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SzíNpAD
Előadóm űvészetek tech nikája

HIRDETnsr szrnzÓons 2018. évre
1.

A MEGRENpprŐ adatai:

A cég neve:

Adósám:

számlánásicím:

Bankszámla:

Ügyintéző neve:

Tel.:

E-mail:

Fax:

2. Hirdetési igény:

A megrendelő az alábbi méretű hirdetés közlését rendeli meg számonként:

SZtNPAD

Leadási határidó
2015.

I. szám - március

Február 12.

2. szám -.iúnius

Április 23.

Sceni-Tech 20l 8.

3. szám - szeptember

Augusáus

4. szám - december

November 19.

Méret

Egyszeri hirdetés díja
Ft/szám

Többszöri

hirdetés díja

Ftlszám

10.

Megrendelő a nyomdakész hirdetési (PR) anyagot a fenti határidőket betartva adja le.

A hirdetések bruttó közlési díja a szám megjelenését követően kerül leszámlázásra.
Amennyiben az átadolí fotó, ábra és kézirat atapján a hirdetés grafikai tervét szerkesztőségiinknek kell elkészíteni,
minimum 15.000 Ft+ AFA technikai feIáratszfunttunk fel, és azanyagokat a hirdetes megrende|ésqkor kérjiik átadni.

A

Megrendelósben, és az annak hátoldalán találhatő Általrános Szerződési Feltételekben foglaltakat
magunkra nézxe kötelezőnek fogadjuk el. Kijelentem, hogy cégszerő aláírásra jogosult vagyok.

- mint lapkiadó - jogosult a számla ellenértékéta fizetési határidő (30 banki nap)
lejárta után a fenti bankszámlámról inkasszóval beszedni. E nyilatkozatom visszavonhatatlanul feljogosítja a bankszámlámat
kezelő pénzintézetet a jelen követelés kiegyenlítésére.

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség

Kelt: Budapest,2018.

Cégszerű aláírás
Titkárság: í138 Budapest, Madarász Viktor u. 43. fsz. . TelJfax: : (+36-í)-329-0841
H-1138 Budapest, Madarász Viktor u. 43, . www.msztsz.hu . e-mail: titkarsag@msász.hu
Adószám. 181 14799-241 . Bankszámlaszám: BB Rt. 1 01 00792-52368000-01 000007
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Áftalános szerződési feltételek

Az M§zTSz - továbbiakban kiadó - által kiadott SZÍNPAD hirdetéseinek megrendelése egyben
elfogadiisát és a kiadilsra vonatkozó szerzódest jelenti.
változásairól írásban nem értesíti partnereit.

A kiadó Átalános

a kiadó Átalarros Szerződési Feltételeinek
Szerződési Feltételei mindaddig érvénybenvannak, míg arrnak

I. Megrendelés
1. A kiadó a hirdetések megrendelését illefue a megrendelések bármilyen nemű módosíüásátkizfuóIag

hirdetési szerződés jön létre a megrendelés visszaigazolasával.

A

írasban fogadja el. A felek között
kiadó a megrendelést - annak keltétöl sziárnított 5 munkanapon belül -

visszautasíthatja.
2. A kiadó fenntartja maganak aá a jogo| hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkiil elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést
hosszabtr időtartamra vagy ismétlödóen adtrik le, és a kiadó a megrendelés egy részétmm teljesítette,
3. A hirdetési szerzódésre a méüaajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezrnények az irányadók. A kiadó a szerződésben csak a
megrendelő által megielölt kedvezményeket tudja jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékéneknem vagy téves megielölése a
kedvezmények meg nem adását vonja magaután.
4. A megrendelőben fel nem ttinteteü de a hirdetések kőzútétel'éhezelengedhetetlenül szükséges eseti kötrtségeket a kiadó a mindenkori
érvényesmédiaajánlrat alap.ián a megrendelőre hrádüa és ezeket számlájában érvényesíti.
5. Mellékletek, behuzasok és beragasáások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizmólag csak akkor
lehet elfogadottrrak tskinteni, ba aá akiadő írasban visszaigazolta.
II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása
l. A kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem válla| az ezzel kapcsolalos jogvitákból
keletkeá hátrímyokat a megrendelőre hárítja.
2. Abbul az esetben, ha a megrendelő hirdetesét nyomdakész file-onjuttatja el a kiadóhoz a hirdetés nyomda-hibájáért a kiadó nem vállal
felelősséget.
3. Az olyan nyomdahibrá§ melyek a kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyaso§ák lényegesen, nem
indoko|nak a kiadóval szemben semmilyen kártérítésiigényt.
4, Korrekhrralevonatok és színnyomatok csak a megbíző írásos kérésérekészíiLlnek. A fElmefnlő köttségek minden esetben a megrendelót
terhelik, Ha a próbanyomatok elfogadása nem történik rneg hatiáridőre, a kiadó a hirdetés kinyomtatásrához szlikséges engedélyt megadottnak
tekinti. A hallgatas minden esettlen a nyomtatási engedély megadrását jelenti.
5. A kiadó a hirdetéseket a lehetö lepagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint íigyelembe véve a megrendelő elhelyezési
kívánságai! azonban a kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.
6. A kiadó arészéreátadott hirdetési anyagokat - a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkiil - nem őrzi meg és nem kiildi vissza7. A hirdetések kinyomtatrisá,rrál a kiadó a szokásos nyomdai minóseget garantráLlja. Ha a szerződés alapjan kinyomtatott hirdetés hell-telenül
vagy n€m teljesen kerül kinyorntatásr4 a megrendelónek igénye lehet fizetési kedvezménlre vagy a hirdetés újbóli leközlésere, de csak
abban a mértékben, arnelyben a hirdetéssel elémi kívánt cél csorbát szenvedett.
III. A megrendelések és hirdetések lemondása
1. A megrendelések leadásánrak hatrárideje után a megrendelés alapjrán rögznett hirdetési felületre, mellékletre, behúziásra vagyberagasztásra
adott megrendelés visszavonása nem lehetséges. Ezt abaíá/'dőt a mindenkori érvényesmédiaajanlat íwtalmazza. Ebben az esetben a megrendelőnek a szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kel1 fizeftie.
2. Abban az esetben, ha a médiaajanlatban meghatározott idópontokban a megrendelő nem bocsátja a kiadó rendelkezésére a megállapított
nyomdai anyagokat, megálapodas szerint a mellékleteket, illetve beffizésre, beragasztásra kerülő lapokat ez a szerződés meghiúsulásához
veze| a kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlazasiára é§ behajtfuára.
3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írasban megszüntethetik. Az elsámolas módját a felek közösen állapítjak meg.
4. A hirdetési szerződés három hónapos felmondási idő figyelembevételóvel mondható fel. A felmondásiiű alattaz érvényes megrendelések
te|esítendők a felrnondási idő lejrártráig, A megrendeló általi rendes felmondás esetén azonban a kiadó megvonhatja az többszöri hirdetések
utiáLrr nyújtctt kedvezményeket az első hirdetés megielenésénekidőpontjára visszamoaőleges hatállyal.
5. Bármelyik fé1 a szerződést a masik fé1 súlyos szerződésszegése esetén azonnaLihatállyal felmorrdhad4 amennyiben a szerződésszegőt
magatartasának abbaltagyásálra és annak következményei elhadtrására rerá.lis hatráridőt tűzve felszőLította, dQ az efedménytelen volt.

rV. A megielent hirdetések kifizetése
1.

A

megielerrt hirdetésekröt a kiadó szírrl'in állit ki, metyet eljuttait a megrerrdeló nevére.

hatráridón belüli kiegyenlítését.
2. A megielent hirdetéssel, illetóleg a számlával kapcsolatos reklamációknak

A

megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési

a számla kiállítását követó

10 napon belül van

he§e.

3. Késedelmes fizetés esetén a kiadó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegével egyerrlő késedelmi kamatot számít fel.

Amennyiben a megrendelö többszöri felszólitásra sem fizeti meg a hirdetési díiakal a kiadó egyoldalú nylIaíkozaával a póthatáridő lejántát
követő naptól kezdődően azonnali hatrillyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a megrendelő köteles megtédteni a mar teljesített
szolgáltatások ellenértékét,azaz megfaetni a kiadónak a már megjelent hirdetések utan jaró díjakat, ezen felü1 köteles a kiadó által nyújtott
kedvezmény pénzbeli ellenértékét- az első megjelenéstől számítottan - megtédteni késedelmi kamafial együtt.
4. A megrendelő csak akkorjogosult a kiadó felé költségek felszámolísáa4 íizetés visszatartására vagy a lrzetendő összeg csöktentésére, ha
a kiadó ezt írasban megerősítette, illetve az ilyen iranyu igények jogeróre emelkedtek.
Jelen szeruődésben nem szabályazottkérdésekben a Polgiári tórvenykönyv

vonatkozó rendelkezései az trányadők. A kiadó és a megrendelő a

közöttíik létrejött jogvitát rnegkíserli elsfilegesen egymás kőzt egyezteí§ssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménfielensége esetén
a

felek a teriiletileg illetékes Bírósághoz fordulnak.

KeIt Budapest,2018.
MAGYAR §zhlg,{zTEcminilI §zóvgrsÉc
l 1 38 Budapcs| Maderász Viklor-pra37y'sz.
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Magyar Szinhááechnikai Szövetség

Megrerrdelő

Kiadó
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