HIRDETMÉNY
A Magyar Lapterjesztő Zrt. ( székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32., cégjegyzékszám: 01-10043804) értesíti tisztelt Bizományosait arról, hogy a hírlapok, sajtó és egyéb termékek bizományi
formában való kiskereskedelmi értékesítéséről szóló, 2010. június 7. napján hatályba lépett és 2011.
augusztus 16-i hatállyal módosított ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK ( a
továbbiakban: ÁSZF ) a jelen Hirdetmény 3. pontjában meghatározott hatállyal az alábbiak
szerint módosulnak:
1.
Az ÁSZF 20.5. pontjában az ÁSZF 18.9. pontjára való hivatkozás 19.9. pontra változik.
2.
Az ÁSZF 2. számú melléklete ( Lapkezelési Útmutató ) hatályon kívül kerül, helyébe az ÁSZF 2-es
számú mellékleteként a következő rendelkezések lépnek:
2. számú melléklet
Lapkezelési Útmutató
I. Átvétel:
1. Bizományos a kiszállított Lapok átvételekor minden alkalommal győződjön meg arról, hogy a köteg
darabszám megegyezik-e az átadójegyzéken feltüntetett darabszámmal, valamint ellenőrizze a
csomagolás épségét.
A Lapok átvételét a gépkocsivezetőnél maradó átadójegyzéken aláírással ismerje el.
2. Amennyiben az átadott kötegszám nem egyezik meg az átadójegyzéken (un járatösszesítő) szereplő
mennyiséggel, az eltérést a jegyzékre rá kell írni. Felbontott vagy sérült kötegek érkezése esetén
szintén ez a jegyzék szolgál az észrevételek közlésére.
3. Amennyiben a Lapok átvételével a Bizományos harmadik személyt bízott meg, az ebből eredő
esetleges kár a Bizományost terheli.
4. Ha a Lapok kiszállítása Átadópontra történik Lapker Zrt a Lapokat a Bizományos által biztosított
zárható ládában helyezi el.
5. A kötegen belüli Lapokat azok árusításának megkezdése előtt tételesen át kell számolni, a
mennyiségeket egyeztetni kell a „ Kötegfedlap” megnevezésű nyomtatványon feltüntetett
mennyiséggel. A kötegen belüli darabszámban lévő esetleges példányszám eltérés közlésére a „
Színeslap kötegjelző” nyomtatvány van rendszeresítve, amelyet példányszám eltérés esetén a
Bizományos az átvételt követően továbbításra kerülő első Remittendával együtt küldhet meg Lapker
Zrt Ügyfélszolgálata részére. Lapker Zrt a rendelkezésre álló adatok alapján az eltéréseket
megvizsgálja és a jogosnak bizonyult reklamációt a számlában elszámolja.
II. Az eladatlan, Remittenda példányok visszaküldése:

1. Lapker Zrt a Lapok eladatlan példányainak visszaküldéséhez visszáru jegyzéket (remittenda
jegyzék) és a kötegek tartalmának jelzésére szolgáló kötegjelzőket biztosít a Bizományos részére.
2. Az eladatlan (Remittenda) példányok visszaküldése naponta történik, az előző napra vonatkozó
jegyzék szerint. Csak azokat a Lapokat lehet remittendáként visszaküldeni, amelyeket a remittenda
jegyzék tartalmaz. Ünnepnapokon, valamint, szombaton és vasárnap Remittenda visszaszállítás
nincs.

3. A Remittenda visszaküldése kétféle csoportosításban történik. Külön kell kötegelni a napilapos
lapokat, külön kötegbe kell készíteni a színes visszaküldendő lapokat. A remittenda kötegeket a
tartalmuknak megfelelő kötegjelzőkkel kell ellátni. Valamennyi kötegjelzőre szükséges ráírni az
Árushely kódszámát, nevét és címét, a köteg számát, az összesen kötegszámot, valamint a leszedés
dátumát (ami nem azonos a visszaküldés dátumával).
A remittenda jegyzék egy példányos. A napilapok visszaküldésének remittenda jegyzékét vissza kell
küldeni a köteggel, míg a színes lapok remittenda jegyzékét a köteggel nem kell beküldeni.
A megfelelő típusú kötegjelzőt (színes vagy napi) minden esetben bele kell kötni a visszaküldött
kötegbe.
Az átadásra kerülő Remittenda kötegek darabszámát az átvett kötegeket tartalmazó átadó
jegyzéken kell feltüntetni. Lapker Zrt a visszaküldött Remittendát bizottságilag veszi át, így a
jóváírásra kerülő Remittenda összege a bizottságilag átvett példányszámokhoz igazodik. A
Remittendáként visszaküldött Lapokon csak olyan sérülés lehet, amely a Lapok kezeléséből
adódóan keletkezett. Amennyiben a Bizományos más módon serült (pld. zsírfolt, megfejtett
keresztrejtvény, szakadt fólia mellett hiányos melléklet stb.) Lapokat Remittendaként visszaküld,
azok ellenértékével Lapker Zrt a Bizományost nem menti fel.
4. A késedelmesen visszáruzott Lapok értékével Lapker Zrt a Bizományost nem menti fel, az ebből
eredő kár a Bizományost terheli.

III. Igény módosítás
1. A Bizományosnak az igény módosítását Lapker Zrt Ügyfélszolgálatához kell telefonon bejelentenie.
2. Megbízó az igényt megvizsgálja, és amennyiben a forgalmi adatok azt alátámasztják, akkor a
bejelentést követő második naptól megjelenő Lapoknál tudja először figyelembe venni a módosítást.

IV. Az árusítás szüneteltetése, illetve megszűntetése, az iratok őrzése
1. Amennyiben a Bizományos az árusítást szüneteltetni kívánja (pl. az Árusítóhely átmenetileg zárva
lesz, stb.) legalább 5 munkanappal a szüneteltetés megkezdése előtt telefonon értesítenie kell a
Lapker Zrt Ügyfélszolgálatát.
2. Az árusítás szüneteltetése, illetve a szerződéses jogviszony megszüntetése esetén az eljárás a
következő:
Lapker Zrt eljuttat a Bizományos részére egy jegyzéket, amely a nála lévő Lapok ésszerű határidőre
történő leltározásához és azok visszaküldéséhez szükséges.
3. Bizományosnak a Megbízó által biztosított jegyzék alapján kell a Lapokat elszállításra előkészíteni.
Az elszállításra kerülő kötegek átvételét a gépkocsivezető a jegyzék másolati példányán aláírásával
igazolja. A Lapok nem a jegyzéknek megfelelő visszaküldéséből eredő kár a Bizományost terheli,
annak értékével Lapker Zrt a Bizományost nem menti fel.
4. Bizományos saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a Lapok kiküldésére, illetve a
remittendázásra, maradványozásra vonatkozó, nála maradó iratok hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelő őrzéséről.
V. Lapker Zrt Ügyfélszolgálati csoportjának elérhetőségei:
Telefonszámok: 06-40-182-662 (helyi tarifával hívható kék szám, mobil telefonról nem hívható)
06-1-881-2600 (mobil telefonról is hívható)
E-mail cím: ugyfelszolgalat@lapker.hu
Postacím: 1097 Budapest, Táblás utca 32.

3.
A Hirdetmény 1. pontjában foglaltak hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 10. napja. A
Hirdetmény 2. pontjában foglaltak az alábbi időpontokkal lépnek hatályba az adott időponthoz tartozó
földrajzi területeket érintően:
2012. szeptember 10.: Budapest, Bács-Kiskun, Csongrád megye
2012. október 8.: Pest, Fejér, Nógrád, Komárom, Győr-Moson-Sopron megye,
2012. november 12.: Vas, Veszprém, Baranya, Tolna, Somogy, Zala megye
2012. december 10.: Borsod, Heves, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
A Magyar Lapterjesztő Zrt a jelen pontban foglaltak változtatásának jogát fenntartja.

4.
Az ÁSZF módosításokkal nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
5.
A fenti módosítások átvezetésre kerülnek a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZFben.

6.
A jelen Hirdetmény megjelenésére a jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételek 20.3. alpontja
alapján kerül sor.
Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról szóló Hirdetmény, valamint a módosítást is
tartalmazó, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők 2012. július 27.-től a
www.lapker.hu internetes oldalon.

Kelt, Budapest, 2012. július 27.
Magyar Lapterjesztő Zrt

