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Elérhetőségeink: web cím: www.haztervek.hu; e-mail cím: info@haztervek.hu

MEGRENDELŐ

Amely létrejött egyrészt NETREND Bt. (6725 Szeged, Veresács u. 51., Adószám: 20965499-2-06) mint Szolgáltató, másrészt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
mint Megbízó között az alulírott helyen és feltételekkel:

A szolgáltató vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatást maradéktalanul elvégzi: a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatási kategóriában elhelyezi a hirdetését. A reklámcsík-szolgáltatás esetén a reklámcsíkot a Megrendelő által kiválasztott méretben elhelyezi a HÁZTERVEK.HU (www.haztervek.hu) portál oldalain. A reklámcsík-szolgáltatás ideje havi periódus, ami az aktuális hónap első napjától az utolsó napjáig tart. A reklámcsíkok elhelyezése az aktuális hónap első 48 órájában történik.

Hirdetési feltételek: a Megbízónak kell a hirdetés anyagát írásban vagy elektronikus úton eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A hirdetés anyagának elkészítési ideje maximum 5 munkanap.
Az általunk elkészített anyagot egyeztetés és elfogadás után elhelyezzük a weblapunkon.
Az elfogadott hirdetés utólagos módosítása alkalmanként 2.000,- Ft + ÁFA, amit írásban kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz, és a módosítási díjat ezen alkalommal a Szolgáltató házipénztárában kell befizetni. Újabb egyeztetés és elfogadás után a hirdetést ismét elhelyezzük a weblapunkon. A módosítás elkészítésének ideje maximum 5 munkanap. Módosítás a hirdetésben nem növeli meg a szolgáltatás időtartamát. A PR kategóriás hirdetéseknél az aktuális hónapot megelőző hónap 15. napjáig kell a cikket vagy szerkesztendő anyagot eljuttatni a Szolgáltatóhoz. 
Reklámcsík-szolgáltatás: banner (reklámcsík) elhelyezése a jobb oldali menüsorban, amelyre kattintva a látogató a Megrendelő weblapjára -vagy ha ez nincs, akkor a HÁZTERVEK.HU rendszerében levő bemutatkozóoldalra- jut. A banner lehetséges méretei: 120*40, 120*80 ill. 120*120 pixel, és maximálisan 15, 25 ill. 30 KB. Egyedi banner elhelyezése egyedi megállapodás szerint.

Fenntartjuk a jogot, hogy a reklám közzétételét visszautasítsuk reklámetika megsértése, illetve a hirdetésekről szóló törvények be nem tartása esetén. 
A reklám tartalmáért mind jogi, mind reklámetikai szempontból kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség. Nem szerepelhetnek a hirdetésben: kábítószer és dohányáru, és egyéb közízlést sértő hirdetések.


Alap kategória; 
A HÁZTERVEK.HU főoldalán egy hónapig megtalálható rövid leírás, amelyben egy logó vagy kép, és max. 400 karakteres bemutatkozó található, mely linkként működik és az Önök honlapjára, mutat.
A szakipari felsorolásnál megjelenik az Önök neve, címe, e-mail és weboldal címe. Ezt a sort kiválasztva egy bemutatkozó oldal jön elő, amit ha kell, mi elkészítünk az Önök igénye szerint, amely tartalmazhat 6 db fotót vagy logót és 2.000 karaktert.
Amennyiben nincs saját honlapjuk ez esetben a logó vagy a leírás ide mutat.
Ára: 	Éves szerződéskötés esetén havi 1.300,- Ft + ÁFA, azaz évi 15.600,- Ft + ÁFA (Bruttó 19.500.- Ft)

PR kategória:
	a HÁZTERVEK.HU főoldalán egy hónapig megtalálható rövid leírás, amelyben egy logó vagy kép, és max. 400 karakteres bemutatkozó található, mely linkként működik és az Önök honlapjára, mutat.

a szakipari felsorolásnál megjelenik az Önök neve, címe, e-mail és weboldal címe. Ezt a sort kiválasztva egy bemutatkozó oldal jön elő, amit ha kell, mi elkészítünk az Önök igénye szerint, amely tartalmazhat 6 db fotót vagy logót és 2.000 karaktert.
amennyiben nincs saját honlapjuk, ez esetben a logó vagy a leírás ide mutat.
	lehetőség van havonként egy-egy akció vagy új termék bevezetése vagy hasonló témákban PR cikk megjelenítésére, ami megegyezik a bemutatkozó oldal paramétereivel és a Hírek oldalán található egy hónapig. A választható cikkek éves szinten 2; 4; 6; 8; 10; 12.

Ára:	Éves szerződéskötés esetén havi 1.300,- Ft + ÁFA, + 2 db cikkenként 5.000,- Ft + ÁFA
	A fizetés az elkészült és elfogadott anyag átvételekor egyösszegben történik

PR cikk megjelenítése éves szerződésen kívül: 	4.000,- Ft + ÁFA / alkalom
	amely tartalmazhat 6 db fotót vagy logót és 2.000 karaktert.



A kategóriákban 6 db fotó vagy logó és 2.000 karakter helyezhető el, amennyiben több képre (maximum 10 db)  vagy több szöveg (maximum 10.000 karakter) elhelyezésére van igény, úgy felárat számítunk fel.
A felár mértéke: 					5.000,- Ft + ÁFA / alkalom


Banner elhelyezése az összes oldalon:			  120*40 pixel: 10.000,- Ft + ÁFA / hó
						  120*80 pixel: 17.000,- Ft + ÁFA / hó
  120*120 pixel: 25.000,- Ft + ÁFA / hó
(Havonta legalább 10.000 bannermegjelenést garantálunk. Amennyiben az oldalletöltések száma meghaladja a 20.000-et, ugyanazon a helyen két vagy több reklámcsík váltja egymást, mindegyiknel legalább 10.000 megjelenést biztosítva. Egy banner-megjelenés ára így kevesebb, mint 1.00,-, 1.70,- ill. 2.50,- Ft+ÁFA)

Ha nincs saját weblapja, a HÁZTERVEK.HU rendszerében elkészített bemutatkozó oldalát használhatja arra, hogy elérhető legyen az Interneten. Bemutatkozó oldala www.haztervek.hu/cégnév formájú címét rányomtathatja a névkártyájára vagy egyéb hirdetéseiben használhatja. Ennek éves díja 5.000.- Ft+ÁFA

A Képgalériában való képek elhelyezése és a Tervek oldalon történő tervek elhelyezése, minimum Alap kategóriás részvétellel + képenként vagy tervenként 400,- Ft + ÁFA / db / év

A szolgáltatás megnevezése        □ Alap kategória	          □ PR kategória          	□ Banner

PR kategória esetén választott cikkek száma:	□ - 2;	□ - 4;	□ - 6;	□ - 8;	□ - 10;	□ - 12;

Bemutatkozó oldal saját weblapként használata (www.haztervek.hu/cégnév): □     Cím: www.haztervek.hu/……………………

Reklámcsík esetén a banner mérete: □ - 120*40;    □ - 120*80;    □ - 120*120 pixel

 A szolgáltatás kezdetének időpontja: …………………………………………………………..…………………..

A szolgáltatás értéke: …………………………. azaz ………………………………..… Kedvezmény: ………..

Mennyiségi kedvezmények: 
100.000,- Ft - 150.000,- Ft	 		□	10%	kedvezmény
150.000,- Ft - 200.000,- Ft			□	12%	kedvezmény
200.000,- Ft felett				□	15%	kedvezmény

A kedvezmények kizárólag éves keretszerződések esetén érvényesek

Fizetési feltételek:
A szolgáltatói kategóriák díjának fizetése egyösszegben készpénzfizetési számla ellenében a megjelenés alkalmával történik. A reklámcsík (banner) elhelyezésének a díja a megrendelt hónapot megelőző hónap 28-ig kézpénzfiztési vagy átutalási számla ellenében. A fizetési határidő be nem tartása szerződésszegésnek minősül és bánatpénzfizetésre kötelez!
A bánatpénz mértéke, a keretszerződésben meghatározott szolgáltatói díj fennmaradt öszzegének az 50%-a. Amit a Szolgáltató a szerződésszegés után 8 munkanapon belül kiszámláz, amit a Megbízó kifizet.
A Megrendelő hozzájárul, hogy az anyagát a weblap arculatához igazítsuk. 
Szerződés lemondása: kizárólag írásos cégszerű aláírásos és bélyegzővel ellátott lemondási nyilatkozatot tudunk elfogadni. A lemondási nyilatkozat dátumától számított 20 munkanapon belül a szolgáltatást megszüntetjük. A szolgáltatás díjából nem áll módunkban visszatéríteni.
Ha a Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt közreműködését önhibája miatt nem teljesíti, az ezzel kapcsolatosan okozott kárt köteles megtéríteni.
A Szolgáltató elismeri, hogy a rá bízott hirdetés anyagáért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A fenti feltételek szerint a megbízást a Szolgáltató és a Megbízó elfogadja.
A jelen szolgáltatói szerződés tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak a felek által itt nem szabályozott kérdésekben.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő mindennemű jogviták elbírálására a Szegedi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen szerződést, mint ügyleti akaratunkkal mindenben megegyezőt elolvasása, megértése után helybenhagyólag aláírtuk:

Kelt: …………………………………., 200... ……………………………….. hó ………… nap





…………………………………………				……………………………………………
	         Megbízó						                           Szolgáltató 


Rövid bemutatkozó anyag tartalma:

Rövid cím (max.: 100 karakter):



Rövid leírás (max.: 25 szó):



											  kép v. logo




Cím:

Település

Kerület							Irányítószám:

Utca; házszám


Számlázási cím (amennyiben eltér az előző címtől)


Név:

Település

Kerület							Irányítószám:

Utca; házszám



Elérhetőségek:

Telefon:	

Fax:

E-mail:

Webcím:


Kapcsolattartó


Értesítés az aktuális újdonságokról:	 személyesen		    fax:		               e-mail



							……………………………………………………..
									Megrendelő
Ph.:

