HIRDETMÉNY
A Magyar Lapterjesztő Zrt. ( székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32., cégjegyzékszám: 01-10043804) értesíti tisztelt
Üzleti Partnereit arról, hogy a „Hirdetési felületek igénybevételének
feltételeiről”
szóló, 2014. május 1. napján hatályba lépett ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK ( a továbbiakban: ÁSZF ) az alábbiak szerint módosulnak:

1.
Az ÁSZF „ Meghatározások” című részében a „ Reklámozó” kifejezés a következők szerint módosul:
„Reklámozó: Kifejezés jelenti azt a személyt, akinek érdekében a Reklám közzétételre kerül, illetve aki
a Lapker Zrt-től a Reklám közzétételét megrendeli, vagy vele Reklám közzétételére megállapodást köt.”

2.
Az ÁSZF I. fejezetének ( Az ÁSZF hatálya, alkalmazási köre) 3. pontjában, a III. fejezetének
(Előjegyzéses foglalás, megrendelés és annak visszaigazolása ) 9. pontjában és a VIII. fejezetének (Az
ÁSZF nyilvánossága, az ÁSZF -ben foglaltak módosítása ) 3. pontjában az „ Egyedi reklám szerződés”
kifejezés „ Egyedi reklám megállapodás”-ra módosul.

3.
Az ÁSZF III. fejezetének (Előjegyzéses foglalás, megrendelés és annak visszaigazolása ) 4. 5. és 6.
pontja a következők szerint módosul:
„4. Az e-mail útján megküldött nyilatkozatok, tájékoztatások joghatályos közlésnek minősülnek. „
5.A Lapker Zrt a Felületek igénybevételének alábbi feltételeit állapítja meg:
- A Felületek heti rendszerességgel, mindig a hét csütörtök napjától vehetők igénybe a
Saját árushelyek esetén, és a mindenkori ajánlatnak megfelelő rendszerességgel
(általában a hét csütörtök napjától ) vehetők igénybe a Nem saját árushelyek esetében.
- Saját árushelyeken a Felületek igénybevételére a mindenkori és eszköztől függő teljes
hálózatban van csak lehetőség, azaz a kiválasztott felülettel rendelkező minden Saját
árushelyen igénybe kell venni egyet a felületekből.”
„6.A megrendelésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- A Reklámozó cégneve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, bankszámlaszáma
(Ügynökség esetén az ügyfél cégnevét, székhelyét, adószámát és cégjegyzék számát is
meg kell adni)
- a sajtótermék neve és megjelenési száma, vagy a termék neve
- a promóció neve,
- a kihelyezés (promóció) időtartama (az első és utolsó nap dátumszerű feltüntetésével)
- a Felület(ek) vagy szolgáltatás megnevezése
- a promóció, illetve a szolgáltatás díja ( szükség esetén megbontva a reklámadó köteles
és reklámadó nem köteles díjtételekre)
- kapcsolattartó(k) neve, beosztása, elérhetősége
Szükség esetén a megrendelésnek tartalmaznia kell még az alábbi adatokat is:
kedvezmény százalékos mértéke
megbízási díj”
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6.
Az ÁSZF IV. fejezetének (A reklám anyag beszállítása, átvétele, kiküldése ) 6. és 7. pontja a
következők szerint módosul.
A 6. pontban a „kontakt” szó „kapcsolattartó” szóra módosul.
„7.A Lapker Zrt csak olyan szállítólevelet fogad el, amelynek tartalma hiánytalanul megfelel az előző
pontban foglaltaknak.”

8.
Az ÁSZF VI. fejezetének (Díjak, számlázás ) 1. pontja a következők szerint módosul:
„1.A promóciós felületek igénybevételének és a promóciós szolgáltatások nyújtásának legmagasabb
nettó ( Áfa nélküli) díját az 1. számú mellékelt tartalmazza. Az ebben foglaltak figyelembevételével a
díjakról a Szerződő felek a Megállapodásban, illetve az Egyedi reklám megállapodásban esetenként
állapodnak meg. A díj magában foglalja Lapker Zrt-nek a tevékenység ellátása érdekébe felmerült
valamennyi költségét is (pl: a logisztikai tevékenység megszervezése a kihelyezési pontig, a standard
kihelyezés, a promóció végrehajtásának ellenőrzése, a lebonyolítással kapcsolatos adminisztráció és
kommunikáció, szükség esetén a promóciós eszköz pótlása, amennyiben elegendő tartalék rendelkezésre
áll). „

9.
Az ÁSZF VII. fejezetének ( Kárfelelősség, kötbér) címe „ Kötbér, bánatpénz” címre módosul,
valamint ezen fejezet 4. és 8. pontja a következők szerint változik:
„4.Reklámozó jogosult bánatpénz megfizetése ellenében az Egyedi reklám megállapodástól vagy a
Megállapodástól írásban megküldött egyoldalú jognyilatkozattal elállni. A bánatpénz mértéke attól
függően, hogy a Lapker Zrt részére az elállásra vonatkozó nyilatkozat mely időponttal kerül
kézbesítésre az alábbi:
Időszak
Mérték
A promóciós időszak kezdő
Az Egyedi reklám megállapodásban, illetve
napját megelőző (hét)
a Megállapodásban meghatározott bruttó díj
4 héten belül
3 héten belül
2 héten belül

20 % -a
80 % -a
100 % -a”

“8.A Reklámozó ismeretében van annak, elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Lapker Zrt-vel szemben
kárigény az általa bizonyítottan bekövetkezett szerződésszegés ( késedelem, hibás teljesítés, stb. ) esetén,
azzal arányban állóan, és legfeljebb a Lapker Zrt-t az Egyedi reklám megállapodás, vagy
Megállapodás alapján megillető díjazás nettó értéke mértékéig érvényesíthető azzal a további
korlátozással, hogy a Lapker Zrt kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett, vagy biztatási
jellegű kárért, elmaradt haszonért, ideértve a költségeket és a sérelemdíjat is.”
Az ÁSZF VII. 5. pontja hatályon kívül kerül, a fejezet további pontjai eggyel alacsonyabb sorszámot
kapnak.

10.
Az ÁSZF IX. fejezetének (Egyéb rendelkezések, hatályba lépés) 2., 3. és 4. pontja a következők szerint
módosul:
„2. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, az ÁSZF csak a melléklettel együtt
érvényes.
3.A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések 2016. november 1. napján lépnek hatályba és határozatlan
ideig érvényesek.
4.Az ÁSZF hatályba lépése előtt létrejött Egyedi reklám megállapodásra, illetve Megállapodásra azok
megszűnéséig a Lapker Zrt korábbi, 2014. május 1. napjától hatályos ÁSZF-je alkalmazandó.
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11.
Az ÁSZF 1. számú melléklete hatályon kívül kerül, helyébe az alábbi melléklet lép:
„ 1. számú melléklet
Hirdetési felületek:

Listaár
Felület/1 hét

City light
Befal plakát
Dupla plakát
Kassza A4 display
Kassza A3 display
DiPo
Magazin premier display
Belógó tábla
Kassza light plakát
Promoting plakát
Focusing
Matrica
Póló
Pénzvisszaadó tálca
Álló display
Wobbler ( 10 x 10 cm méretű )

10 800
6 750
5 400
4 050
7 425
6 750
4 050
3 375
3 780
675
4 050
10 000
2 565
10 800
135

Megjegyzés

animáció

mérettől függően
fő/hét/db

Hirdetési szolgáltatások:
igények alapján
meghatározott díj

Beváltóhely
Szórólap osztása
Szóró ajándék minta osztása

47/ db
igények alapján
meghatározott díj

A díjak nettó díjak, forintban értendők és nem tartalmazzák a reklámanyagok előállításának
költségét.”
A jelen Hirdetmény megjelenésére a jelenleg hatályos ÁSZF VIII.3. pontja alapján került sor.
Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról szóló Hirdetmény, valamint a 2016. november 1.
napjától hatályos - a jelen Hirdetménnyel közzétett módosításokat is magában foglaló - ÁSZF 2016.
szeptember 30. napjától megtekinthető a www.lapker.hu internetes oldalon.
Kelt, Budapest, 2016. szeptember 30.
Magyar Lapterjesztő Zrt.
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