HIRDETÉSI FELÜLET MEGRENDELÉS
a Hírcsatorna szaklap Vízipari különszámában történő megjelenéshez
A Megrendelőlap kitöltésével szerződés jön létre a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai
Szövetség (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A 419.; adószám: 18087798-2-41,
bankszámlaszám: 16200151-18537482, MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.), a
továbbiakban mint Szolgáltató, valamint:
Szervezet/intézmény neve:
Számlázási címe:
Adószáma:
Ügyintéző neve:
Telefonszáma:

E-mail címe:

a továbbiakban mint Megrendelő között, hirdetések megjelentetésére és kapcsolódó
szolgáltatásokra az elektronikusan megjelenő Hírcsatorna szaklapban az alábbiak szerint:
Kérjük, jelölje ×-szel, hogy mely lapszámban kíván hirdetést megjelentetni:
О Vízipari különszám - tavasz (április 29.)
О Vízipari különszám - ősz (október 28.)

Kérjük, jelölje ×-szel, milyen terjedelmű hirdetést kíván megjelentetni:
О 1/1 oldal
50.000 Ft+ÁFA
О 1/2 oldal
30.000 Ft+ÁFA
О 2 db 1/1
80.000 Ft+ÁFA
MaSzeSz tagszervezetei számára, hirdetés megrendelése esetén 20 % kedvezményt
biztosítunk.
A Szolgáltató a hirdetésekbe beágyazott linkek és videofájlok megjelentetésére alapáron
biztosít lehetőséget a Megrendelőnek. A lap A4-es méretben készül el (210x297 mm), online
formában.
Leadási formátumok:
JPG, Photoshop EPS, TIF, PDF, minimum 300 dpi/CMYK színbontásban (.doc, .docx
formátumban megküldött hirdetési anyagokat nem tudunk elfogadni).
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Az aláírt megrendelés a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés, mely a megrendelés
visszaigazolása napján lép hatályba. Kérjük, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt
megrendelőt a titkarsag@maszesz.hu e-mail címre juttassa el, a lapzárta határidőig:
−
−

Vízipari különszám - tavasz (április 29.)
Vízipari különszám - ősz (október 28.)

2021. április 15.
2021. október 14.

A Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát a megrendelést követően kiszámlázza. A
számla fizetési határidőre történő kiegyenlítése után, valamint az anyagleadási határidőkre
vonatkozó előírások betartása mellett a Szolgáltató a megrendelt lapszámban jelenteti meg
a Megrendelő hirdetését.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a képként megküldött anyagokat JPG, Photoshop EPS,
TIF, PDF formátumban tudja a Szolgáltató elfogadni minimum 300 dpi/CMYK
színbontásban (.doc, .docx formátumban megküldött hirdetési anyagokat nem tudunk
elfogadni).
Amennyiben a kívánt hirdetés esetében a leadási határidőt a Megrendelő nem tartja be,
illetve ha a Megrendelőnek felróható okból a hirdetés nem jelenik meg, a Szolgáltató
jogosult az egyszeri hirdetés értékének meghatározott részét leszámlázni. Ez a hirdetés
megjelenése előtt egy héttel lemondva a hirdetés összegének 100%-a, két héttel előtte
50%-a.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület
árára vonatkoznak, a Szolgáltatónak csak nyomdakész hirdetést áll módjában elfogadni.
A Megrendelőnek a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatos igényeit külön kell
jeleznie a Szolgáltatónak.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a
hirdetés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg.
A Megrendelő kijelenti, hogy az általa megrendelt hirdetés a gazdasági
reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII. tv. rendelkezéseinek mindenben megfelel,
általános reklámtilalom és reklámkorlátozás alá nem esik.
Kelt:

_______________________________________
cégszerű aláírás
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