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iovább akba n ltl€gÉnd.ló ( n nl Ro kli mozó) €yon*n L]gy § m n{ Fol6k, keft az a ább v€ u ödési léltáiálák

szézódó.lá6va:
Rgkámuó ]€én 9eródé§ aálíásáVa mégblza MRKi hogy nevében a ReklámközéiéVó leé
Méd á hi.dél* le úléléítékes lú kénl e ]á rjon iá en 9e,ód és 1 §záfi ú mellék €lben É* €lezéll h deté§i iélú éiek
lek nlelébBn Feek méqá ápodiak. hogy MRK képv*éh joga kteí]ed a reklám kózzáléiéléÉ nányuó
,ezódésnek a R€k ámdó iévében $nénó megkótésé€. á le ]esilés é fogedásáE

kéíe€b€í irerrend.lö bérbe Vgsz MRx_ló
íék ámlé u etet (h€ y9lnek a2 1 §záfi Ú me ék etb€i lé9€iézvé)

M€9r€nd6lós tómája: Bom6 F.§ztivál

l, Reklámle ulél bérbeadásá nak idób d2n á

2, Féék megá ap.dnak ábbán. hóqy Meglendeé óni mégnéVézét €klá míelo lel€kel M R K.iól bá óé Vesz, és a
plóduk ós munkákal megíende azálább,akban Észaiezefr áÉkon

lldetési d 

'" 

li*ám

'A l] rdetés dir bda m.zza az egyszeí k h€ yezés és le§zedés kó|iségél

Vesz] hogy á *ézódés MRK{ak fel néfi íóhalÓ okbó
aeg§lL-FF ,ndP,e§

Tc5,o9!,tr áóFT9.eIl 94J .n.r,P5le!e,e tr joqói,n /> 1a,o, .ád
é maradl Vágy h básan le!€srct szogábláSéd MRK semmtrie káíigényr ieÁ iogád él V9maomak

lan MRK éldekköén kivul á ó esenény, fi€yel MR( sem kózvélénü,
*m kózvelvé iém képes befoy soío!ák a hamádk szeméyek álla
*áidékos vagy gondállan íongáási kúlónó§én de nem kzáólaoósán ide lad@k mé9 pl a Bkv znrö
ndu ó kénysz€rú kól€ ezells€ Vá bzás felü]iüs ELMLI Nyd stb okokbó álmsdtleg -siurele iéleii €9y

a, Á MRF . záíá d íPelo9seg etoo va§/ ánLi s/L.§ége§ d MRt es a
Megíá. d. ó ,ó9\ *or /ál . ,llo ao É,e.;n c MRt s"-T iel , .e|é Ö*"qe



5 A éEyáriá§ía keílr ó rekiáínok lelje§ (glalika nyelv slb ) tádáháéíl é§ a haiályos jogszabályok betádásáén
k záíó áo á Meq lendeló a 

'€ 
elós, e9et eges halÓsáq i b! niélés kóvelkezménye l Vá glF Báím€ y u ló ágos a

M.g lende ö álla elÖleíjeylen ok bó élvé§zet n Ód osliás kó tség€ N,j€g ren delÖl teíheli

A lékláfihólddók gyáriásának kóliségeil a N,l€grendelö Vse A g6íikái 
'nyáq 

ló.dá3lí.k hrtárid€je:
2013,05,22 Megrendeló késed€ he káriéliiési kótelézéltséq néfr télhél a
ké*demés kheydés nem Von]a magá 0lán a hi.delé§ dö meghosgabbliását A késedemes leádás
eselén plusz lechn ika kö i§é9 éple (dljá 2ooo,flrAlá/db) meyn€kkóllségétMegÉndeóVÉe

A krh e yézés ld ólál€ma (k hélyezés d Ógak) az 1 pont sze rinl hrdelés dÖúk elsó nap]áól 9ám ilotla n 4
n3p Továbbá MRK Vá á!á. h€y á k helyez€n pbkátok á]lap.lát e enóz, a fe ú eleket l€íbadadja, a sérüll
iá ákái 72 ólán beul- ám€nny]ben *ukségés és rendekezik vele. a M€qí€ndeÖ álla bzllsilon ial@lék
eqág - kavlla Egy hav megrendeés €selén ]0% hosgabb meg,eené§ e§eéi megegyezés szernii

n€fr feóháió káíeFmény
kóVeikéznényéi MRk éoyed0l ném Vállá]a yén eseibén MRKi lerhe á €kámhodozó Javilásá vágy
celé]e es á kesö ,dósÉk béí€ll dlláló Vaó eésés Vesztesele. á Megrendeöi p€dlg á plakáiok ú]bóli

khélyézéssel kapósoálos klogásl ]lefue a Eklámhordozókon égell hibál a Megrendeö kásban kólees
]édn A kifoq& joqóssáqáiak bz sei|eges kfogás n€m Vonalkozhai az
elfogádon heyek lrá§bán lódénó hbabéjééílés élfiáÉdá§ál és visszamenóeg€s
hbabe]eenlést(iRK_nak n€m á mód]ában ellogadni

Fizeté9 Íe téIe €k
MRKjelán uéaódég 2+s pónlrá álaplán a meg rendeléS le ]es ós9e9é1 aza.539 064 Ft + Áf. ó39ései a
h ld€iésl idószak esó náp]án]o96u]l kszámázn meyélMégÉndeó3naposfizeésihalárdóWlkóleesa

Késedemes fzelés eselén MRK a ké*déémn€ é.^ielt ós§zég Ulái á mmdéikór ]egybank álapkámál
3%!lnovet ménékéVe €ygzó ménék! kéFd. m kám.loiésá Po]q á d TóNénykönyvól szó ó 20] 3 év V,
(óruény (Plk) 6155 §.ában iögziien b€ha]üsi kóllságáialányl jogosú l á MeqíendéóVe *embén
éruéiyesiten Továbbá késedemes lizetés esélén MRK íénnladá mágánák a jógol. hogy a MegÉndéló
lóvább fréqÉndélésel ne le]esltse. illetóleg szuneteiessá mndaddg ámig á Méoíendeó a meg§lözó
9ámlák e énédékéik néh égyén (i

(ésedem kamal közéséI von]a má9á uián há á MéqÉndelö egyéb h bájáM *€nv€d késédé mel a
belzelés (zelés, halárdó ulán kéd módos lások mnden ioífiájá. pónláian cim m€gadása, c|mvállózás
bé.lé.léqAaél A íá ádá5é álTr Jen alá oíl_deT€-} ilD,

szeuödó Feek mé9á ápddnak (ovábbá abban hogy amennyben á Megíendeó lzété9 kólelez.ltségénék
nám ie9 á egei s emiati MRK áílá kénysz€lú , hogy a jelen sz6u ódé§ a ápján ól méqilletó kóv€i.l*t ]o9l
úlon éfróny*nse. L]gy á behá]tás kóbé9éia MegGndeó kóleles meglé l€ni,

Je 6n h.laEzotl ldóru 9óló *é2ódé5 íend€s lé mondás ut]án nem sz0nielheIó méo
Je en sz€uédés sL]lyN szeródésrégés eselén bármely fél álla ázonna hátállyá fé fiondhaló
súlyos szeu ódés9€gégnek mnóso kúóió§en de iem kzáólaqosan a Méo.endeó íészáó|a 30 naool
megha adó 

' 

zelés késedél.m e2 eseibén rVRK a le!€s bédel djEjogosull

Megrcndeó kó166zi máOál. hógy a szezödé9ben b.losltotl ]ogáil á3 vállal köbleé
9ehélynek MRK hozá]áru ása nélko -n€méngediái

kijelenlik hogy je€n szezódás megköésékól néh lolyk e €nok oyán per
éljálás Vaáminl Végrcliá]lás Vágy ólyan halósáqi Vi69áa1 móy m€gakadáyozná, vagy gáloná jeen
*ezódésben m egsza botl kólé ázel§éqéi le! es llé§ébe n

szeEódó 
'e]ek 

kólcsónósen kóle ezetségél Vá alna k h ogy a jelen sz6u ódés* ]ogv 9ón
lúdómásukra jubn va?menny lényl adáloi inlóímácól, bvábbá a j

d,k geméy ludomásáE ném hozák Nefr minósol uzlel liloknák há
báímely k geEódö léla más k 1,91.6 minl úzlét padiére Vagy relbrencra hNalkozik hámádik,€mélyek

A szezódó fol6k eÍogad]ák hoqy MRK a számviledlszóó 2000áVic iV3§(4)bek€zdés ] ponljánák
m€gíe €lóen kózvefien 9ol9á talást Vágez

1l feiéle ekie a haülyos pik váláfi íl á bélírld hiídelés tévákenytégról
*óló é§ Vonatkozó ]ogszabá y íendek€zé§ekanányádók



A Me§Énddd á jg€n VaPódós .áhásáVal ki]als lro9y ám6nnyib6
és eoyes kolláb lól 3zóó 2003 éVixLV lódény (Rerómó!ény)3§ ) ponl]á

3zé,hl rc klán kózvelftó n ók hinósu , akko l o iáígyban a íék á m ozóVáL 1hildolóVel) ,ésbe ] szeEódésl kölii
íinó§i] ó Mogreidoó a ]€m Vsződós aálú§áVáL kuglgnli lovábbá hogy á

rák ámouóva lhid€ló€l) a funt]láe
kópvi3é1.1 joga á ódések á Bklámdó (li,d6ló) n6vób6n lóíónó

s a lé j$ilé§ álfog.dásá.á § klslJed,

Nény(,R6klámadólv )á a!]án ízél
s a vonalkozó]ogszabáyokban

é öidakal maíadókla3nur& dóbén lóljes léni
.k áfrkózzélélé megrcnd6 ójél ném

adó borizotós l köte LezetGé o . R. klám közéléi.| von alkozásá ban

€ sk mYóbm a áiló *6nó y€k k!€ 3nlik és száVálo ]ár, ho§y joqos! kk ig €n
3 ]€ an *szódé§

dák6áhe ós F6 €k js]€n R6zódós álápJán ídiíálló lóbló2.li§é§.l ,6 Jé3(é3áh€z 9zoksé!€..k.

Ukkalm ndánbén mégégyézól, a máimpon aálaák

éjobbo]dJói ep6ő me |et 12'


