Általános online hirdetés feladási feltételek
A Juhász Kft. www.juhaszkft.hu illetve www.szuper.info.hu honlapján lehetősége van a
Soproni Szuperinfó nevű nyomtatott kiadványba hirdetést feladni. Ön (a továbbiakban: Ön
vagy Felhasználó, Feladó vagy Hirdető) elfogadja jelen általános online hirdetés feladási
feltételeket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi rendelkezéseket, amely az Ön és a Juhász
Kft. között létrejövő jogviszonyt szabályozza.
1. Általános rendelkezések
A honlapon keresztül feladott hirdetések tartalma a Hirdetőtől származik! A Juhász Kft. nem
vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért, illetve azok valódiságáért. A Juhász Kft. a hirdetés
tartalmának hitelességét és valódiságát nem ellenőrzi. A hirdetések díja előre fizetendő! A
hirdetés csak abban az esetben jelenik meg a Soproni Szuperinfóban, amennyiben a hirdetés
díja a szerkesztőségbe (Juhász Kft. 9400 Sopron, Győri út 2.) megérkezik!
2. Hirdetés megrendelése
a) az online megrendelő hiánytalan kitöltése valós adatokkal.
b) a hirdetési díj teljes összegének átutalása, befizetése a Juhász Kft-nek.
Amennyiben a fenti feltételeket nem teljesíti, hirdetését nem áll módunkban megjelentetni.
A hirdetés felvételi űrlap kitöltésekor a Feladó büntető és polgári jogi felelőssége tudatában
kinyilatkozza, hogy az Feladó által megadott információk valósak. A Juhász Kft. fenntartja
azon jogát, hogy a hirdetést nem jelenteti meg, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy
a Feladó által megadott bármely adat nem valós, illetve a hirdetés tartalma jogszabályba,
közerkölcsbe ütközik, vagy hiányos. Ebben az esetben az Ön által megfizetett hirdetési díjat a
Juhász Kft. nem köteles visszafizetni a Feladónak.
3. Adatvédelem
A Juhász Kft. számára kiemelt fontosságú cél a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott
személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A
Juhász Kft. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak
eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatvédelmi Politika, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítása
során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat és a fontosabb nemzetközi
ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról,
• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
• A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó
működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk
kezelésről és védelméről szóló 2. számú mellékletre
• Az Online Privacy Allience ajánlásai

4. Hirdetés lemondása
A lemondási határidő: szerda 12 óra. A fenti határidőt követően beérkezett lemondást a
Juhász Kft. nem tudja elfogadni. Lemondani a már megrendelt hirdetést e-mailben, faxon és
postai úton lehet, a hirdetés visszaigazolásában szereplő adatok közlésével. A már
kiegyenlített, de lemondásra került hirdetések díját a Juhász Kft. visszautalja Feladónak, a
banki utalás költségének levonásával.
5. A megjelentetés felelőssége
A Juhász Kft. a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban
az esetben vállalja a felelősséget, ha annak teljesítését visszaigazolta. A Juhász Kft.
egyértelmű és bizonyítható hibájából eredő hibás hirdetés megjelenése esetén a Hirdető a hiba
mértékétől függően korrekciót kérhet. A megrendelő vállalja a felelősséget minden olyan
hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (képek, ábrák,
grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenítés során
kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak.
6. Árak és fizetési feltételek
A feladott hirdetések megjelentetéséért járó hirdetési díjak összegét minden egyes
megrendelésnél a Megrendelő űrlapon feltüntetjük és a feladás után e-mailben elküldjük a
Feladónak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hirdetés szövegét a magyar helyesírás szabályai
szerint küldje be a Feladó. Amennyiben szándékosság feltételezhető a szavak egyben- vagy
különírás szabályainak megszegésében, úgy a Juhász Kft. elállhat a hirdetés közlésétől.
7. Szerzői jogok
A honlapon található szöveg, grafika, stb., illetve ezen tartalom elrendezése és szerkesztése a
Juhász Kft. szellemi alkotásának minősül, és a szerzői jog védelme alatt áll.
A tartalom terjesztése, publikációja, másolása, megjelenítése, és bármely egyéb felhasználása
szigorúan tilos, kivéve a Juhász Kft. írásos engedélyével.
8. Honlap működése
A Juhász Kft. nem garantálja, hogy a honlap, illetve a kiszolgálásáért felelős szerverek hiba
nélküliek, vírus vagy egyéb kártékony elemektől mentesek. Fenntartja a jogot a honlap
tartalmának, megjelenésének megváltoztatására. A honlapon harmadik fél honlapjára, egyéb
tartalmára mutató linkeket találhat. Az ilyen honlapokon található tartalomért a Juhász Kft.
semmilyen felelősséget nem vállal, és a linkek jelenléte a honlapon nem jelenti a honlapokon
található tartalom és információ elfogadását, jóváhagyását.
A Juhász Kft. bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti, változtathatja, kiegészítheti a
honlap tartalmát. Előfordulhat, hogy karbantartás vagy egyéb okok következtében a honlap
átmenetileg hozzáférhetetlenné válik, amely miatt semmilyen igény nem támasztható a Juhász
Kft. ellen.
A jelen általános online hirdetés feladási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK,
valamint az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az általános online hirdetés feladási feltételek megismerése után a hirdető kijelenti, hogy
teljes körű tájékoztatást kapott, illetve esetlegesen felmerülő további kérdéseire
megfelelő további tájékoztatást, választ kapott. A hirdetés feladásával általános hirdetési
feltételek elfogadásra kerülnek, Feladó kinyilvánítja azon szándékát, hogy vitás
kérdéseit tárgyalásos úton rendezi, a polgári peres eljárás elkerülése érdekében.
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