
                  

KUPON NAPOK

ÁTALÁNOS SZERZ  ŐDÉSI SZABÁLYZAT

I. Általános rendelkezések

Kuponakció 

A Fehérvár Médiacentrum Kft. a 2018. március 8. és 2018. március 31. között kuponos kampányt szervez,
amelynek keretében a Megrendelők a jelen szabályzatban meghatározott paraméterek és feltételek
szerint, különböző akciókra feljogosító kuponjaikat teszik közzé a Fehérvár Hetilap 2018. március 8-án
megjelenő  számában  kivágható  formában,  valamint  ugyanezen  napon  délelőtt  10.00  órakor  a
www.fmc.hu oldalán beszkennelt, kinyomtatható formában. A kampány a Fehérvár Médiacentrum Kft.
több felületén (Vörösmarty Rádió, Fehérvár Tv) is támogatásban fog részesülni.

Kuponok paraméterei

Szimpla kupon mérete: 69,4 mm X 35 mm, dupla kupon mérete: 69,4 mm X 74 mm.

A kupon kétoldalas nyomtatásban kerül megjelentetésre a Fehérvár hetilapban, úgy, hogy az első oldalán
a  Megrendelő  cégneve,  logója  és  elérhetősége  szerepel,  a  hátoldalán  pedig  a  Megrendelő  által
meghatározásra kerülő, a kupon által biztosított kedvezmény mértéke és a kupon felhasználásának
érvényességi  ideje,  a  felhasználhatóság  helye  és  egyéb  lényeges  felhasználási  feltételek  (pl.  több
kupon együttes felhasználásának lehetősége, más kedvezményekkel összevonhatósága).

A www.fmc.hu online felületén a kupon oly módon kerül megjelentetésre, hogy azon az előző pontban írt
valamennyin információ szerepel egyoldalas formátumban.

A  Fehérvár  Médiacentrum Kft.  a  kuponok  szövegén  a  Megrendelő külön  jóváhagyása  nélkül  jogosult
elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat, kivéve, ha a
Megrendelő a  megrendelésben  írásban  nyilatkozik  arról,  hogy  a  Fehérvár  Médiacentrum Kft.  a
kuponokon semmilyen változtatást nem eszközölhet.

Egyebekben a Fehérvár Médiacentrum Kft. a kuponokon önhatalmúlag semmiféle módosítást, változtatást
nem végez, annak tartalmáért, a tartalom jogszerűségéért a Megrendelő felelős.

                                      



                  

A részvétel feltételei

A  kupon  érvényességi  idejét  a  kampány  2018.  március  8.  és  31.  közötti  időtartamán  belüli
időtartamra/időtartamokra a Megrendelő határozza meg, azzal, hogy a kuponnak a 2018. március 16-
19-i napokon mindenképp érvényesnek kell lennie. A kupon érvényességi idejét külön fel kell tüntetni
a kuponon.

A Megrendelő által a kuponján biztosított kedvezmény mértéke minimum 20% mértékű kell hogy legyen
vagy a kuponnak meghatározott, de legalább 3000,- Ft fix összegű kedvezményt kell nyújtania.

A  kupon Megrendelésének díja  szimpla méret  esetén:  25.000,-  Ft  +  ÁFA/kupon,  dupla méret  esetén:
50.000,- Ft + ÁFA/kupon.

A Megrendelő a kupon megjelentetését a Fehérvár Médiacentrum Kft. által a felhívásában meghatározott
módon rendelheti meg 2018. március 01. napjáig.

A Fehérvár Médiacentrummal Kft. és a Megrendelő között a kupon megjelentetésére vonatkozó szerződés
a  megrendelés  Fehérvár  Médiacentrummal  Kft.  általi  elfogadásának  a  Megrendelő  részére
történt visszaigazolásával jön létre.

A Megrendelő a kupon tartalmát képező anyagát 2018. március 01. napján 12.00 óráig köteles eljuttatni a
Fehérvár  Médiacentrum  Kft.  részére  a  megrendelés  visszaigazolásában,  illetve  a  felhívásban
meghatározott formában és itt írt tartalommal.

A Megrendelő a kupon tartalmára vonatkozó változtatási  igényét legkésőbb 2018. március 02.  napján
12.00 óráig köteles eljuttatni a Fehérvár Médiacentrum Kft. részére a megrendelés visszaigazolásában,
illetve a felhívásban meghatározott formában. Ezen határidőt a változtatásra nincs lehetőség, a kupon
a felek által elfogadott legutolsó formában megjelentetésre kerül. A Fehérvár Médiacentrum Kft. a
Megrendelőt 24 órán belül írásban értesíti a változtatás elfogadásáról  vagy elutasításáról azzal, hogy a
megrendelt  kupon  a  felek  által  elfogadott  legutolsó  formában  megjelentetésre  kerül.  A  Fehérvár
Médiacentrum Kft. a változtatásból vagy annak elmaradásából eredően semmiféle, a Megrendelőnél
felmerült kár megtérítésére nem köteles, és a Megrendelő sem jogosult emiatt semmiféle követeléssel
fellépni a Fehérvár Médiacentrummal Kft. szemben. A kupon megváltoztatásából eredő mindennemű
többletköltség a Megrendelőt terheli.

A  Megrendelő  a  kupon  megjelentetésére  vonatkozó  megrendelésétől  a  Fehérvár  Médiacentrum  Kft.
részére 2018. március 01. napján 12.00 óráig eljuttatott nyilatkozatában állhat el.

A kupon felhasználására vonatkozó részletes szabályzatot a Megrendelő alkotja meg és teszi közzé vásárlói
számára  saját  költségén  és  felelősségén,  a  Fehérvár  Médiacentrum  Kft.-nek  ilyen  kötelezettsége
nincsen a Megrendelővel szemben.

                                      



                  

Tilalmak 

A  kupont  a  Fehérvár  Médiacentrum  Kft.  nem  köteles  megjelentetni,  ha  az  a  megítélése  szerint  a
sajtószabadságról  és a médiatartalmak alapvető szabályairól  szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.),  a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.), valamint
a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi  XLVIII.
törvény (Grtv.), illetve bármely egyéb jogszabály rendelkezéseibe ütközik.

A Fehérvár Médiacentrum Kft.-nek jogában áll  jogkövetkezmények nélkül visszautasítani  azon kuponok
megjelentetését, amelyek közerkölcsbe ütköznek, illetve sértik a reklámetikai kódexet.

Amennyiben  a  kuponok  megjelenítése  az  itt  írt  tilalmak  fennállása  miatt  marad  el,  a  Fehérvár
Médiacentrum Kft. a megjelenítés elmaradásából eredően a Megrendelőnél felmerült semmiféle kár
megtérítésére  nem  köteles,  valamint  a  Megrendelő  sem  jogosult  emiatt  semmiféle  követeléssel
fellépni a Fehérvár Médiacentrum Kft.-vel szemben.

Felelősségi, szavatossági rendelkezések 

Az esetlegesen előforduló tartalmi hibákból eredő károkért, valamint az elmaradt haszonért a Fehérvár
Médiacentrum Kft. felelősséget nem vállal.

Ha a megrendelt kupon a Fehérvár Médiacentrum Kft.-nél felmerült okok miatt nem, hibásan vagy nem a
szerződésben  vagy  a  megrendelésben  foglaltak  szerint  kerül  megjelenítésre,  úgy  a  Fehérvár
Médiacentrum Kft. helytáll a hibáért.

Megrendelő szavatol azért, hogy minden rá vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezéseit betartja, és hogy
az  általa  megrendelt  és  jóváhagyott  kupon  megjelenítése  nem  ütközik  jogszabályba,  és  azzal
kapcsolatban  harmadik  fél  a  Fehérvár  Médiacentrum  Kft.-vel  szemben  semmilyen  igényt  nem
támaszthat.

A Fehérvár Médiacentrum Kft. és a Megrendelő között létrejött szerződésnek a jelen Általános Szerződési
Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

                                      



                  

Egyéb rendelkezések

A  Fehérvár  Médiacentrum  Kft.  jogosult  minden  olyan  esetben  elállni  a  szerződés  vagy  az  egyedi
megrendelés  teljesítésétől,  ha  a  Megrendelő  bármely  fizetésképtelenségi  eljárás  alá  kerül,  vagy  a
Fehérvár  Médiacentrum  Kft.  számára  nagymértékben  valószínűsíthető,  hogy  a  Megrendelő  ellen
fizetésképtelenségi eljárás indulhat, vagy alapos okkal valószínűsíthető, hogy Megrendelő nem tudja,
illetve nem fogja tudni kötelezettségeit – elsősorban fizetési kötelezettségét – teljesíteni.

A  Fehérvár  Médiacentrum  Kft.  jogosult  a  megrendeléstől  számított  5  évig,  illetve  jogszabályban
meghatározott  eltérő  ideig  megőrizni  Megrendelő  azon  adatait  és  nyilatkozatait,  a  megrendelés
teljesítése során kerültek birtokába.

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Fehérvár Médiacentrum Kft. Általános Hirdetési
Feltételeiben meghatározott rendelkezések az irányadók.

Székesfehérvár, 2018. február 12.

                                      


