ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Hirdetés jóváhagyása
A jelen Általános Szerződési Feltételeket magában foglaló hirdetési
szerződésben (továbbiakban: jelen Szerződés) rögzített hirdetés weboldalon
belüli elhelyezkedését, valamint szövegét a Kreatív Médiamix Kft. (továbbiakban: KESPORT®) hagyja jóvá. A hirdetés egyedi elhelyezkedése, meghatározott oldalon történő elhelyezése érdekében a KESPORT® a jelen
Szerződésben foglaltak szerint mindent elkövet, de garanciát nem vállal. A
hirdetés anyagának leadása a Megrendelő feladata. Amennyiben a hirdetési
anyag, vagy annak valamely része nem érkezik be a jelen Szerződésben
meghatározott KESPORT® képviselethez, vagy a Megrendelőnek bárminemű
lejárt számlatartozása van a KESPORT® felé, a KESPORT® a hirdetést nem
jelenteti meg.

2. Javítások
A jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek fenntartásával a KESPORT®
felelősséget vállal azért, hogy a hirdetés a Megrendelő által megadott adatokkal és információval megegyezően jelenik meg a szerződött időszakban.
Amennyiben a Megrendelő kéri, a KESPORT® a megjelenés előtt a KESPORT® által elkészített hirdetés kefelenyomatát megküldi a Megrendelőnek,
aki vállalja, hogy arra 48 órán belül írásban válaszol, javítást kér vagy elfogadja azt. Amennyiben a fent említett határidőn belül írásos javítási kérelem
nem érkezik a Megrendelő részéről a KESPORT® jelen Szerződésben megjelölt képviseletéhez, a KESPORT® a hirdetést elfogadottnak tekinti, és a
kefelenyomaton szereplővel egyezően megjelenteti azt. Amennyiben a
megadott határidőn túl, de még a megjelenési időszak kezdete előtt érkezik
írásbeli javítási kérelem a Megrendelőtől, a Megrendelő tudomásul veszi,
hogy a KESPORT® a kijavításért a hirdetési díj 10%-át felszámolhatja technikai költségként, a Megrendelő nevének, telefonszámának és címének
megváltoztatását kivéve. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megjelenési
időszak kezdete után a KESPORT® nem fogad el módosítási igényt.

3. A Megrendelő
Az a személy, aki a jelen Szerződésben foglalt hirdetés megjelentetésére
megrendelést ad, a megrendelés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy ő
maga a hirdető, vagy azt, hogy a hirdető felhatalmazásából, a hirdető
nevében jogszerűen nyilatkozatot tehet és jelen Szerződést megkötheti, azaz
érvényes megbízási szerződéssel vagy meghatalmazással rendelkezik. A
KESPORT® nem köteles a hirdető személyének vagy a hirdetői képviselet
jogszerűségének ellenőrzésére, ebből eredően mindennemű felelősség a
hirdető nevében a megrendelést aláíró személyt terheli. A Megrendelő a jelen
Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy képes és hajlandó a jelen
Szerződésben megállapított feltételekkel összhangban a hirdetési díjakat
megfizetni. A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
a KESPORT® a Megrendelőkre és a hirdetésekre vonatkozó, (a Megrendelő
személyes adatait is tartalmazó) adatbázisát üzleti céljainak megfelelően
bármely módon kezelje, illetve hasznosítsa.

4. A szerzői jog által védett anyag felhasználása
A Megrendelő kijelenti és szavatolja a KESPORT® részére, hogy jogosult felhasználni az általa megjelentetni kívánt hirdetésben szereplő bárminemű
nevet, címet, védjegyet, szerzői jogvédelem, illetve szellemi alkotáshoz
fűződő jogok védelme alatt álló anyagot, kereskedelmi nevet, szolgáltatói
jegyet és emblémát, vagy egyéb szerzői szöveget bármely csoportosítású
listában vagy hirdetésben, kijelenti és szavatolja továbbá, hogy az ilyen tartalmú hirdetések szövegét úgy határozza meg, hogy azok minden tekintetben
megfeleljenek a fennálló jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és engedélyezési szabályoknak. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy számára a
hirdetésben leírt üzlet vitele vagy szakma gyakorlása engedélyezett.
Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az általa megjelentetni kívánt hirdetés nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő jogait, a megjelentetni
kívánt hirdetés tartalmához az érintett harmadik személyek kifejezett hozzájárulásukat adták. Abban az esetben, ha a KESPORT® a Megrendelő által
tanúsított bármely jogbitorlás vagy jogsértés tényéről értesül, jogosult a
Megrendelő értesítése nélkül törölni a jelen Szerződés szerint megjelentetendő hirdetés egy részét vagy egészét, illetve jogosult a jelen Szerződést a
8. pontban meghatározottak szerint felmondani, mely esetben a Megrendelőt
kötbérfizetési kötelezettség terheli a 8. pontban írottaknak megfelelően.

5. A KESPORT® felelőssége hibák és kihagyások esetén, valamint
harmadik személyek irányában
A hibásan megjelenő hirdetés esetén a KESPORT®-ot a hibásan megjelenő
hirdetés hirdetési díjának mértékéig terheli felelősség. A weboldalon hibásan
megjelenő hirdetés esetén a Megrendelő a fent említett mértéken felül nem
támaszthat kárigényt. Amennyiben a Megrendelő több különböző hirdetést
rendel meg, bármely hirdetés hibás megjelenése esetén sem élhet a
Megrendelő beszámítással a KESPORT® felé fennálló egyéb hirdetési díj
fizetési kötelezettségei vonatkozásában, illetve nem tarthatja vissza a többi
hirdetésre vonatkozó díjat. Amennyiben a Megrendelő bármilyen okból nem
teljesíti díjfizetési kötelezettségét, az szerződésszegésnek minősül.

Szerződésszegés esetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
Törvény, (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadók. A fentebb hivatkozott
szabályzatban említetteken felül a Megrendelő nem tarthat igényt
kártérítésre. A KESPORT® a számla keltétől számított 15 napon belül fogad
el reklamációt. A Megrendelő elfogadja, illetve elismeri, hogy a KESPORT®
semmilyen módon és semmilyen mértékben nem felelős a jelen Szerződés
alapján értékesített hirdetés megjelentetése következtében, vagy azzal
összefüggésben bekövetkező, harmadik személynek okozott, semminemű
kárért, veszteségért. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy mentesíti,
illetve kártalanítja a KESPORT®-ot bármely ilyen kárért való kártérítési
felelősség tekintetében, ideértve, – de nem kizárólagosan – a kártérítés,
egyéb költségek, ügyvédi és tiszteletdíjak, bírósági költségek, továbbá mindazon egyéb költségek összegét, amelyek a jelen Szerződésben, különösen a
4. pontban foglaltak megszegése miatt fizetendők.

6. Fizetési feltételek
A Megrendelő köteles minden, általa megrendelt hirdetés díjának kiegyenlítésére, abban az esetben is, ha a telefonszolgáltatását megszüntette,
egyéb elérhetőségeit megváltoztatta vagy a hirdetett tevékenységet beszüntette, és arról a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott módon és
feltételek mellett a KESPORT®-ot nem értesítette. A kibocsátott átutalásos
számlák fizetési határideje minden esetben a kibocsátástól számított 8 nap.
A fizetési feltételekre vonatkozó egyéb rendelkezések a jelen Szerződés első
lapján kerülnek meghatározásra. A Kreatív Médiamix Kft. minden esedékes
számla nem határidőben történő teljesítése esetén a késedelmes időszakra,
a fennálló tartozás összege után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. Megrendelő ezen felül köteles
megfizetni a Kreatív Médiamix Kft. részére a fizetési késedelemmel okozott
kárt, ideértve a jogi tanácsadó díjait és egyéb költségeket, amelyek a
követelés érvényesítése során a Kreatív Médiamix Kft. terhére keletkeznek.
A Kreatív Médiamix Kft. lejárt kintlévőségeit szerződött partnereinek átadja. A
szerződés megkötését követően, de a hirdetés megjelenése (teljesítés) előtt,
előlegben megfizetett hirdetési díjról a Kreatív Médiamix Kft. előlegszámlát
állít ki. A szerződés teljesítését (a hirdetés a www.kesport.hu weboldalon
történő megjelenésének napja) követően a Kreatív Médiamix Kft. átutalásos
végszámlát állít ki (szerződés szerinti nettó hirdetési díjból a nettó előleg levonásra kerül).
7. Vis Maior
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a KESPORT® nem felel sem részben
sem egészben a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei nemteljesítése,
részleges teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén, amennyiben a
szerződésszegés rajta kívülálló, elháríthatatlan ok következtében áll elő. Ilyen
oknak minősül többek között, de nem kizárólagosan, a sztrájk, jogszabályváltozás, tűz vagy egyéb elemi csapás, akadályoztatás az anyagbeszerzésben
és szolgáltatásban, műszaki hiba, gazdasági válság, erőhatalom, háborús,
vagy forradalmi helyzet, vagy bármely egyéb, a KESPORT® akaratán kívülálló, elháríthatatlan ok.

8. Elállás a Szerződéstől, felmondás
Jelen Szerződéstől bármelyik fél minden jogkövetkezmény nélkül írásban
elállhat a Szerződés megkötésétől számított 3 napon belül, feltéve, hogy a
teljesítés még nem történt meg. A Megrendelő jogosult a jelen Szerződéstől
az előzőekben megjelölt határidőn túl, de még a hirdetés megjelenését
megelőzően is írásban elállni, azonban tudomásul veszi, hogy amennyiben a
jelen Szerződéstől az előbbiekben megjelölt, (3 napos) határidőn túl, de még
az érintett megjelenési időszak előtt áll el, úgy köteles a KESPORT®-nak a
következő mértékű kötbért fizetni: ha az elállás közlése a szerződéskötést
követő 4-6. nap között történik, úgy a kötbér mértéke 10%, ha a 7-15. nap
között történik, úgy a kötbér mértéke 30%, ha a 15. napon túl történik, a kötbér mértéke 50%, a hirdetési díj százalékában kifejezve. A Megrendelő elfogadja, hogy a KESPORT® a jelen Szerződést bármikor felmondhatja a
következő okokból: (i) a Megrendelő nem kielégítő hitelképessége, (ii) a
KESPORT®-nak a Megrendelőtől vagy jogelődjétől járó korábbi hirdetési díj
megfizetésében való mulasztás vagy (iii) a KESPORT® gyakorlatában
kialakult feltételek és előírások be nem tartása miatt.

9. Részleges érvénytelenség
Jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerződés érvénytelenségét.

10. Jogviták, Irányadó jog
A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből származó jogviták
eldöntésére alávetik magukat a KESPORT® mindenkori székhelye szerint
illetékes bíróság illetékességének. A jelen Szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk., és egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételek az
azokat tartalmazó hirdetési szerződés elválaszthatatlan részét, tartalmát
képezik.

