangjáért kizárólag a Megrendelő felelős. Felek
egyetértésben állapítják meg, hogy a Plakát tárgyával és teljes tartalmával kapcsolatos jogszabálysértések
a Publimont Kft.-nek nem felróhatók, azokért a Publimont Kft. és harmadik személyek felé a Megrendelő
teljes felelősséget vállal. Amennyiben bármely harmadik személy vagy hatóság/bíróság a Plakát

kreatívja/üzenete miatt igényt érvényesítene a Publimont Kft.-vel szemben, a Megrendelő köteles a
Publimont Kft.-t a jogkövetkezmények alól mentesíteni, illetve a szankciók miatt felmerült kárért a
Publimont Kft. felé teljes körűen helytállni.
V.7. Megrendelő legkésőbb a Kampányidőszak, illetve a ragasztási időszak kezdetét megelőző 4.
munkanapig köteles a kihelyezendő Plakátokat a Publimont Kft. címére eljuttatni. A Publimont Kft. nem
köteles a Megrendelő által leadott nézőképek és a leszállított Plakátok összevetésére, illetve paramétereinek
megvizsgálására.
V.8. Amennyiben a Publimont Kft. késve kapja meg a Plakát nyomdai anyagát, a kihelyezési határidő a
Megrendelő késedelmének időtartamával kitolódik, azonban ez nem érinti a hirdetési időszak tartamát,
tehát az nem hosszabbodik meg. Az átadott Plakátok tekintetében Megrendelő felhasználási engedélyt ad a
Publimont Kft. részére, mely kizárólag a jelen szerződés teljesítése körében érvényes.
V.9. A Publimont Kft. a Plakát Kampányidőszakban történő szakszerű kihelyezéséért, illetve
kihelyeztetéséért felel. A Publimont Kft. nem vállal felelősséget a Plakát helyes ragasztásáért, ha a ragasztás
technikája a szakmában szokásostól eltér, és az eltérésről a Megrendelő a Publimont Kft.-t nem
tájékoztatja.
V.10. Megrendelő a Kampányidőszak alatt legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül köteles írásban
jelezni az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat a Publimont Kft. felé az érintett felületről
azonosítható dátummal készült fotódokumentáció mellékelésével. Ennek hiányában, illetőleg a határidő
elmulasztása esetén a kihelyezés a Megrendelő által elfogadottnak minősül.
V.11. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eszközök, illetve a felületek – a Publimont Kft. érdekkörén
kívül álló okból – megsemmisülhetnek, használatuk lehetetlenné válhat. Az ilyen Publimont Kft.
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmények, változások (pl.
tűzkár, vízkár, közigazgatási vagy bírósági határozat, harmadik személy általi rongálás) nem minősülnek
szerződésszegésnek, és emiatt a Megrendelő részéről elállásnak vagy felmondásnak nincs helye. Az ebből
eredő változásokról a Publimont Kft. köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Publimont Kft. ilyen esetben
nem köteles a kiesett Plakát helyett cserefelületet biztosítani.
VI. Hirdetési díj és fizetési feltételek
VI.1. A Plakát egyszeri kihelyezésének egységes díja hirdetési felületenként a Kampányidőszak teljes
idejére 40.000 HUF +ÁFA/db, azaz Negyvenezer forint plusz általános forgalmi adó/darab, a
Kampányidőszak felére 20.000 HUF + ÁFA/db, azaz Húszezer forint plusz általános forgalmi adó/darab
valamennyi eszköztípusra (óriásplakát, citylight, hirdetőoszlop) vonatkozóan. A Publimont Kft. felhívja
Megrendelő figyelmét, hogy ez a díj kizárólag a Plakát első kihelyezését foglalja magában.
VI.2. A Publimont Kft. – felmerült többletköltségei megtérítése érdekében – a VI.1. pontban rögzített
díjon felül az ugyanazon felületen történő minden további kihelyezés (pl. javítás vagy kreatív cseréje miatti
átragasztás), illetőleg az V.4. pontban meghatározott ragasztási időszakokon kívüli kihelyezés után
felületenkénti pótdíjra jogosult, melynek összege a következők szerint alakul:
eszköztípus
Óriásplakát
Citylight
Hirdetőoszlop

összeg
7.000 HUF +ÁFA
5.000 HUF +ÁFA
7.000 HUF +ÁFA

VI.3. Megrendelő köteles a Hirdetési szerződésben és a VI.1. és VI.2. pontban foglaltakkal összhangban a
teljes díj megfizetésére abban az esetben is, ha a Megrendelő érdekkörében felmerült okból egészben vagy
részben nem valósul meg a Szolgáltatás.

VI.4. A Publimont Kft. felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a VI.1. és VI.2. pontban meghatározott díjak
nem tartalmazzák a Plakát gyártási, nyomdai előállítási költségeit. A gyártási szolgáltatás nem képezi a
Felek közötti jelen szerződés tárgyát. A Publimont Kft. csak erre irányuló külön megállapodás keretében
és külön díjazás ellenében vállalja a hirdetési anyag elkészítését, illetve elkészíttetését, melynek részletes
feltételeiről a Felek - Megrendelő erre irányuló igénye esetén - előzetesen kötelesek egyeztetni.
VI.5. Megrendelő legkésőbb a Hirdetési szerződés aláírásától számított 2 banki napon belül köteles a
Hirdetési szerződésben rögzített minden felület tekintetében a VI.1. pont szerinti hirdetési díj 100 %-át
előlegként megfizetni a Publimont Kft. részére. A jelen pont szerinti hirdetési díj előlegről szóló számlát a
Publimont Kft. a Hirdetési szerződés megkötését követő öt napon belül állítja ki és küldi meg a
Megrendelőnek.
VI.6. Megrendelő legkésőbb a Kampányidőszak utolsó napjáig köteles megfizetni a Publimont Kft. részére
a hirdetési díj előlegen felüli részét a Hirdetési szerződésben rögzített minden felület tekintetében,
valamint a VI.2. pont szerinti kihelyezések pótdíját valamennyi érintett felület tekintetében. A végszámlát,
illetőleg a VI.2. pont szerinti pótdíjról szóló számlát a Publimont Kft. a Kampányidőszak végét
megelőzően állítja ki és küldi meg a Megrendelőnek. A végszámlában a Megrendelő által korábban
megfizetett előleg összege levonásra kerül.
VI.7. Megrendelő a hirdetési díj, valamint az esetleges pótdíjak összegét a Publimont Kft. Hirdetési
szerződésben meghatározott pénzforgalmi számlájára történő átutalással köteles megfizetni.
VII. Szerződés hatálya
VII.1. A jelen ÁSZF szerint megkötött Hirdetési szerződés a Kampányidőszak végéig tartó határozott
időtartamra jön létre.
VII.2. Felek megállapodnak, hogy a jogviszonyuk határozott időtartamára és a IV.3., V.11. és VI.3.
pontban foglaltakra is tekintettel a Hirdetési szerződéstől való elállásnak, illetve a Hirdetési szerződés
felmondásának jogát kifejezetten kizárják.
VIII. Vegyes rendelkezések
VIII.1. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességükben és jogukban nem korlátozottak, szerződéses
nyilatkozatuk megtételéhez harmadik személy hozzájárulására vagy jóváhagyására nincs szükség.
Megrendelő képviseletében eljáró személy kijelenti és szavatolja, hogy
a) a Megrendelő társaság nevében a Hirdetési szerződés aláírására és a Megrendelő társaság nevében
egyébként eljárásra képviseleti joggal felruházott személy, képviseleti joga teljes, és nem érinti olyan
korlátozás, amely a Hirdetési szerződés aláírására vagy teljesítésére kihatással lehetne;
b) vezető tisztségviselői megbízatásából nem hívták vissza, valamint a cégjegyzési és képviseleti
jogosultságát nem vonták vissza vagy korlátozták;
c) jognyilatkozata nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve; és
d) nem áll fenn olyan ok vagy körülmény, amelynek alapján a Publimont Kft. a képviseleti jog bármilyen
korlátozásáról vagy - a jognyilatkozat feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése esetén - a feltétel
bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudna vagy tudnia
kellene;
e) jogosult a Hirdetési szerződés szerinti szolgáltatást igénybe venni.
VIII.2. A Hirdetési szerződés kizárólag a Felek egybehangzó, írásbeli jognyilatkozatával módosítható.
A kapcsolattartó személyekben, illetve adataikban bekövetkező változás esetén a Felek haladéktalanul
értesítik egymást, ez nem igényli a közöttük fennálló szerződés módosítását. A kapcsolattartó személyének

változásáról szóló értesítés elmaradásából származó károkért kizárólag az a Fél felel, aki az értesítést
elmulasztotta.
VIII.3. Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló jogviszony körében történő teljesítés során vis maiornak
minősül minden olyan, a szerződéskötést követően bekövetkező rendkívüli esemény, amely a Felek által
előre nem látható, el nem hárítható és a szerződés teljesítését megakadályozza vagy jelentősen korlátozza
(különösen, de nem kizárólagosan természeti katasztrófa, lázadás, polgárháború, általános
munkabeszüntetés, stb.). Amennyiben a szerződésszerű teljesítésben bármely Felet vis maior akadályozza,
köteles erről a másik Felet haladéktalanul értesíteni. Felek vis maior esetére a hibás teljesítést kizárják.
VIII.4. A Publimont Kft. és Megrendelő a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben tudomásukra
jutott bizalmas információkat és adatokat időbeli korlát nélkül kötelesek üzleti titokként kezelni, azokat –
hacsak jogszabály másként nem rendelkezik (pl. hatósági/bírósági eljárásra tekintettel) – sem a Publimont
Kft., sem a Megrendelő a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem
szolgáltathatja ki, illetve számára nem teheti hozzáférhetővé.
VIII.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az ÁSZF vagy a Hirdetési szerződés bármely rendelkezése
érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, úgy az nem eredményezi az ÁSZF vagy a Hirdetési szerződés
teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való
tudomásszerzésüket követő legkésőbb 8 napon belül orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel
helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz, és kötelesek a jogviszonyukat
ennek megfelelően, írásban módosítani.
VIII.6. Bármely véleménykülönbség, jogvita esetén a Felek kötelesek megkísérelni vitájuk békés tárgyalás,
egyeztetés útján történő rendezését. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek a Publimont Kft.
székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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a Publimont Kft. 2019. évi európai parlamenti választások kampányidőszakára vonatkozó hirdetési
szolgáltatási tájékoztatójában, valamint 2019. évi európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó hirdetési
szolgáltatások nyújtására vonatkozó ÁSZF-jében foglaltak alapján.
Alulírott Megrendelő a Publimont Kft. felé az alábbi ajánlatot teszi és egyúttal kifejezetten nyilatkozik,
hogy a fent hivatkozott és a Publimont Kft. honlapján (https://www.publimont.hu) elérhető ÁSZF-et a
jelen ajánlattételt megelőzően megismerte, az abban foglaltakat megértette, és magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen ajánlatban részletezett szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat aláírásával.
Hirdetett téma:
Kampányidőszak:

Politika, 2019. évi európai parlamenti választások
2019. április 6. – 2019. május 26. a Ve. 139. § (1) bekezdésével megegyezően

Igényelt hirdetési felületek:
eszköztípus
Óriásplakát
Citylight
Hirdetőoszlop

A gyártási szolgáltatásra nem terjed ki!
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első kihelyezés [x]

további kihelyezés [x]

Területi preferenciák: (kitöltése nem kötelező)
település

*folytatása pótlapon:
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/
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Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a területi preferencia teljesítését nem tekinti a szerződés lényeges
vagy lényegesnek minősített feltételének, így amennyiben a Megrendelő által preferált településen nem
helyezhető ki az igényelt darabszám, az nem minősül a Publimont Kft. szerződésszegésének, és azzal
kapcsolatban Publimont Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.
Megrendelő vállalja, hogy a Plakát nézőképét és a ragasztási vázlatot, útmutatást a jelen ajánlattal
egyidejűleg, de legkésőbb a Kampányidőszak, illetve a ragasztási időszak kezdetét megelőző 4. munkanapig
megküldi a Publimont Kft.-nek. Megrendelő továbbá kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy
legkésőbb a Kampányidőszak, illetve a ragasztási időszak kezdetét megelőző 4. munkanapig eljuttatja a
kihelyezendő Plakátokat a Publimont Kft. címére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ennek hiányában a
Publimont Kft. a Plakátok kihelyezését nem kezdi meg.
Jelen ajánlat kötelező érvényű (Megrendelő oldalán ajánlati kötöttség áll be), azaz a Publimont Kft. általi
visszaigazolása esetén a Megrendelő azon nem változtathat, és ezáltal vállalja a felület ÁSZF szerinti
hirdetési díjának és/vagy pótdíjának maradéktalan megfizetését abban az esetben is, amennyiben a
Megrendelő érdekkörében felmerülő okból egészben vagy részben nem valósul meg a Szolgáltatás.
Mellékletek:
aláírási címpéldány/ aláírás-minta
nézőkép (elektronikusan megküldve: I / N)

meghatalmazás
ragasztási vázlat (elektronikusan megküldve: I / N)
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a Megrendelő Publimont Kft.-hez beérkezett, a 2019. évi európai parlamenti választások
kampányidőszakára vonatkozó hirdetési szolgáltatási tájékoztatóban, valamint a 2019. évi európai
parlamenti választásokhoz kapcsolódó hirdetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó ÁSZF-ben foglaltak
szerint tett ajánlatára.
A Publimont Kft. köszönettel vette Megrendelő ajánlatát. A szabad kapacitásokra tekintettel (az ajánlatban
megjelöltekhez képest) a Publimont Kft. jelenleg az alábbi elérhető felületekkel rendelkezik
eszköztípusokra és hirdetési időszakokra lebontva:
Óriásplakát
Citylight
Hirdetőoszlop

2019. ……… – 2019. ……… 2019. ……… – 2019. ………
……… db
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A Publimont Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ajánlatban esetlegesen megjelölt területi preferenciák
„darabszám” rovata ezzel arányosan automatikusan csökken.
Fenti táblázatban foglalt felületmennyiségre vonatkozóan a Publimont Kft. ezúton viszontajánlatot tesz
Megrendelő részére, amely szerint a Felek közötti Hirdetési szerződés megkötésére sor kerülhet az ÁSZFben és – az igényelt felületek mennyisége kivételével – az ajánlatban meghatározott feltételekkel a csökkentett
darabszámra.
Jelen viszontajánlat elfogadására nyitva álló határidő: a beérkezéstől számított 2 munkanap.
A viszontajánlat elfogadására nyitva álló határidő alatt a Publimont Kft. átmenetileg foglalásba helyezi az
elérhető felületmennyiséget a Megrendelő részére. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja,
hogy ha a rendelkezésre álló határidő alatt elfogadó nyilatkozatot nem tesz, a felületek haladéktalanul
felszabadulnak, és a Publimont Kft. azokat bármely más érdeklődő számára felkínálhatja. A határidő
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye; a határidő anyagi jogi jellegű.
Amennyiben a Megrendelő a fenti határidőn belül jelen viszontajánlat elfogadását rövid úton jelzi a
Publimont Kft. felé, Felek egyeztetik a Hirdetési szerződés megkötésének és aláírásának technikai
részleteit.
Kelt: ……………………, 2019. ……………… hó. …… napján
…………………………………
dr. Fecske Zoltán
ügyvezető
Publimont Hirdetésszervező Kft.

