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ONLINE MEGRENDELŐLAP 

 
Megrendelem az alábbi megjelenést, a www.yourdance.hu oldalon érvényben lévő médiaajánlat 
szerint: 
1. Banner méretek:   728X90      120X240 

Megjelenés helye:  Demo  Regisztráció  Ajándék  Programajánló  Főoldal  Dancefloor 

Megjelenés pozíciója:      alsó      felső      jobb oldal 1      jobb oldal 2      jobb oldal 3  

 

2. Programajánló hirdetés megjelenés helye:        Kiemelt partyk a főoldalon          

 Kiemelt partyk a programajánlóban                         Partyk a listában  

Több hirdetési felület megrendelése estén, hirdetésenként 1 megrendelőlap kitöltése szükséges! 
 
Hirdető neve/ cégnév:…………………………………………………………………………………... 
 
Székhely címe: ………………………………………………………………………………………….. 

Számlázási név és cím: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Postázási cím: …………………………………………………………………………………………… 

Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………... 

Kapcsolattartó neve: ……………………………..    E-mail címe:……………………………………… 

Telefonszáma: …………………………………….   Faxszáma: ……………………………………….. 

Ügynökség esetén ügyfelének nevét, székhelyét, adószámát is meg kell neveznie. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Mellékelt anyag tartalma, megnevezése: ………………………………………………………………... 

Hirdetés kezdete- vége: ……………….. - …………………  

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FIZETÉSI MÓD:       átutalás                        készpénz 

Megjelenés ára: ...................................... 

Nettó összesen: ………………………..  Megjegyzés:…………………………………………………. 

27% ÁFA: .............................................. 

Bruttó összesen: ……………………… 

 

Megrendelő aláírása:  …………………………….................                  P.H. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK 
 

  A 2008.évi XLVIII. (5) § (2) bekezdése értelmében, mint reklámozó kijelentem, hogy a 
reklámozott termék az előzetes minőségvizsgálati és megfelelőség-tanúsítási vizsgálatát elvégezték, és 
a termék forgalomba hozható. 

  A 2008.évi XLVIII. (5) § (2) bekezdése értelmében, mint reklámozó kijelentem, hogy a 
reklámozott termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási 
kötelezettség alá.  
 
A  -al jelölt részeket értelemszerűen X-el kell megjelölni.  
 
Ügyfeleink megrendeléseit írásban fogadjuk el, a hirdetési feltételek, valamint a média- és 
reklámtörvény szabályozása szerint. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a leadott eredeti 
anyagok rossz minősége miatti hibákért, továbbá a méretváltoztatás jogát kivételes esetben fenntartja, 
mely az összterületet nem érinti. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a hirdetések tartalmáért. A 
fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a kiadó felfüggeszti a további hirdetések közlését. 
Késedelmes fizetés esetén a kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A 
közzétevő köteles a kiadót kártalanítani, ha a konkrét hirdetés miatt a Gazdasági Versenyhivatal 
elmarasztalja. 
 
A Reklámozó és a Szolgáltató közötti szerződést ezen egyedi megrendelés és az ÁSZF együttesen 
képezi. A Megrendelés aláírásával a Reklámozó a Your Dance Kft. hatályban lévő ÁSZF tartalmát 
megismertnek és elfogadottnak tekinti. 

Megrendelő aláírása  …..........................................................                  P.H.  

Kelt:..........................................................                                                                   

 


