MEGBIZÁSI SZERZŐDÉS
hirdetés közzétételére
A

BETON

c.

szakmai

laphoz

amely létrejött egyrészről a

másrészről a

Név: ........................................................................................

CEMKUT Cementipari Kutató-Fejlesztő Kft.

Számlázási cím: .....................................................................

H-1034 Budapest

................................................................................................

Bécsi út 122-124.

Telefon: ..................................................................................

Telefon: +36 1 250 1629

E-mail: ....................................................................................

E-mail: cembeton@mcsz.hu

Postacím: ...............................................................................

Postacím: H-1300 Budapest, Pf.: 230.

Bankszámla: ...........................................................................

Bankszámla: K&H

................................................................................................

10200885-32619205-00000000

Adószám: ...............................................................................
mint HIRDETŐ, megbizó

Adószám: 10904778-2-41
mint MEGBÍZOTT,

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség a lap Kiadója és a lapkiadással kapcsolatos szervezésitechnikai feladatok teljes körű ellátását alapítói határozattal a CEMKUT Kft.-re – mint egyszemélyes tulajdonú kft.je és pénzügyi szervezeti megbízottja – ruházta át.

A Szerződés az alábbi feltételekkel jött létre:
1.

HIRDETŐ megbízza MEGBÍZOTTat, hogy részére a következőkben részletezett módon színes hirdetés(eke)t
jelentessen meg a BETON c. szakmai lap 2. pontban rögzített megjelenési szám(ok)ban. A hirdetési szöveg
és ábra jelen szerződés mellékletét képezi.

2.

A BETON c. szakmai lap várható megjelenése(k) ideje: ………………………………
A hirdetés medjelenése …… lapszámra hatályos.

3.

HIRDETŐ vállalja, hogy a nyomdakész hírdetési anyagot a 2. pontban meghatározott várható megjelenési
idő(ke)t megelőző 30 nappal megküldi.

4.

A megrendelt hidetés(ek) formája és hírdetés megjelenésenki díja:
− 1/4 oldal, kifutó 102 x 145 mm felület (plusz 5 mmkifutó), tükör 87 x 128 mm felület:
− 1/2 oldal, kifutó 210 x 145 mm felület (plusz 5 mmkifutó), tükör 180 x 128 mm felület:
− 1/1 oldal, kifutó 210 x 297 mm felület (plusz 5 mmkifutó), tükör 180 x 263 mm felület:
− A fenti dij egy megjelenésre vonatkozik, naptári évenként többszöri megrendelés esetén
megállapodása az irányadó.

70 000 Ft + ÁFA
130 000 Ft + ÁFA
220 000 Ft + ÁFA
a dijra felek külön

Megjegyzés: ...........................................................................................................................................................
Nem nyomdakész hirdetési anyag leadása esetén a grafikai tervezés díját a szerkesztőség – előzetes
árajánlata alapján – közvetlenül számlázza ki HIRDETŐnek.
5. Az igényelt szolgáltatást MEGBÍZOTT a megrendelt lapszám megjelenésével egyidejűleg jogosult számlázni,
melyet HIRDETŐ 30 napos fizetési határidővel tartozik megfizetni a MEGBÍZOTTnak a K&H-nál vezetett
10200885-32619205-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára.
6. HIRDETŐ a hirdetési lapszám(ok)ból egy tiszteletpéldányt kap. HIRDETŐ tudomásul veszi, hogy MEGBÍZOTT
kizárólag jogszerü hirdetést jelentet meg, a jóizlést, a jóerkölcsöt, a piaci versenyt sértő megbizást
visszautasitja.
7. Jelen szerződés, annak SZERZŐDŐ FELEK által történt aláírásával egyidejűleg jön létre, és a 2. pont szerinti
megjelenés(ek)re vonatkozik.
6. HIRDETŐ meghatalmazottja a szerződéssel kapcsolatos ügyekben: …………..............……………………
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
Dátum:

HIRDETŐ

MEGBÍZOTT

