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Érvényes: 2009. január 1-től
Megrendelő a hirdetési szerződés, megrendelés aláírásával, illetve a visszaigazolás
jóváhagyásával tudomásul veszi, hogy a Mocca Média Kft. – továbbiakban: Kiadó – kiadásában
megjelenő, Out Of Office nevű kiadvány ingyenesen, ezáltal célzottan és koncentráltan jut el
célcsoportjához. Kiadó a hirdetést Megrendelő által közölt méretben és terjedelemben,
megfelelő minőségben jelenteti meg Out Of Office című lapjában. Kiadó a megrendeléseket
írásban (levélben, faxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban
visszaigazolja. A hirdetések megrendelésekor Megrendelő köteles megnevezni vállalkozását,
annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát, a
megrendelést cégszerűen írja alá. Megrendelő a hirdetés anyagát 2009. február 20-ig köteles
Kiadóhoz eljuttatni.
A megjelenés időpontjának esetleges módosulásáról Kiadó haladéktalanul értesíti Megrendelőt.
Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a lap minőségi profiljába nem illő hirdetéseket nem
jelenteti meg. Ebben az esetben Kiadó egy már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlését –
előzetes egyeztetés után - konzekvenciák nélkül visszamondhatja, illetve kérheti a
megjelenítendő hirdetés grafikai vagy tartalmi megváltoztatását.
A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését Kiadó nem tudja minden esetben
garantálni. Kiadó a hirdetésekben előforduló esetleges hibák és a hirdetés megjelenésének
elmaradása miatt bekövetkező károkért nem vállal felelősséget.
Leadási késedelem esetén Kiadó a megjelenést nem garantálja. Ha a hirdetést Kiadó a leadási
késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg. Kiadó
a hirdetések leadását követő bármilyen változtatás elmaradásából eredő károkért abban az
esetben vállalja a felelősséget, ha annak feltételeiről Megrendelővel megegyezett, és annak
végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi
problémáért, ami az általa leadott eredeti grafikai anyagok rossz minőségéből vagy hiányából
fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kisebb szín- és
tónusbeli eltérések, melyek azonban nem jelentenek hibás teljesítést.
Kiadó az átvett kéziratokon jogosult elvégezni a magyar helyesírás szabályainak megfelelő
javításokat, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást ugyanakkor csak
a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot
változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben azonban Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi
vagy formai hibát észlel, ezt minden esetben közli Megrendelővel, de azt csak közös egyeztetés
után korrigálhatja. Kiadó nem vonható felelősségre, ha a kész hirdetési anyagban esetlegesen
meglévő hibát nem észleli.
Amennyiben Megrendelő a hirdetés előállításához Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel
együtt közölnie kell. Kiadó a hirdetések grafikai elkészítését – más megállapodás hiányában –
15% technikai költség ellenében vállalja. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó lap
támpéldányának kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül lehet bejelenteni. Kiadó
reklamációt csak írásban fogad el. Kiadó a hirdetők által leadott nyomdakész anyagokat, a
megjelenést követő 6 hónapon át őrzi meg. Ezt követően – ha más megállapodás nem történt –
az anyagokat megsemmisíti. A már írásban visszaigazolt megrendelések esetén Kiadó lemondást
csak írásban fogad el.
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Kiadó a megállapodás keretében megjelenő hirdetések ellenértékéről a megjelenést követően
Megrendelőnek számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett
hirdetést tartalmazó teljes kiadványt (támpéldány).
Átutalással történő fizetés esetén a számlák kiegyenlítésének határideje 8 munkanap,
késedelmes fizetés esetén Kiadó a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani.
Megrendelő (Hirdető és Hirdetés-közvetítő) ezennel visszavonhatatlanul átvállalja Kiadótól a
reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Reklámozóval
és Reklámszolgáltatóval szemben fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon
bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a hivatkozott törvény és a jelen szerződés
Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a
Kiadóval szemben érvényesítenek. A fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján Megrendelő
köteles a Kiadó helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a
hatóságnak, illetőleg a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett
bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó már kiegyenlítette, Megrendelő a Kiadóval
szemben tartozik helytállni. Esetleges vitás kérdésekben – az egyedi szerződéseken,
megállapodásokon túlmenően – az Out Of Office Médiaajánlójában, továbbá a Ptk.-ban és a
gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.
Mocca Média Kft.
Budapest, 2009. január 1.
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