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HIRDETÉSI MEGRENDELŐ 
(Csepeli Hírmondó újságban feladott hirdetéshez) 
 
REKLÁM MEGJELENTETÉSE: 
Hirdető kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéb szervezet jogait (különösen szerzői 
jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a Grtv. a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseibe, illetve az NMHH rendeleteibe, 
iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. A Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, 
tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent 
felsorolt jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Hirdetőt  terheli felelősség teljes körűen. Amennyiben harmadik személy 
vagy hatóság a Szolgáltatónál a Hirdető tevékenységével vagy a Hirdetés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel 
vagy eljárást indít, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az 
eljárásba belépni, és az esetleg és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni. A 
kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az általa képviselt nyomtatott médium profiljába nem illő, továbbá a hatályos jogszabályi  
rendelkezéseket sértő, illetve azokat megkerülő aggályos Reklámokat ne jelentessen meg. Ebben az esetben Reklámközvetítő a megrendelt 
és visszaigazolt Reklám közlésétől kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettség és egyéb, a díjfizetést meghaladó mértékű ellenszolgáltatás 
nélkül elállhat. Az ilyen tartalmú Reklámot a Reklámközvetítő akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már igazoltan  
megfizette. 

A Hirdető a Csepeli Városkép Kft. által a hirdetési szolgáltatások nyújtására alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket (ÁSzF) 
jelen Megrendelés aláírásával elfogadja, továbbá Hirdető tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely a fenti 

szerződési feltételbe ütközik. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kitöltött és visszaküldött megrendelő szerződésnek minősül!  
 
Megrendelő neve:     Címe (irányítószámmal): 
Számlázási név:     Számlázási cím (irányítószámmal):. 
Adószám:     Cégvezető:  
Telefon:      Ügyintéző:  

 
 
Apróhirdetés ára: 1000 forint + áfa/megjelenés 
 
Megjelenés dátuma: 
 
 
Hirdetés szövege: 
 

 
 
 
MEGJELENÉSI DÁTUMOK: 
 
 
 
 
A megjelenési dátumok változás jogát fenntartjuk. 
 

 
Grafikai előkészítés: A hirdetéseket mérethelyesen, színes kivitelben, 300 dpi felbontásban kérjük. 
Formátum: TIFF, JPG, EPS, PDF. Színtér: CMYK 
Általános kérések: A magazin rotációs technológiával készül, a hirdetések elkészítésénél, kérjük ezt figyelembe venni. Kérjük, hogy a képfeldolgozás során 
használjanak színvisszavételi technikákat, GCR-UCR-t (Photoshopban: medium (közepes) beállítást). A nyomda a kompozit anyagokat black overprinttel 
(fekete alátöltéssel) világítja, ezért kérjük határozottan beállítani a fekete alátöltést (pl. InDesignban, Photoshopban). Problémát okozhat az apró vagy vékony 
vonalú betűkép több színből történő nyomtatása. Fekete szövegnél kérjük 100% black használatát. Fekete felületeknél kerüljük a több színből álló fekete 
használatát. 
Amennyiben a hirdetést a szerkesztőség készíti el hozott anyag alapján, a grafikai előkészítés díja a hirdetés összegének az 50%-a. 
 

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
Megjelenést követően, számla ellenében (banki átutalással OTP: 11721026-20258542-00000000) történő kiegyenlítés a megadott fizetési határidő lejártáig.  
Jelen hirdetési megrendelés szerződésnek minősül és az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és vonatkozó jogszabályok az érvényes. 
 
Budapest, 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………….. 
Cégszerű aláírás       Cégszerű aláírás 


