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Hirdetési Szolgáltatási Szerzôdés
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Továbbiakban, mint JCDecaux Hungary Zrt.,
kôzôtt a mai napon az alábbi feltételek szerínt:

1. FOGALMAK
Hirdetóeszkôz: a Standard és Non-Standard Hirdetési Felúletek;
Reklámanyag: Hirdetóeszkôzôn elhelyezett, a hirdetési uzenetet megjelenítô papír, fólia, vagy 
festett felulet, ideértve az Innovatív Hirdetoeszkózóket is;
Óriásplakát: a jeleň Megáliapodás alkalmazásában az 5,04 X 2,38 m (euro) méretú Standard 
Hirdetési Felulet, melyen papír, illetve esetlegesen roll-up rendszeru fólia alapú Reklámanyag 
kerúl elhelyezésre. A megjelôlt mérettol tôrténô minimális eltérés (+/-3%) az Óriásplakát 
minôsítést nem befolyásoija;
City-light: 1,17 X 1,71 m méretú, frontoldalán általában papír alapú Reklámanyag 
kihelyezésére alkalmas, plexivel védett Standard Hirdetési Felulet. A megjelôlt mérettol tôrténô 
minimális eltérés (+/-15%) a City-light minôsítést nem befolyásolja.;
City-light Balaton: elóre megadott terúleten található -  Balaton kôrnyéki -  City-light Standard 
Hirdetési Felulet (CL Balaton);
Óriásplakát Balaton: elôre megadott terúleten található -  Balaton kôrnyéki -  Óriásplakát 
Standard Hirdetési Felulet (BB Balaton);
Jármúreklám a budapesti, illetve más kôzlekedési válialtok egyes tômegkôzlekedési eszkôzein 
elhelyezett Non-Standard Hirdetési Felulet;
Kampány: valamely meghatározott áru, vagy szolgáltatás, vagy ezek meghatározott 
csoportjának reklámozására szolgáló reklámszolgáltatás, amely Hirdetôeszkôzôknek a 
Kampányidószak alatti igénybevételével valósul meg;
Kampányidószak, vagy Hirdetési idószak: a Kampány folytatására szolgáló idôszak, mely 
minden esetben a vonatkozó megrendelésben kerúl meghatározásra, figyelemmel a rendes, 
illetve a rendkívúli ragasztási idôszakra;
Net-net Ár: a kedvezménnyel csôkkentett listaár;
Reklámtôrvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. tôrvény;
Ptk.: a Polgári Tôrvénykônyvrôl szóló 2013. évi V. tôrvény;

JCDecaux Hungary Zrt.
Hungary; Ganz utca 16. IV. em. - 1027 Budapest - Tel.: +36 1 208 73 00 Fax:+36 1 225 01 11 
www.jcdecaux.hu -  info@jcdecaux.hu

http://www.jcdecaux.hu
mailto:info@jcdecaux.hu


JCDecaux

Számviteli Tôrvény: a számviteirôl szóló 2000. évi C. tôrvény;
ÁSZF: a JCDECAUX általános szerzôdési feltételei;
Reklámozó: a Reklámtórvény 3 § I) pontjában meghatározott személy, vagy szervezet 
Reklámkôzzétevô: a Reklámtórvény 3 § k) pontjában meghatározott személy, vagy szervezet 
Médiahirdetésifelulet-értékesítô: a Reklámtórvény 3 § s) pontjában meghatározott személy, 
vagy szervezet
Hirdetési szolgáltatás: JCDECAUX által nyújtott, a jeleň Megáliapodásban részletezett 
szolgáltatás, amelyet a JCDECAUX akként nyújt, hogy a Hirdetôeszkózókón kihelyezi a 
Reklámanyagot és azt a hirdetési idôszak alatt kint tartja, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb 
szolgáltatásokat -  pl: Reklámanyag gyártás - nyújt.

A jeleň Megáliapodásban nem rógzített egyéb fogalmak értelmezése során az ÁSZF-ben 
foglaltak az irányadóak.

2., A szerzôdés tárgya:
A felek rógzítik, hogy a JCDECAUX Hirdetési Szolgáltatásokat nyújt, a Megbízó pedig a saját 
maga számára igénybe veszi azt, a jeleň Megáliapodásban, az ÁSZF-ben, illetve a 
megrendelésben foglaltak szerint.

JCDECAUX kijelenti, hogy a Reklámtórvény 3 § k) pontjában meghatározott
reklámkózzétevónek minôsul. JCDECAUX kijelenti továbbá, hogy más reklámkózzétevókkel 
kótótt -  médiahirdetésifelúlet-értékesítési szolgáltatásra vonatkozó - szerzódése alapján, 
bizonyos Hirdetôeszkózók tekintetében a Reklámtórvény 3 § s) pontjában meghatározott 
médiahirdetésifelúlet-értékesítónek minôsul. JCDECAUX vállalja, hogy a Megbízó kulón 
kérésére az ajániatában jelzi, hogy mely felúletek tekintetében minôsul médiahirdetésifelúlet- 
értékesítônek és ezen felúletek tekintetében ki minôsul reklámkózzétevónek. JCDECAUX 
mindazon esetekben, amikor a médiahirdetésifelúlet-értékesítônek minôsul, a 
reklámkózzétevókkel kótótt szerzódése alapján jogosult az adott Hirdetési Szolgáltatást a saját 
nevében -  az adott reklámkózzétevô megbízásából - értékesíteni.

A Megbízó kijelenti, hogy a Reklámtórvény 3 § I) pontjában meghatározott reklámozónak 
minôsul.

Jeleň szerzôdés tárgya az a jeleň szerzôdés részét képezô 2. sz. mellékletben - hivatalos 
ajániat - szereplô mennyiségú, darabszámú és típusú feluleten, tórténô hirdetési szolgáltatás 
nyújtása a Szolgáltató által, az alábbiak szerint:

Hirdetés témája: 
Úgyfél:

Fuleki VÁrmúzeum
Hradné Múzeum Vo Filakove (Fuleki Vármúzeum)

Kampányszám: 
Hirdetési eszkôz típusa: 
Megrendelt mennyiség: 
Hirdetési idôszak:

526646 
Óriásplakát 
1 db
2017.05.01.-2017.06.30.

A szerzôdés tárgyának egyéb specifikációját a JCDecaux Hungary Zrt. ajániata tartalmazza, 
mely egyben a jeleň szerzôdés részét is képezi.

A kihelyezendô kész plakátokat a JCDecaux Hungary Zrt. gyártja(gyártatja), a Megbízó által 
biztosított kreatívoknak megfelelôen. A gyártási kôltségeket az ajániat tartalmazza.

3. Reklámanyag gyártása
Amennyiben a Szerzôdô Felek a vonatkozó megrendelésben kifejezetten akként állapodnak 
meg, hogy a Reklámanyagot a Megbízó által átadott nyomdakész anyagok alapján a 
JCDECAUX gyártja, illetve gyártatja, úgy ebben az esetben a Megbízó kôteles a gyártásra a 
megrendelésben meghatározott, illetve azzal kapcsolatban felmerúló díjakat, kôltségeket 
megfizetni a JCDECAUX részére. A jeleň pontban foglaltak nem vonatkoznak az Innovatív
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-  '. 'e :: z : ■ : : í  es a Hirdetôeszkozre kihelyezendô Reklámanyag eloállításához s;
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- 5 :e - :a č  Felek a vonatkozó megrendelésben megáliapodhatnak abbar -.;.r i  
= a -a -.a g  próbanyomásának/elkészítésének idejérôl a JCDECAUX értesíti a '.'e£z=: 
- - e " ,  aen az értesítés ellenére a Megbízó a próbanyomáson nem jelenik mer i  
:-cca-ycmás elfogadásáról a próbanyomás helyszínén azonnal nem nyilatkozik. a'Szrerzac: 
-ee<. úgy tekintik, hogy a próbanyomás minôségét, így kúlônôsen, de nem kizáró eeosa-*! 
szh-e felbontásra vonatkozóan, a Megbízó elfogadja.

A Szerzôdô Felek rôgzítik, hogy a Megbízó nem élhet semmilyen nemú kifogással. a -e - r - . ro ' 
a próbanyomás, illetve a nyomás az általa rendelkezésre bocsátott adatoknak, inforr-azo<n» 
paramétereknek, dokumentumoknak, tájékoztatásnak, illetve a vonatkozó ’mea'"e'-:ees:ff- 
foglalt feltételeknek, paramétereknek megfelel, illetve a JCDECAUX-ot nem terheľ sa -— 
felelósség az olyan hibákért, melyek a Megbízó által rendelkezésre bocsátott =- 
eszkozbôl, dokumentumból, információkból, tájékoztatásból erednek.

A Szerzôdô Felek kifejezett erre vonatkozó írásbeli megáliapodása hiányában a JCľE 
Reklámanyag eikészúltérôl a Megbízót nem kôteles értesíteni.

A Megbizó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbfzó által leadott grafika  ̂ 3 0 . 
eikészitett kép- és szôveganyagnak színhelyesnek keli lennie. A Megbizó ti m a -U  , 
hogy a JCDECAUX és a nyomda kôzôtti kommunikációra legalkalmasabb £sz«: 
szinhelyes digitális nyomat, vagyis a proof, mely a gyártásra elôkészített állománybo «í 
proo^ot minden esetben a Megbizó kôteles megkúldeni a JCDECAUX részea 
Megáliapodásban, illetve a megrendelésben meghatározottak szerint.

A Szerzôdô Felek rôgzítik, hogy a JCDECAUX kizárólag a Megbizó által re-za* 
bocsátott proof alapján tôrténô teljesítésért felel. Amennyiben a Megbíz: a 
Megáliapodásban, illetve a megrendelésben meghatározott határidôn belúl és minóse::*^ 
bocsátja a JCDECAUX rendelkezésére a szerzôdésszeru teljesítéshez szúkséges z~~-ŕ 
a JCDECAUX ennek hiányában is jogosult, de nem kôteles a plakátokat legyárta^ =—^ 
ebben az esetben a JCDECAUX-t semmilyen nemú és mértékú felelôsség ne— ~ 
plakátgyártás minôségéért, így kúlônôsen, de nem kizárólagosan annak szlnhelyess-r-ees

4. Fizetésí feltételek:
A hirdetési szolgáltatás díját és egyéb kôltségeit Megbizó átutalással kóte ss < 
JCDecaux Hungary Zrt. számiája alapján az alábbi fizetési feltételek betartásávr

A Hirdetési Szolgáltatás díja és egyéb kôltségei a 2. sz. melléklet szerint.

A szolgáltatási díj számiázása és fizetése a megrendelés visszaigazolás alapján ::ne~ » 
Arnennyiben a megrendelés visszaigazolás másként nem rendelkezik, a szolza-izes 
szóló számiát a JCDecaux Hungary Zrt. tárgyhó 5. munkanapjáig kôteles • e z=r 
(harminc) napos fizetési határidóvel.

Megbizó késedelmes fizetése esetén a JCDecaux Hungary Zrt. jogosult felsza- 
6:155. §-a szerint meghatározott mértékú kamatot, behajtási kôltségátalá-r 
végrehajtási kôltséget.

Pénzugyi úgyekben kapcsolattartó személy:

Megbizó részérôl;

ZT.



«JCDc c 3 u x

Név: Budai Valéria
e-mail cím; ekonom@hradfilakovo.sk

JCDecaux Hungary Zrt. részérôl:

Név; Magyari Edina
e-mail dm: edina.magyari@jcdecaux.com

JCDecaux Hungary Zrt. számiaszáma:
RAIFFEISEN BANK: 12001008-00134091-00100007
01-10-045326 - Fôvárosi Tôrvényszék Cégbírósága

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. tôrvény alapján az adókotelezettség JCDecaux Hungary 
Zrt-t terheli, aki adóbevallási és adófizetési kôtelezettségének eleget tesz.

5. Plakátkiheiyezés:
A plakátok kihelyezésérôl és karbantartásáról a JCDecaux Hungary Zrt. gondoskodik. A 
plakátok kihelyezési kôltségét a fenti díj magában foglaija, kivéve az Általános Szerzôdési 
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott eseteket.

A Megbízó kijelenti, hogy az ÁSZF-nek a pótplakátok biztosítására vonatkozó rendelkezésit 
ismeri és azokat betartja.

Késedelmes száliítás, illetve nyomdakész hirdetési anyagleadás miatt a plakátok kihelyezési 
idôpontja megváltozhat, ez nem vonja maga után a hirdetési idôszak meghosszabbítását, illetve 
pótkôltségek felszámításával Jár.

6. Felelôsség
A JCDecaux Hungary Zrt. szavatol azért, hogy rendelkezik minden olyan jogosultsággal, amely 
a jeleň szerzôdés megkotésére feljogosítja.

Tekintettel arra, hogy a perón feluletek hasznosítására vonatkozóan ezen felúletek 2016-os 
évtôl kezdôdôen megvalósuló hasznosítására a felúletek tulajdonosa várhatóan pályázatot ír ki, 
a JCDecaux Hungary Zrt. 2016. január 1 . napjától kezdôdôen nem szavatol azért, hogy a perori 
felúletekre nézve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megbízót a hirdetések 
elhelyezésében korlátozza vagy megakadályozza, e kôrben a JCDecaux Hungary Zrt. a 
jogszavatossági felelôsségét kifejezetten kizárja azzal, hogy hirdetési díjat csak a ténylegesen 
nyújtott szolgáltatás alapján és annak idejére számít fel.
A Megbízó szavatol azért, hogy kizárólag a hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel 
ôsszhangban álló hirdetések megjelentetését igényli a JCDecaux Hungary Zrt. által 
rendelkezésre bocsátott reklámfelúleteken. A Megbízó ezen kôtelezettségek megszegésébôl 
eredô károkért teljes kártérítési felelôsséggel tartozik a JCDecaux Hungary Zrt. irányában.

A JCDecaux Hungary Zrt. a teljesftésért és az esetleges károkért az ÁSZF-ben meqielôltek 
szerint felel.

7. Egyéb rendelkezések
Felek tudomásul veszik, hogy ezen szerzôdés aláírásával társaságaik kôzott szolgáltatási 
szerzôdés jôn létre a fent szabályozott feltételekkel, és azzal, hogy a jeleň szerzôdés 
elválaszthatatlan részét képezik a JCDecaux Hungary Zrt. mindenkor hatályos Általános 
Szerzôdési Feltételei. Az ÁSZF mindenkor hatályos szôvege elérhetô és letólthetô az alábbi 
honiapcímen: www.jcdecaux.hu/dokumentumok

A Megbízó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF teljes tartalmát megismerte, elfogadta és 
magára nézve kótelezônek ismeri el.

mailto:ekonom@hradfilakovo.sk
mailto:edina.magyari@jcdecaux.com
http://www.jcdecaux.hu/dokumentumok
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Az JCDecaux Hungary Zrt. a jeleň ÁSZF alábbi rendelkezéseire a Megbízó figyelmét kulč’- 
felhívta, aki azt ezen rendelkezések kifejezett ismeretében fogadta el: 1,2, 3, 4, 5, pont.

Amennyiben a jeleň szerzôdés feltételei és az ÁSZF rendelkezései kôzôtt eltérés mutatkozik. 
úgy a jeleň szerzôdésben foglaltak az irányadók.

Mindazon kérdésekben, melyeket ezen szerzôdés és az ÁSZF nem szabályoz, a Polgári 
Tôrvénykónyv rendelkezései az irányadóak.

A szerzôdés módosítása csak a Felek kôzôs megegyezésével, írásban tôrténhet. A Felek 
megáliapodnak abban, hogy amennyiben olyan állásfoglalás/hatósági gyakorlat válik ismertté, 
mely azt mutatja, hogy a felek jogviszonyában a Reklámtôrvénnyel, vagy egyéb hatályos 
magyar jogszabáliyal ellentétben álló rendelkezések találhatóak, akkor a Szerzôdô Felek 
kólcsônós kôtelezettséget válialnak arra, hogy a jogi helyzetet reparálják - a jogszabályiiag 
helyes mukôdést, ha lehetséges visszamenôlegesen is helyreáliítják - és a jogviszonyukat 
megfelelôen módosítják.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Kampány típusa, illetve jellege szerint a jeleň 
Szerzôdésben, illetve az ÁSZF-ben megjelôlt adatokon kívul a JCDECAUX ajániatadásához 
egyéb adatok is szukségesek lehetnek. Erre tekintettel a Szerzôdô Felek rôgzítik és a Megbízó 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a JCDECAUX saját dóntése és megítélése szerint az 
ajániatadás elôtt további adatokat is jogosult bekérni a Megbízótól. Ebben az esetben az 
ajániatadásra megállapított határidô akkor kezdôdik, mikor a Megbízó minden, a JCDECAUX 
által szukségesnek ítélt adatot hiánytalanul megkuldótt a JCDECAUX részére. ’

A Felek kôlc^ônôsen tôrekednek arra, hogy jeleň szerzôdésbôl eredô esetleges vitás 
kérdéseket tárgyalások útján peren kívul rendezzék. Annak eredménytelensége esetén 
keletkezett jogviták rendezésére az ÁSZF-ben foglaltakat tekintik irányadónak.

A Feiek kijelentik, hogy rendelkeznek a jeleň szerzôdés cégszeru aláírásához szukséges, a 
jogszabályoknak megfelelô jogosultsággal és a jeleň szerzôdés megkôtése harmadik felek 
jogait nem sérti..

Jeleň szerzôdést a Felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezôt 
jóváhagyóiag írják alá.

1. sz. melléklet: ÁSZF
2. sz. melléklet: hivatalos ajániat

Budapest, 2017. június 14.
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Hradné Múzeum Vo Filakove (Fíileki Vármúzeum) JCDecaux Hungary Zrt.
Samu Tímea Szelei Szilárd
vezérigazgató vezérigazgató
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