ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
A szolgáltatás üzemeltetője Salamon Zoltán egyéni vállalkozó.
Szerződéses partner a Koller Elektronika üzlet, ahol az adminisztráció történik.
A kábeltelevíziós szolgáltatók kizárólag az átadott jel továbbításában vesznek részt.
A hirdetés megrendelése történhet:
− személyesen Pilisvörösvár, Fő út 130. sz. alatt (Koller Elektronika üzlet), továbbiakban „a bolt”
− e-mailben, cím: kepujsag@pvr.hu
E-mail esetén akkortól kezelhető megrendelésként, amikor visszaigazoló levelet kap a megrendelő,
akkor a megrendelés státusa „függőben lévő”.
Érvényesnek tekintendő a megrendelés, amikor ellenértéke ki lett egyenlítve.
Átutalásos fizetés esetén a megrendelés akkor tekinthető érvényesnek, amikor a vállalkozó számláját
kezelő pénzintézet postai úton kiküldött értesítője az összeg beérkezéséről a vállalkozó telephelyére
megérkezik. Addig a megrendelés függőben lévőnek számít. Nem számít számlakiegyenlítésnek az
átutalási bizonylat másolatának elküldése vagy eredeti példányának bemutatása.
Megjelenési idő:
Érvényes megrendelés esetén (amennyiben a megrendelő nem konkrét dátumokra kéri) az átlagos
megjelenési idő 24-48 óra. Ennél hosszabb idő rendkívüli esetben fordulhat elő (vis maior), műszaki
vagy személyi probléma esetén. Amennyiben a megrendelő kéri az azonnali megjelenést, ha a helyzet
lehetővé teszi külön felár nélkül történhet, akadályoztatás esetén felár ellenében sem megoldható.
A hirdetés ellenértéke mindig az aktuális kifüggesztett díjtáblázatból kalkulálható, amely táblázat
megtalálható a boltban illetve a honlapon.
Bruttó 2000.- Ft alatti értékű hirdetési megbízásokat nem fogadunk el.
A hirdetés ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzben a boltban vagy átutalással. Átutalás
esetén alacsony összegeknél adminisztrációs költséget is felszámolhatunk.
A hirdetési anyag leadható:
− Papírlapon kézzel írva, vagy gépelt, nyomtatott formában.
− E-mailben elküldve megfelelő formátumban (formátumokról később )
− USB-s adathordozón (azonnal lemásoljuk és visszaadjuk)
− Hajlékony vagy optikai lemezen.
Lemezen történő leadás esetén fel kell tüntetni olyan értesítési telefonszámot vagy e-mail címet,
amelyen jelezhetjük, ha az adathordozó hibás vagy a hordozott adat formátuma nem megfelelő.
Lemezen leadott hirdetés esetén a hordozót csak külön kérés esetén őrizzük meg vagy szolgáltatjuk
vissza, egyéb esetben a veszélyes hulladék kezeléséről szóló szabályozásokat vesszük figyelembe.
Mellékletként leadott papír alapú kép (fotó, szórólap, stb.) esetén kérjük előre jelezni, amennyiben
vissza kívánja kapni a megrendelő, egyéb esetben hulladékként kezeljük.
Amennyiben a leadott anyag nincs szerkesztve, a szerkesztést a vállalkozó végzi, a megrendelésnél
leadott szempontok (színek, kiemelések) figyelembe vételével. Amennyiben a megrendelő igényei
fejlett grafikai programok használatát illetve komolyabb grafikai képzettséget kívánnak, a szerkesztésről
a megrendelőnek kell gondoskodni és a megszerkesztett képet hordozón vagy e-mailben eljuttatni.

Amennyiben a megrendelő szerkeszti meg a hirdetést, a következő formátumok alkalmasak az azonnali
megjelenítésre: 640x480 pixel méretű rasztergrafikus formátumok, mint pl. jpg, gif, bmp, png, tif.
Vektorgrafikus formátumok közül a pdf használható, kérjük figyelembe venni, hogy a televízió
képernyője 4:3 arányú, fekvő elhelyezésű, valamint hogy az átadott anyagot a megjelenítéshez 640x480
méretű bitképpé konvertáljuk.
Microsoft doc és hasonló formátumok esetén nem garantált, hogy a megrendelő számítógépén látható
hirdetés azonos módon néz ki a televízióban is.
Animációs igény esetén animált gif vagy flash (swf) formátum használható, melyek megszerkesztéséről
a megrendelőnek kell gondoskodni. A formátum 640x480 méret és maximum 30 mp hossz, hang nélkül.
Felelősségvállalás:
Hibás teljesítés esetén a kifizetett ellenértéket (vagy annak megfelelő hányadát) visszaszolgáltatjuk.
Egyéb kártérítést semmilyen esetben nem vállalunk.
Hibás teljesítésnek minősül, ha a hirdetés nem jelenik meg, illetve ha olyan szerkesztési hibát tartalmaz,
amely a hirdetés várható hatékonyságát érdemben befolyásolja. Ilyen hibának minősül pl. ha feltüntetett
fő vagy egyetlen elérhetőség hibásan jelenik meg (telefonszám).
Nem minősül ilyen hibának, ha a szerkesztés hibája teljesen egyértelműen korrigálható, pl. ismert
település, utca vagy domain nevében betűhiba.
Nem minősül hibának, ha a hirdetés megjelenik, de kinézete nem pontosan olyan, ahogyan megrendelő
elképzelte.
Nem minősül a vállalkozó felelősségének az átutalásos fizetési módnál történő késői beérkezésből
adódó késlekedés a hirdetés megjelenítésében, beleértve a banki értesítő postán történő késői
kézbesítését is.
A megrendelő felelős a megjelenített hirdetés tartalmáért.
Amennyiben a hirdetés tartalma törvényt sért vagy a törvényesség határát súrolja, a vállalkozó
megtagadhatja a megjelenítést.
A vállalkozó megtagadhatja a hirdetés megjelenítését akkor is, ha saját vagy partnerei üzleti érdekeit
sérti a vállalkozás ezen ágának tekintetében (reklám, kábeltelevíziós szolgáltatás).
A boltban dolgozó alkalmazott nem köteles ismerni a törvényi és céges akadályait a megjelenítésnek,
ezért a feladott hirdetési megbízást a vállalkozó felülbírálhatja, a hirdetésben szereplő elérhetőségek
valamelyikét azonnal értesíti a hirdetés megjelenítésének megtagadásáról.
A megjelenítés megtagadásának esetében a befizetett ellenérték visszajár a megrendelőnek, egyéb
kártérítési igényt nem fogadunk el.
Kedvezményes vagy díjtalan hirdetések:
A mennyiségi kedvezményeken felül jelenleg egyéb kedvezmény nincs.
Díjtalan hirdetésként megjelenítünk fokozottan közérdekű információkat, közszolgálati jellegű
információkat, bevétel nélküli kulturális rendezvényeket valamint jótékonysági célból rendezett
bevételes rendezvényeket. A hirdetés díjtalanságáról a vállalkozó dönt.
Nem jeleníthető meg díjtalanul olyan hirdetés, amely bármilyen szinten politikai tartalmat hordoz.
Az „ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK” bármikor, külön értesítés nélkül módosítható.
Jelen feltételek érvényessége 2008. január 1-től visszavonásig tart.

