ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(DIRECT CONTROL KFT.)

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Direct Control Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) gondozásában megjelenő
online felületeken, illetve a Szolgáltató rendelkezése alatt álló minden egyéb
online felületen (a továbbiakban együtt: portál) hirdetés közzétételére a
Szolgáltató és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (a továbbiakban:
Megrendelő) között létrejött Hirdetés megrendelés (továbbiakban: megrendelés),
illetve eseti megrendelések, és visszaigazolások alapján kerülhet sor.
II. MEGRENDELÉS FOLYAMATA
Megrendelést a Szolgáltató levélben, e-mailben vagy személyesen fogad el a
megrendeléshez szükséges megrendelőlap kitöltésével. A hirdetés közzétételére
vonatkozó megrendelés azzal jön létre, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok
alapján a Szolgáltató által elkészített megrendelést a Megrendelő részére
elfogadásra elektronikus úton megküldésre kerül, aki azt a megküldéstől számított
három munkanapon belül elfogadja, aláírva visszaküldi. Létrejött megrendelés
esetén a Szolgáltató a megrendelésben foglaltaknak megfelelően vállalja a
hirdetés megjelentetését.
III. HIRDETÉS MEGJELENTETÉSE ÉS JÓVÁHAGYÁSA
3.1. A Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az általa közölt adatok és az
átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személy
jogait, különösen, de nem kizárólag a szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt
álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez
fűződő jogokat, valamint nem ütközik a reklám-, fogyasztóvédelmi és egyéb
alkalmazandó jogszabályokban rögzített általános és speciális reklámtilalmakba
és reklámkorlátozásokba, továbbá nem sérti a médiára vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit, illetőleg megfelel az egyes termékek, szolgáltatások
reklámozásának feltételeire vonatkozó speciális jogszabályi előírásoknak. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért,
tartalmáért, tényállításaiért, megjelenítéséért, a hirdetésben közölt információk
helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a hirdetés által
történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség.
3.2. A megrendelt hirdetés közzététele – mind méret, típus és szöveg
szempontjából – a Szolgáltató jóváhagyásától függ. A Szolgáltató kizárólagos
joga annak megítélése, hogy egy hirdetés nem tehető közzé, különösen az alábbi
okokból:
a)
jogszabályba és/vagy a jelen megrendelés bármely pontjába
ütközik és/vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit;
b)
a médiahatóság vagy más illetékes hatóság által – akár
hivatalosan, akár informálisan – kifogásolt;
c)
a portál, illetőleg a Szolgáltató arculatával, szellemiségével
nem egyeztethető össze;
d)
a Szolgáltató üzleti érdekeit bármilyen módon sérti;
e)
technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;
f)
politikai, gazdasági szempontból kifogásolható;
g)
közerkölcsbe ütközik.
Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött megrendelést azonnali
hatállyal felmondani, a közzétételt megtagadni, még abban az esetben is, ha azt
korábban visszaigazolta.
3.3. A Megrendelőnek a hirdetés szövegét a vonatkozó jogszabályok és etikai
előírások rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. A megjelentetni kívánt
anyag előállítása és a megrendelésben megjelölt határidőben történő
rendelkezésre bocsátása a Megrendelő kizárólagos felelőssége és
kötelessége. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megjelölt
határidőre nem tudja a megjelentetni kívánt anyagot biztosítani, úgy a Szolgáltató
az érintett felületet a Megrendelő alapadataival tölti fel. Készen kapott hirdetés
esetén a Szolgáltató nem küld korrektúrát a Megrendelőnek, csak ha ezt
szükségesnek ítéli meg a hirdetés minősége vagy tartalma miatt.
3.4. A Szolgáltató által elkészített hirdetések esetében a Szolgáltató a hirdetést
elektronikus úton megküldi a Megrendelőnek, amelyet Megrendelő a Szolgáltató
felé e-mail útján öt munkanapon belül köteles jóváhagyni, vagy módosításokat
kérni.
3.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy
megváltoztassa a portál szerkezetét.
3.6. Amennyiben a hirdetés a Szolgáltató hibájából kifogásolhatóan jelenik meg,
vagy a hirdetés nem kerül közzétételre, úgy a Szolgáltató helytáll a hibáért, és a
hirdetést – amennyiben erre a Megrendelő igényt tart – a Megrendelővel
egyeztetett későbbi időpontban megjelenteti. A hibásan megjelenő vagy nem
megjelentetett hirdetés esetén a Szolgáltatót az értékesített hirdetés nettó
hirdetési díjának értékéig terheli kártérítési felelősség. A Szolgáltató kártérítési
felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra, azok a fentiek szerinti
kárpótlására korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét
bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve
többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is. Az
ingyenesen megjelentetett hirdetés vagy bejegyzés esetén a Szolgáltató
felelőssége kizárt.
3.7. A Szolgáltató nem felel olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami a
Megrendelő által leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz
minőségéből vagy hiányából fakad. Ha a Megrendelő által leadott anyagban
meglévő hibák a Szolgáltatónak történt átküldésekor nem voltak vagy csak
aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők, és emiatt a hirdetés hibásan
jelenik meg, a Szolgáltató a hibás teljesítésért nem felel.

3.8. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a
Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden
olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, amelyet a
Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
3.9. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a
jogszabályok szerint a reklámszolgáltatóval és a reklám közzétevőjével
egyetemlegesen fennálló felelősségéből, illetőleg az elektronikus hirdetési
szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló
felelősségéből, továbbá a Szolgáltatónak a médiajogszabályok alapján fennálló
felelősségéből származó, valamint ezenfelül is harmadik személyek jogainak a

hirdetés általi megsértéséből eredő mindazon szankciót, kártérítést és költséget,
továbbá megtérít minden ezekkel kapcsolatos kárt, amit jogszabály, harmadik
személyek jogai vagy jelen megrendelés Megrendelő általi megszegése folytán
az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben
érvényesítenek. A Megrendelő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak
érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy kizárólag a Megrendelővel szemben
érvényesítse igényét. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a
Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal
szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az
esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és
költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, a Megrendelőnek a
Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
IV. HIRDETÉS MÓDOSÍTÁSA, LEMONDÁSA
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt hirdetések tekintetében
módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem köteles. Az ilyen igényeket a
Szolgáltató mindig egyedileg mérlegeli és teljesíti. A Szolgáltató a hirdetések
leadását követő módosításokból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a
felelősséget, ha a módosítást elfogadta, és annak végrehajthatóságát írásban
visszaigazolta.
A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor felmondhatja a jelen
megrendelést előzetes értesítés nélkül a következő okokból:
a)
a Megrendelő nem kielégítő hitelképessége, ideértve azt az esetet is,
ha a hirdetés díjának előlegét a Megrendelő határidőben nem teljesíti.
b) Szolgáltatónak a Megrendelőtől járó korábbi hirdetési
díjmegfizetésében való mulasztás vagy a szolgáltató gyakorlatában
kialakult feltételek és előírások be nem tartása.
b)
a Megrendelővel szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul,
adószámát felfüggesztik vagy törlik.
c)
V. FIZETÉSI FELTÉTELEK
A Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelésben rögzített összegről a Szolgáltató
számlát állít ki, melyet a megadott email-címre juttat el. Amennyiben a
Megrendelő a megrendelésben megjelölt határidőben nem egyenlíti ki a hirdetés
díját, úgy az adott összeg után kamattal tartozik, amely a mindenkori, Magyar
Nemzeti Bank által közzétett, jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a be
nem fizetett összeg esedékességének határidejétől kell számítani.

VI. KAPCSOLATTARTÁS
A megrendeléssel kapcsolatos kérdésekben a felek a megadott email-címeket
használják. Írásban való értesítés történhet email-ben vagy postai úton.

VII. REKLÁMADÓ NYILATKOZAT
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdésének megfelelően
Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatótól megrendelt reklámok után a
Szolgáltatót adófizetési kötelezettség nem terheli.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató a portál alatt jelenleg is működő szolgáltatást folyamatosan, legjobb
tudása és szakmai felkészültség alapján fejleszti, feladatait saját eszközeivel és
szakembergárdájával látja el. A Szolgáltató elérést biztosít a megrendelésben
foglalt weboldalakhoz, a rendszert karbantartja és üzemelteti, és a saját hibára
vonatkoztatva munkaidőben történő rendelkezésre állással. A munkaidő hétfőtől
péntekig 9-17 óráig tart. Saját hibának tekinthető a szerver szoftverében, illetve a
hardverháttérben bekövetkező hiba, ugyanakkor a Szolgáltató nem tud
felelősséget vállalni az internet-szolgáltatás egészét vagy részét érintő külső
működési zavarokból (tartós áramszünet, vonalszakadás, katasztrófa, stb.)
fakadó szolgáltatás-kiesésért (vis maior). A saját hibákra vonatkozóan a
szolgáltatás folyamatos működését akadályozó hibák azonnali elhárítását a
Szolgáltató munkaidőben tudja ellátni. A munkaidőn kívül létrejövő hibák
elhárítását a Szolgáltató a legjobb tudása szerint, a lehető leghamarabb próbálja
elvégezni. A 4 munkaórát meghaladó üzemszünet (legyen az áramszünet vagy
szoftverleállás) egy munkanappal meghosszabbítja a teljesítési határidőt.
Szolgáltató a megrendelésben foglalt tevékenységek elvégzéséhez alvállalkozót
is bevonhat.
Jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről Szolgáltató oly módon
gondoskodik, hogy arra a megrendelésben, illetve a megrendelés
visszaigazolásában hivatkozik, az elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF
mindenkori hatályos és teljes szövege a www.directcontrol.hu weboldalon kerül
közzétételre.

