A Média Szerzõdést 2 EREDETI példányban kérjük kitölteni, cégszerûen aláírni
és postai úton a LURCHMANN KFT. címére megküldeni:
1024 Budapest, Forint u. 12.
Kérdés esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat:
Telefon/fax: (06 1) 316-9860, e-mail: info@lurchmann.hu
A szerzõdéshez a háttéranyagokat (kész hirdetési anyag, fotók, szövegek, stb.)
kérjük mellékelni!

NYOMTATVÁNY SZÁMA:

VN-M061

BANNER

A megrendelt megjelenési formát egyértelmûen jelölje meg!

1. Oldal

MÉDIAAJÁNLAT / SZERZÕDÉS
Amely létrejött egyrészrõl

A vállalkozás adószáma:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

-

___ - ___ ___

SZÁMLÁZÁSI NÉV:_____________________________________________________________________________________
SZÁMLÁZÁSI CÍM: ___ ___ ___ ___

___________________________________________________________________

SZÁMLAKÜLDÉS CÍME (ahová a számlát postázzuk): ___ ___ ___ ___

___________________________________________

ALÁÍRÁSRA JOGOSULT VEZETÕ NEVE: _________________________________________________________________
TELEFONSZÁMA (napközben elérhetõ): __________________________________________________________________
E-mail címe: ____________________________________________@___________________________________________
továbbiakban, mint HIRDETÕ és a

LURCHMANN KFT.
székhelye: 1024 Budapest, Forint u. 12., Adószám: 13324182-2-13, CJSz.: 01-09-099901, képviseli: a társaság ügyvezetõ igazgatója
továbbiakban, mint KÖZZÉTEVÕ között az alábbiak szerint:
HIRDETÕ Közzétevõtõl megrendeli az alábbi reklámszolgáltatásokat (Jelölje és töltse ki a megfelelõ résznél!)

1.) BANNER MEGJELENÉS a www.vadasznet.hu portálon

díja: 9.000,-HUF+20%ÁFA/hónap

(díjfizetés havonta átutalással, számla ellenében)
Ez a hirdetési forma a honlap fõoldalán található bannerben történõ megjelenést foglalja magában [Banner mérete: 468 X 60 pixel], a banneren keresztüli átlépés
lehetõségével a MEGRENDELÕ saját honlapjára. A banner megjelenés ciklikus, tehát a bannerek -mint ajánlatok- egymás után váltják egymást kb. 3-4
másodpercenként.
A www.vadasznet.hu kitûnõ megjelenési forma, hatékony reklám, hiszen az egyik leglátogatottab vadász honlapról van szó.
Részletes látogatottsági statisztikát a honlapon talál.
Banner-megjelenésre korlátozott számban van lehetõség, az elsõ húsz beérkezett megrendelés alapján tudunk megjelentetni, ezt követõen várakozási listára kerül
a MEGRENDELÕ, akit megüresedés esetén értesítünk. Jelölje X-el a megrendelést!
IGEN, megrendelem ezt a szolgáltatást------------------------Nem rendelem meg ezt a szolgáltatást-------------------------SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK
1.) Közzétevõ a megjelentetett hirdetési anyag tartalmáért semmilyen felelõsséget nem vállal.
2.) HIRDETÕ köteles a hirdetési díjat a megjelenés elõtt számla ellenében átutalással Közzétevõ a Budapest Bank Rt..-nél vezetett 10103104-52426000-01000006.
számlájára átutalással (14 napos) megfizetni.
3.) Elõzetes (megjelenést megelõzõ) szerzõdés felmondás esetén Közzétevõt a szerzõdött hirdetési díjak összegének 30%-áig terjedõ kötbér díj illeti meg, amit
számla ellenében HIRDETÕ köteles átutalással (14 nap) megfizetni, mivel Közzétevõ a megrendelt hirdetési felületet HIRDETÕ részére fenntartotta és biztosította.
Banner hirdetés esetében 1 havi hirdetési díj alapján kerül a kötbér díj megállapításra.
4.) A már megfizetett hirdetési díjakat Közzétevõ nem fizeti vissza.
5.) HIRDETÕ semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, ha a hirdetés saját magának felróható okból nem jelent meg (pl.: nem küldte meg határidõre a hirdetési
anyagot).
6.) Amennyiben HIRDETÕ nem kész anyagot küld, úgy minden esetben automatikusan az elkészítési díj az adott szolgáltatási díj 15%-nak megfelelõ
összeg.Banner esetében a számítás alapja 1 havi hirdetési díj. Az elkészítési díjat Közzétevõ az elsõ számla kiállításakor a hirdetési díjjal egyidejûleg kiszámlázza.
7.) Jelen Szerzõdés visszaigazolás nélkül érvényes.
8.) Jelen szerzõdés határozott idejû: [1.] a Banner hirdetés esetén a felmondási idõ 2 hónap, tehát a fizetési és szolgáltatási kötelezettség a felmondás napjának
hónapját követõ második hónap utolsó napján szûnik meg. Eddig az idõpontig (a felmondás utolsó napjáig) Közzétevõt megilleti a hirdetési díj és HIRDETÕ jogosult
a szolgáltatásra.
9.) A felek a szerzõdést átolvasás és értelmezést követõen szabad akaratukból cégszerûen írták alá.

A Médiaajánlat alapján a fent megjelölt szolgáltatásokat megrendelem. A reklám-szolgáltatások díját vállalkozásunk a
Szerzõdési Feltételek alapján, számla ellenében átutalással határidõre megfizeti. Kijelentem, hogy cégszerû
aláírásra jogosult vagyok.

KELT: helység:_______________________, 200__.év _____________ hónap ____ nap
P.H.
HIRDETÕ BÉLYEGZÕ LENYOMATA

____________________________
ALÁÍRÁSA

LURCHMANN KFT. (KÖZZÉTEVÕ)
cégszerû aláírás

