Publimont Kft.
HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. évi európai parlamenti választások kampányidőszakára
A Publimont Kft. már több, mint 30 éve a közterületi reklámpiac meghatározó szereplője. Folyamatosan
bővülő óriásplakát, citylight és backlight hálózattal, egyedi és kizárólagosan értékesített járműreklám
felületekkel rendelkezik, teljes országos lefedettséget biztosítva a hirdetők Out of Home (OOH)
kampányai számára.
Szakmai tapasztalatunkra, valamint alapos helyismeretünkre tekintettel engedje meg, hogy figyelmébe
ajánljuk a választási (óriás)plakátokkal, citylightokkal és hirdetőoszlopokkal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatásunkat.
Társaságunk főszabályként a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény alapján végzi tevékenységét, azonban a jelen tájékoztatóban foglalt esetre ez a
jogszabály nem terjed ki, figyelemmel arra, hogy a tárgyát nem gazdasági, hanem politikai reklám,
közelebbről a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 140. § a) pontja és 144. § (1) bekezdése
szerinti plakát képezi.
A Publimont Kft. a tulajdonában álló vagy az általa bérelt felületeken vállalja hirdetési megjelenésre
irányuló szolgáltatás nyújtását, azaz a megrendelők meghatározott reklámhordozó eszközökre formázott
üzenetének megjelenítését, közzétételét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 139. § (1)
bekezdése szerinti választási kampányidőszakban az alábbi feltételek szerint:











Jelen tájékoztatás kizárólag a választási kampányidőszakra szól.
Jelen tájékoztatás alapján igénybe vett szolgáltatásokra nem terjed ki sem a Publimont Kft. vagy
az Igénybejelentő/Megrendelő bármely más korábban vagy aktuálisan hatályos általános szerződési
feltétele, sem a Társaság akár azonos, akár különböző Igénybejelentővel/Megrendelővel megkötött
bármely egyedi szerződésben foglalt feltétele.
Jelen tájékoztatás kizárólag a Publimont Kft. tulajdonában álló vagy az általa bérelt aktuálisan szabad
reklámfelületekre vonatkozik.
Igénybejelentő/Megrendelő a területi preferenciáit (település) a Publimont Kft.-nek előzetesen
jelezheti, mely preferenciát Társaságunk a szabad kapacitásai függvényében igyekszik figyelembe
venni, ugyanakkor felhívja Igénybejelentő/Megrendelő figyelmét, hogy a területi preferencia
teljesítése nem tekintendő a szerződés lényeges vagy lényegesnek minősített feltételének.
Ebből következően a preferált település(ek) megjelölése nem jelent sem konkrét felületekre, sem
konkrét helyszínre vagy helységbe történő kihelyezést.
Amennyiben az Igénybejelentő/Megrendelő által preferált településen nem helyezhető ki az igényelt
darabszám, az nem minősül a Publimont Kft. szerződésszegésének, így azzal kapcsolatban
Társaságunkat semmilyen felelősség nem terheli, és az Igénybejelentő/Megrendelő részéről elállásnak
vagy felmondásnak nincs helye.
Az igénybejelentést/megrendelést követően az Igénybejelentő/Megrendelő által kért módosításokat a
Publimont Kft. nem köteles teljesíteni, illetve amennyiben azokat mégis elfogadja, úgy azok díjazása,
költsége a jelen tájékoztatásban foglalt hirdetési díj, illetve a szokásos költség többszörösét is elérheti,
amelyről a felek kötelesek egyedileg megállapodni, és ezen esetekre az egyedi szerződésben rögzített
árak irányadók.
A választási plakát üzenetét és tartalmát (kreatív) az Igénybejelentő/Megrendelő határozza
meg, annak tartalmáért kizárólag az Igénybejelentő/Megrendelő felelős.
A Publimont Kft. felhívja az Igénybejelentő/Megrendelő figyelmét, hogy a választási plakátok
kihelyezésére főszabályként az alábbi időpontoktól számított legfeljebb 96 órán belül (ragasztási
időszak) kerül sor:
2019. április
hó
06. napja
2019. április
hó
16. napja
2019. május
hó
01. napja
2019. május
hó
16. napja







Társaságunk felhívja az Igénybejelentők/Megrendelők figyelmét, hogy kampányidőszaknak a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a 2019. évi európai parlamenti választások
magyarországi szavazásának napja (a szavazás befejezéséig) és az azt megelőző 50 napos időtartam
tekinthető, továbbá hogy a kihelyezett választási plakátokat a szavazást követő 30 napon belül el kell
távolítani.
A választási plakát egyszeri kihelyezésének egységes díja hirdetési felületenként a választási
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 vonatkozóan. A hirdetési díj nem
tartalmazza a plakát gyártási, nyomdai előállítási költségeit (a gyártási szolgáltatás nem képezi a
felek közötti szerződés tárgyát; a Publimont Kft. csak erre irányuló külön megállapodás keretében és
külön díjazás ellenében vállalja a hirdetési anyag elkészítését, illetve elkészíttetését), valamint az
ugyanazon felületen történő minden további kihelyezés (pl. javítás vagy kreatív cseréje miatti
átragasztás), illetőleg a ragasztási időszakokon kívüli kihelyezés költségeit, pótdíját.
A fent meghatározott áron plakát kizárólag a 2019. évi európai parlamenti választási
kampányidőszakban (2019. 04. 06. - 2019. 05. 26.) tehető közzé.

Amennyiben a Publimont Kft. jelen tájékoztatás szerinti szolgáltatásait igénybe kívánja venni, úgy az 1.
számú mellékletben foglalt Általános Szerződési Feltételek áttanulmányozását követően a 2. sz.
mellékletként csatolt Ajánlatot kell kitöltve, (cégszerűen) aláírva és a szükséges csatolmányokkal ellátva
megküldeni Társaságunk részére, melynek tartalmaznia kell:
-

-

az Igénybejelentő/Megrendelő adatait,
azt, hogy az Igénybejelentő/Megrendelő a jelen tájékoztatás 1. számú mellékletében foglalt Általános
Szerződési Feltételeket az ajánlattételt megelőzően megismerte, az abban foglaltakat megértette, és
magára nézve kötelezőnek fogadja el,
az igényelt hirdetési felületek eszköztípusonkénti és hirdetési időszakonkénti mennyiségét, valamint
annak megjelölését, hogy azokat érintően első kihelyezésről vagy további kihelyezésről van szó,
azt, hogy az Igénybejelentő/Megrendelő vállalja, miszerint a plakát nézőképét és a ragasztási vázlatot,
útmutatást az ajánlattal egyidejűleg, de legkésőbb a kampányidőszak, illetve a ragasztási időszak
kezdetét megelőző 4. munkanapig megküldi a Publimont Kft.-nek, továbbá kifejezetten
kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a kampányidőszak, illetve a ragasztási időszak kezdetét
megelőző 4. munkanapig eljuttatja a kihelyezendő plakátokat a Társaságunk címére, egyúttal
tudomásul veszi, hogy ennek hiányában a Publimont Kft. a plakátok kihelyezését nem kezdi meg,
azt, hogy az ajánlat kötelező érvényű (Igénybejelentő/Megrendelő oldalán ajánlati kötöttség áll be),
azaz a Publimont Kft. általi visszaigazolása esetén az Igénybejelentő/Megrendelő azon nem
változtathat, és ezáltal vállalja a felületek Általános Szerződési Feltételek szerinti hirdetési díjának
és/vagy pótdíjának maradéktalan megfizetését abban az esetben is, amennyiben az
Igénybejelentő/Megrendelő érdekkörében felmerülő okból egészben vagy részben nem valósul meg a
szolgáltatás.

továbbá mely tartalmazhatja:
-

területi preferenciák megjelölését település szerint eszköztípusra, hirdetési időszakra és mennyiségre
lebontva; azzal, hogy az Igénybejelentő/Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a területi
preferencia teljesítését nem tekinti a szerződés lényeges vagy lényegesnek minősített feltételének, így
amennyiben a preferált településen nem helyezhető ki az igényelt darabszám, az nem minősül a
Publimont Kft. szerződésszegésének, és azzal kapcsolatban a Társaságot semmilyen felelősség nem
terheli.

Amennyiben Igénybejelentő/Megrendelő gyártási szolgáltatást is igényel, arról Igénybejelentő/Megrendelő
és Társaságunk külön állapodik meg; a gyártási szolgáltatás nem tárgya jelen tájékoztatónak.

Jelen tájékoztató nem címzett és nem tartalmazza a megkötendő szerződés valamennyi lényeges
feltételét, így nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
ajánlatnak, ezáltal nem von maga után ajánlati kötöttséget, és kizárólag tájékoztatási célokat
szolgál.
A hirdetési felületekre vonatkozó megrendelések alapján a felek közötti jogviszony létrejöttének feltétele a
Publimont Kft. által küldött írásbeli visszaigazolás, illetve az eseti hirdetési szerződés megkötése.
Társaságunk fenntartja magának azt a jogot, hogy az eseti hirdetési szerződés hatályba lépésének feltételéül
a teljes hirdetési díj előre történő megfizetését írja elő.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Publimont Kft. véges kapacitásokkal rendelkezik, így az
aktuálisan elérhető szabad felületek függvényében tudja teljesíteni és - a lehetőségek függvényében megkísérli figyelembe venni az Igénybejelentő/Megrendelő igényeit.
Budapest, 2019. március
tisztelettel

……………………………
dr. Fecske Zoltán ügyvezető
Publimont Kft.
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