ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen okirat – a továbbiakban: ÁSZF - hatálya kiterjed a MEDIAMOTION Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (székhelye: 6760 Kistelek, Rákóczi utca 45., telephelyei: 6721 Szeged,
Bocskai utca 6. fsz. 2., valamint 6721 Szeged, Szent István tér 2. 4. em. 8., cégjegyzék
száma: 06-09-010136, adószáma: 13574428-2-06, statisztikai számjele: 135744287311-113-06, számlavezető pénzintézet: Pillér Takarékszövetkezet, bankszámla száma:
56900075-10000740-00000000) – a továbbiakban: Szolgáltató - „Megjelenés
kuponfüzet hirdetési felületén” szolgáltatására – a továbbiakban: Szolgáltatás vonatkozóan létrejött minden jogviszonyra, szabályozva a szerződő felek jogait és
kötelezettségeit, a jogviszony keletkezésének és megszűnésének, valamint a szolgáltatás
és ellenszolgáltatás teljesítésének rendjét, továbbá a szolgáltatás egyéb lényeges
feltételeit és jellemzőit.
Megrendelésük bármely formában történő benyújtásával Megrendelőink a jelen Általános
Szerződési Feltételekben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1 A Szolgáltató a szerződés létrejöttét megelőzően írásban – ide értve az elektronikus,
illetve fax útján történt közlést is – ajánlatot tesz a Megrendelőnek.
1.2 A szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Szolgáltatónak eljuttatott és minimálisan a
Megrendelő nevét, adatait és a szolgáltatás megrendelésének tényét tartalmazó, emailben, postai úton, telefonon bediktálva vagy faxon megküldött közlés (ONLINEKUPON.HU
MEGRENDELŐ) útján létrejön.
1.3 A szerződés létrejöttének – így az ÁSZF alkalmazhatóságának - nem akadálya, a
megrendelőlap kitöltésének illetve az aláírásának hiányossága, amennyiben megfelel az
1.2. pontban foglaltaknak. A Megrendelő a megrendelőlap Szolgáltatóhoz való
eljuttatásával egyértelműen kifejezi szerződéskötési szándékát.
2. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA
A szolgáltatás tárgya 105 milliméter X 59 milliméter nagyságú hirdetési felület igénybe
vétele a Szolgáltató által tervezett, kivitelezett és terjesztett kuponfüzetben az előzetes
ajánlatban és a megrendelőn meghatározott példányszám, terjesztési helyszín és
terjesztési időintervallum paraméterekkel.
3. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
3.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás megrendelésével
egyidejűleg, de legkésőbb a terjesztési időintervallumot közvetlenül megelőző
keddi napon déli 12:00 óráig a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a hirdetés grafikai
tervezéséhez szükséges adatokat, információkat és grafikai állományokat.
3.2 Amennyiben a Megrendelő a 3.1 pontban foglalt határidőt elmulasztja, vagy a
grafikai állományok minősége nem megfelelő, a Megrendelő hozzájárul, hogy a
Szolgáltató a hirdetés grafikai tervét a Megrendelő honlapján fellelhető grafikai
állományok, vagy a Megrendelő bármely más helyen fellelhető cég- vagy
szolgáltatáslogója alapján, illetve szükség szerint egyéb grafikai állományok
felhasználásával készítse el.
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3.3 A Megrendelő a tervezési folyamat során egy alkalommal külön szolgáltatási díj
felszámolása nélkül jogosult a hirdetés grafikai tervének módosítását kérni. Megrendelő
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden egyes további módosításért egyenként
1.000,- Ft, azaz Egyezer forint + ÁFA külön szolgáltatási díjat számít fel.
3.4 A hirdetés megjelentetésének feltétele, hogy a Megrendelő a hirdetést jóváhagyja. A
hirdetés jóváhagyása történhet telefonos, e-mailben, postai úton, vagy faxon megküldött
közlés útján.
3.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés jóváhagyásával felelősséget vállal
azért, hogy a hirdetés a jó erkölcsbe, reklámetikai normába, hatályos jogszabályba nem
ütközik, és nem sérti harmadik személy jogát, továbbá, hogy a hirdetés megfelelő és
valóságos információkat tartalmaz. Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott
hirdetésért való mindennemű felelősségét – mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik
féllel szemben - kizárja.
3.6 A Szolgáltatónak fő szabály szerint jogában áll a megrendelt hirdetések tartalmát az
általa üzemeltetett, www.onlinekupon.hu domain alatt elérhető honlapon közzétenni a
hirdetésben megjelölt kupon felhasználási időtartam alatt. Megrendelő az online
közzététel
lehetőségét
a
szabályszerű
megrendelőlap
vonatkozó
rovatának
megjelölésével kizárhatja.
3.7 Szolgáltató vállalja, hogy az ajánlatban megjelölt rendezvényen a rendezvény
látogatói között az előzetesen közölt példányszámú kuponfüzetet szétosztja. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Szolgáltatónak jogában áll az előzetesen közölt
terjesztési időintervallumot módosítani azzal, hogy a terjesztés ideje a rendezvény kezdő
és záró időpontja közé kell essen. Ez utóbbitól indokolt esetben a Megrendelő érdekeinek
szem előtt tartásával el lehet térni azzal, hogy a terjesztés kezdő és záró időpontjától +/két nappal történő eltérés lehetséges.
3.8 A szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, ha a kuponfüzetre a Szolgáltató által
előzetesen meghatározott példányszám 80% -a terjesztésre kerül. A szolgáltatás akkor is
teljesítettnek tekintendő, amennyiben vis maior felmerülése esetén – ide értve különösen
az időjárási akadályokat és a rendezvény megvalósulásának a szervező érdekkörében
felmerülő okból történő módosulásait –a kuponfüzetek több mint 50% -a terjesztésre
kerül.
3.9 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hirdetés hatékonyságáért
felelősséget nem vállal, így különösen a megjelenés következtében vásárlást lebonyolító
vevők, illetve szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára ígéretet nem tesz. Az új
vevők, illetve ügyfelek száma a szolgáltatás teljesítésének tényét nem befolyásolja.
3.10 A terjesztés során igénybe vett hostessek kiválasztási mechanizmusát, létszámát és
arculatát a Szolgáltató határozza meg és ő felel hostessek a megfelelő szolgáltatási
színvonal érdekében szükséges tájékoztatásáért, utasításáért. A Megrendelő a
hostessekkel kapcsolatos szubjektív kifogásai a díjfizetés megtagadásának, vagy a
szolgáltatási díj mérséklésének alapját nem képezhetik.
3.11 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez teljesítési
segédet (alvállalkozót) vegyen igénybe, ide értve különösen a grafikai tervezés, a
nyomdai kivitelezés és a terjesztés folyamatait.

1

3.12 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos
kifogásainak a Szolgáltatóval való közlésére a kifogásolt jelenség, történés észlelésekor
azonnal köteles kifogást emelni, de legfeljebb azonban a teljesítést követő 3
naptári napos, jogvesztő határidőn belül jogosult. A Szolgáltató kizárólag a
határidőn belül, írásban – ide értve az elektronikus levél vagy fax útján - közölt
megrendelői kifogásokat vizsgálja ki.
4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
4.1 A Megrendelő a szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A díj mértéke az előzetesen
eljuttatott ajánlatban foglaltak és az időközben felmerült külön szolgáltatások (pl. grafikai
terv külön díj fizetése ellenében megrendelt módosítása) díjának összege alapján kerül
meghatározásra. A Szolgáltató a díjat a hatályos jogszabályok szerinti áruforgalmi adóval
jogosult növelni.
4.2 A díj megfizetése a szolgáltatásról kiállított és megküldött számla ellenében, a
kiállítást követő 8 napos határidővel, a Szolgáltató a Pillér Takarékszövetkezetnél
vezetett, 56900075-10000740-00000000 számú bankszámlájára történő banki
átutalással esedékes.
4.3 A Szolgáltató késedelmes fizetés esetén a fizetési határidőt követő naptól kezdődően
törvényes (Ptk.) mértékű késedelmi kamatot számít fel.
4.4 A Szolgáltató a fizetési késedelem beálltától számított 30 napon túl jogosult
követeléskezelési szolgáltató (pl. ügyvédi iroda) igénybe vételére. Megrendelő
tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a követeléskezelési szolgáltató minden
a követelés behajtása érdekében felmerült tevékenységének szerződéses díja őt terheli.
5. AZ ELÁLLÁS JOGA
5.1 A szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni bármely fél legkésőbb a terjesztés
tervezett kezdő időpontját megelőző 8. napig, írásos közléssel – ide értve az
elektronikus levelet és faxot is - jogosult. A közlés másik fél általi – időbeni kézhezvételének bizonyítása az elálló felet terheli.
5.2 A Szolgáltató az 5.1 pontban megjelölt határnapot követően történő elállása esetén
köteles az esetlegesen díjelőlegként megfizetett szolgáltatási díjat a Megrendelő részére
visszafizetni.
5.3 A Megrendelő az 5.1 pontban megjelölt határnapot követően történő elállása esetén
a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes szolgáltatási díjra jogosult.
5.4 Megrendelő tudomásul veszi hogy a hirdetés jóváhagyását követően közölt elállás
esetén a hirdetés megjelenését visszavonni nincs lehetőség. Az ezzel kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő bármely kárért, követelésért a Megrendelő tartozik helytállni.
6. KAPCSOLATTARTÁS
Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolattartást az alábbi, munkaidőben elérhető
elérhetőségeken keresztül valósítja meg:
Levelezési cím: 6721 Szeged, Szent István tér 2. 4/8.
E-mail: info@onlinekupon.hu
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Telefonszám: +36 30 205 30 99
Fax szám: + 36 62 42 48 99
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7.1 A szerződés teljesítése során a felek fokozott együttműködésre kötelezettek.
7.2 A szerződés teljesítése során a másik fél vonatkozásában megismert és nem publikus
minden üzleti jellegű tény, adat, információ üzleti titok tárgyát képezi.
7.3 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó további
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
7.4 A szerződő felek esetleges jogvitáik esetére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság
illetékességét kötik ki.
KELT: Szegeden, 2013. január 15. napján
Hamar Zoltán s.k.
ügyvezető
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