Megrendelő

Adevinta Classified Media Hungary Kft.

www.hasznaltauto.hu
1134 Budapest, Váci út 49.
iroda@hasznaltauto.hu

Megrendelőlap (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni)
A Megrendelőlap Hirdető általi aláírásával és AdevintaClassified Media Hungary Kft. (cím: 1134 Budapest, Váci út 49. adószám: 14918618-2-41, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-70217124-51100005 cégjegyzékszám: 01-09926009, képviseli: Artsiom Rabtsevich), továbbiakban Üzemeltető e-mailen küldött visszaigazolásával szerződés jön létre az Üzemeltető, valamint Hirdető között, hirdetések megjelenítésére és kapcsolódó szolgáltatásokra az alábbiak szerint:

Hirdető neve:
Székhely címe:
Számlázási címe:
Postacíme:
Telephely címe:
Tulajdonos / Ügyvezető neve:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
E-mail címe Jófogás áttöltéshez: (nem módosítható)
Pénzügyekkel kapcsolatos e-mail cím:
Saját aloldal cím:

https://www.hasznaltauto.hu/

Kereskedéslistában szereplő név:
Cégtípus:

Megrendelhető hirdetésekszáma/hó
(2022. április 1-től)

Márkakereskedő

Vízijármű-kereskedő

Autókereskedő

Lakókocsi-kereskedő

Haszonjármű-kereskedő

Autókölcsönző

Motorkereskedő

Flottakezelő

Normál csomag

Jármű-bérbeadás

Nem járműkereskedelem

Közös csomag (Használtautó és Jófogás)

/hó/telephely

/hó/telephely

5 db-os csomag

17 000 Ft + Áfa

20 500 Ft + Áfa

10 db-os csomag

26 000 Ft + Áfa

31 500 Ft + Áfa

25 db-os csomag

37 000 Ft + Áfa

45 000 Ft + Áfa

40 db-os csomag

52 000 Ft + Áfa

64 000 Ft + Áfa

60 db-os csomag

75 000 Ft + Áfa

92 000 Ft + Áfa

80 db-os csomag

84 000 Ft + Áfa

101 000 Ft + Áfa

150 db-os csomag

105 000 Ft + Áfa

125 000 Ft + Áfa

Az árak 2022. április 1-től érvényesek!
Negyedéves fizetési ciklus esetén 3%, féléves fizetési ciklus esetén 5%, éves fizetési ciklus esetén 10% kedvezményt biztosítunk a feltüntetett árakból minden esetben.

Folyamatos hirdetési csomag fizetési ciklusa
havonta
(folyamatos számlázás)

3 hó előre fizetve
-3% kedvezménnyel

Fizetési mód
6 hó előre fizetve
-5% kedvezménnyel

12 hó előre fizetve
-10% kedvezménnyel

Igen, kérem a plusz 10 db-os, ingyenes hirdetési helyet ponyva kihelyezésért. (Minimum negyedéves fizetési ciklus esetén kérhető.)
(Normál csomag esetén: 40 db-os csomagtól; Közös csomag esetén: 25 db-os csomagtól)

Megjegyzés

Számlázás, szolgáltatás kezdete: (Üzemeltető tölti ki)
Felhasználónév: (Üzemeltető tölti ki)
Partnerkód: (Üzemeltető tölti ki)

Átutalás

Csekk

SZOLGÁLTATÁSOK

NORMÁL CSOMAG

KÖZÖS CSOMAG
(Használtautó és Jófogás)

Hirdetésfeladás & dokumentumfeltöltés
Kiemelések használatának lehetősége (eXtra)
Hirdetésexport saját weboldalra

Csomagmérettől függő havidíj

díjmentes

40 db-os csomagtól

25 db-os csomagtól

Hűségkedvezmény lehetősége negyedéves, féléves, éves előfizetési
díjának meghatározott százaléka feltöltésre kerül eXtra keret
pluszként, így szabadon felhasználható 60 napig
- 5-10 éves partnerség esetén: 3%
- 10-15 éves partnerség esetén: 5%
- 15 év fölötti partnerség esetén: 7%*
“Molinó kihelyezési bónusz lehetősége legalább negyedéves
fizetési ciklustól”
Jófogás.hu oldalra való hirdetésáttöltési lehetőség (személyautó,
kishaszonjármű, motorkerékpár/quad kategóriákban)

-

Minden 3. Előresorolás vagy Keretes kiemelés használata után
a 4. mindig ajándék negyedéves, féléves vagy éves fizetési ciklus
esestén

-

Autónavigátor.hu PR cikk megjelenés 20% kedvezménnyel**

-

Ajándék Extra Keret Plusz, mely egy összegben kerül feltöltésre
a teljes szerződött időszakra vonatkozóan és szabadon
felhasználható (pl.: Céges logó, Okos videó, Plusz képek..stb.).
Kizárólag negyedéves, féléves, éves előfizetés esetén.

-

Jófogás.hu oldalon automatikus előresorolás beállítása igény
esetén. Kizárólag Negyedéves, féléves, éves fizetés esetén.

-

Díjmentes Jófogás Álláshirdetés feladási lehetőség a teljes
időszakra. Kizárólag negyedéves, féléves, éves előfizetés esetén.

-

Díjmentes 25 db-os csomag az Autóalkatrész.hu oldalon

-

Díjmentes TOP kiemelés a Használtautón és a Jófogáson, éves
előfizetés esetén. Keresse kapcsolattartóját!***

-

40 db-os csomag alatt:
5.000 Ft/hó
40 db-os csomagtól:
7.000 Ft/hó

40 db-os csomag alatt:
15 hirdetés/hó
40 db-os csomagtól:
30 hirdetés/hó
40 db-os csomag alatt:
1db/negyedév
40 db-os csomagtól:
3db/negyedév

2x1 hetes TOP kiemelés/év

*A hűségprogram az újonnan szerződő partnereink negyedéves, féléves, éves előfizetési díjjal rendelkező hirdetési csomagjaira, meglévő szerződéssel rendelkező partnereink esetén a
negyedéves, féléves, éves előfizetési díjjal rendelkező hirdetési csomagok 2022. április hónapban esedékes fordulónapjától érvényesek. A hűségprogramhoz kapcsolódó kedvezmények
visszamenőleg nem érvényesíthetőek. A Hirdető a hűségprogramban járó eXtra keretet a hűségkedvezmény alkalmazására okot adó esemény - az adott időszakra vonatkozó előfizetési díj
kiegyenlítése - bekövetkezését követően az eXtra keret plusz egyenlegfeltöltéstől számított 60 napig használhatja fel. A partnerség korának meghatározásakor fontos kitétel a folyamatos
üzleti kapcsolat fenntartása a felek között, a hirdetési csomagokban maximum féléves szüneteltés megengedett. Félévnél hosszabb szüneteltetés esetén a hűségkedvezményhez
kapcsolódó korbesorolás nullázódhat és a számítás újraindulhat.
**A kedvezmény egy db PR cikk megrendelésre érvényes és 2022.04.01. utáni időszakban vásárolt PR cikkekre vehető igénybe. A kedvezmény érvényesítése érdekében egyeztessen display
kapcsolattartójával.
***A szabad helyek függvényében! Keresse kapcsolattartóját!
A kedvezményes hirdetési csomagok (3 hó fizet, 3% kedvezmény, 6 hó fizet, 5% kedvezmény és 12 hó fizet, 10% kedvezmény) folyamatos, kedvezményes hirdetési csomagok. A díjak előre
fizetendőek. A negyedéves,féléves és éves csomagok esetén a szerződés felmondására kizárólag a fizetési ciklus utolsó napjára van lehetőség. HASZNÁLT jármű - ÚJ jármű: Az Adevinta
Classified Media Hungary Kft. újnak tekinti azt a járművet, amely még nem volt forgalomba helyezve, vagy a Márkakereskedés (továbbá az érdekeltségi körébe tartozó cégek) tulajdonából
még ki nem került, azaz a Márkakereskedést leszámítva még nem volt gazdája, vagy olyan jármű, amely (a tulajdonos személyétől függetlenül) a forgalomba helyezés időpontjától számítva
kevesebbet futott, mint 6000 km, és fiatalabb 6 hónapnál. Pl.: tesztautó, szalonautó, bemutató autó, raktári új gépkocsi.
Amennyiben a számla összege euróban kerül kiegyenlítésre, az az előző hónap utolsó munkanapján érvényes MNB középárfolyam 95%-ának figyelembevételével kerül kiszámlázásra.
Eurós fizetési igényét kérjük előre jelezze kapcsolattartójának.
Negyedéves, féléves, és éves előfizetések esetén a lejáratot megelőzően Üzemeltető admin üzenetben vagy e-mailen tájékoztatja Hirdetőt a lejáratról, valamint arról, hogy módosíthat az
előfizetésén, amelyre ha nem válaszol a Hirdető és a kapott számlát az új előfizetési időszakra vonatkozóan kifizeti, akkor a kedvezményes hirdetési csomagra vonatkozó előfizetése jelen
megállapodás szerint a létrejött hirdetés közzétételére vonatkozó negyedéves, féléves, éves előfizetési időszaknak megfelelően meghosszabbodik. Amennyiben Hirdető nem válaszol
Üzemeltető megkeresésére és a számla összegét sem egyenlíti ki, akkor a jelen megállapodás továbbra is érvényes szerződő felek között, de Üzemeltető a hirdetési szolgáltatásokról havi
számlát állít ki, amelyhez nem kapcsolódik a negyedéves, féléves és éves előfizetés díjkedvezménye.

Járműhirdetés - export szolgáltatás megállapodás, mely rész kizárólag Közös csomag esetén töltendő ki
Megrendelő megrendeli az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) járműhirdetés-export szolgáltatását járműhirdetései (Üzemeltető által meghatározott
szabvány formátumú) átadására a Megrendelő által kért weboldalhoz, az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A szolgáltatás az Üzemeltető részéről történt visszaigazolást
követően vehető igénybe.Megrendelő aláírásával az Üzemeltető weboldalán közzétett Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

Adatok (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni)

Járműhirdetés-exporttal foglalkozó
kapcsolattartó személy:

Weboldal cím

(URL amelyre az exportált hirdetések átkerülnek)

Neve:

Forrás IP cím/tartomány:
(amelyről az exportot letöltik)

Telefonszáma:

Partnerkód:

E-mail címe:

Felhasználónév:
Megrendelt járműhirdetés-export:

Vízjeles (használtautó.hu)
Egyéb vízjeles

Üzemeltető járműhirdetés-export szolgáltatást az Üzemeltetővel hatályban lévő járműhirdetési szerződéssel rendelkező cégeknek tud biztosítani. A járműhirdetési szerződés megszűnése,
korlátozása a járműhirdetés-export szolgáltatás automatikus megszűnését, korlátozását eredményezi. A járműhirdetési szerződésben foglaltak a járműhirdetés-export szolgáltatásra az
alábbi eltérésekkel érvényesek. Üzemeltető feladata a járműhirdetések rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételek biztosítása és a megrendelt adatok továbbítása. Az adatok a kért
weboldalba történő beillesztésének biztosítása Megrendelő feladata, Üzemeltető az adatok weboldalba történő beillesztését nem végzi el. Üzemeltető által biztosított adatok a megrendelt weboldalon kívül sem részben sem egészben harmadik fél számára nem adhatóak ki (pl. más internetes oldalak, újságok, statisztikai adatbázisok, stb.). A járműhirdetés-export
szolgáltatás mindaddig díjtalan, ameddig a Megrendelő az úgynevezett Közös csomagot fizeti elő az Üzemeltetőnél. Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult az adatátvitelt szüneteltetni
a járműhirdetési szolgáltatás késedelmes fizetéséből adódó szolgáltatás korlátozás időtartamára. Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

Megállapodás

új gépjárművek Interneten történő hirdetésére
A megállapodás tárgya, tartalma
1. Hirdető megrendeli Üzemeltetőtől a Megrendelőlapon rögzített darabszámú hirdetési helyet új-, teszt-, előrendelt járművei folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett
www.hasznaltauto.hu, valamint céghirdetési helyet a www.szalonauto.hu internetes címen elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben.
2. Üzemeltető által biztosított internetes adminisztrátor felület használatával (admin.hasznaltauto.hu) Hirdető helyezi el hirdetéseit, ajánlatait és akcióit, továbbá az ezekhez tartozó
képeket (továbbiakban: hirdetés). Hirdető egy hirdetési helyen kizárólag egy telephely, székhely, fióktelep, kereskedelmi képviselet, üzem, bolt, műhely, stb. (továbbiakban: telephely)
hirdetéseit jogosult elhelyezni. A jelen pont megsértésével elhelyezett hirdetést Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
3. Hirdető az általa közölt adatok valóságtartalmáért teljes felelősséget vállal. Amennyiben Hirdető természetes személlyel kötött szerződés alapján hirdeti a természetes személy
gépjárművét, akkor köteles gondoskodni arról, hogy a hirdetésben a természetes személynek a megjelenéshez adott kifejezett hozzájárulása birtokában, vagy más, a Hirdető, mint
adatkezelő megfelelő jogalapjának fennállása esetén jelenik meg. Hirdető szavatol azért Üzemeltető felé, hogy a hirdetésben közzétett személyes adatok közzétételéhez, illetve annak
az Üzemeltető részére történő átadásához megfelelő adatkezelési jogalappal rendelkezik. Hirdető felel Üzemeltetővel, illetve Hirdetővel leszerződött természetes személlyel szemben
minden olyan kárért, sérelem díj igényért, bírságért vagy egyéb fizetési kötelezettségért, amely abból származik, hogy Hirdető megszegte a jelen 3. pontban vállalt kötelezettségeit és
szavatosságvállalását.
4. Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és jogszabályt sértő,
valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, ill. megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő vagy bujtatott reklámot
tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
5. A hirdetés további feltételeit, kedvezményeit jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező Megrendelőlap tartalmazza.
6. Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a jelen megállapodásban vállalt szolgáltatásának biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a
harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.
7. A megállapodás és annak részét képező Megrendelőlap Üzemeltető általi, elektronikus úton történő megküldése Hirdető részére az Üzemeltető szerződés megkötésére irányuló
szándékának minősül. A jelen megállapodás és annak részét képező Megrendelőlap aláírásával és az aláírt megállapodás bescannelt példányának Üzemeltető részére történő
visszaküldésével Hirdető elfogadja Üzemeltető Megrendelőlapban rögzített ajánlatát. A megállapodás Hirdető általi aláírásával és Üzemeltető e-mailen küldött visszaigazolásával
elektronikus úton kötött szerződés jön létre a szerződő felek között. A létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Üzemeltető a nyilvántartásában rögzít
és a számviteli jogszabályok által előírt időtartamig utólag hozzáférhető módon megőriz. Hirdető az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat a megállapodás és
Megrendelőlap kézhezvételét követő 5 munkanapon belül e-mailen jelezheti Üzemeltetőnek, aki haladéktalanul gondoskodik a hibák kijavításáról, amennyiben azzal egyetért, és a
kijavított megállapodást, az annak részét képező Megrendelőlappal együtt megküldi e-mailen Hirdető részére, aki 5 munkanapon belül visszaigazolhatja annak elfogadását azzal, hogy
azt aláírva, bescannelve visszaküldi e-mailen Üzemeltetőnek.

Díjak, extra szolgáltatások
8. A hirdetés havidíját a Megrendelőlap tartalmazza, melyet Hirdető számla vagy díjbekérő ellenében, 15 napos fizetési határidővel, egy összegben köteles megfizetni. A hirdetési
díj késedelmes fizetése esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékét
köteles megfizetni.
9. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan kikapcsolja rendszeréből Hirdető összes hirdetéseit. Hirdető tudomásul veszi, hogy
az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.
10. Hirdető hozzájárul, hogy amennyiben a hirdetési díjjal késedelembe esik, Üzemeltető jogosult Hirdető személyes és egyéb adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím, követelés-sel
kapcsolatos adatok, okiratok) a mindenkori ÁSZF szerinti követeléskezelő cég részére követeléskezelés céljából átadni.
11. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldalán közzétett Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jogosult a hirdetés díját időről időre felülvizsgálni és egyoldalúan
módosítani. Üzemeltető a hirdetési díjak változásáról a Hirdetőt 15 nappal a hatályba lépést megelőzően köteles e-mail formájában vagy Hirdető felhasználói fiókjába küldött admin
üzenetben vagy írásban értesíteni.
12. Hirdető a jelen megállapodás hatálya alatt jogosult igénybe venni Üzemeltető eXtra szolgáltatás csomagját, az alábbiakban részletezett feltételek szerint.
13. Hirdetőnek az eXtra szolgáltatás igénybe vételére az Üzemeltető által biztosított, külön jelszóval védett internetes adminisztrátor felület használatával van lehetősége. A felület
segítségével folyamatosan nyomon követheti és ellenőrizheti akár visszamenőleg is a hirdetés kiemelésekre és egyéb többletszolgáltatásokra felhasznált összegeket. Hirdető az
eXtra szolgáltatást utólagos vagy előre fizetéssel veheti igénybe. Utólagos fizetés esetén Hirdető az eXtra szolgáltatás keretén belül a havonta igénybe vett hirdetés kiemelések és
többletszolgáltatások díját köteles számla vagy díjbekérő ellenében a hirdetési díjjal együtt, a jelen megállapodás 7. pontjában meghatározottak szerint, egy összegben megfizetni. Az
elszámolásra minden hónap 20. napján kerül sor. A díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult a jelen megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásait
szüneteltetni. Hirdető tudomásul veszi, hogy az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. Előre fizetés esetén szerződő felek a jelen megállapodás
megszűnésekor, de legalább évente egyszer elszámolnak. Üzemeltető jogosult az eXtra szolgáltatás előre fizetett díját beszámítani a Hirdetővel szemben fennálló bármely egyéb (díj)
követelésébe. A jelen megállapodás megszűnéséig az előre fizetett, de fel nem használt összeget Üzemeltető – az esetleges beszámítás kivételével visszafizeti.
14. Az eXtra szolgáltatás használatához szükséges jelszót és az esetleges további feltételeket az Üzemeltető a Hirdető részére e-mail formájában megküldi a Hirdető által megadott
pénzügyekkel kapcsolatos e-mail címre.
15. Hirdető az eXtra szolgáltatást meghatározott, vagy az előre fizetett összeghatárig jogosult igénybe venni.
16. A járműhirdetés korlátozása az eXtra szolgáltatás automatikus korlátozását eredményezi. Hirdető az ily módon kiesett időre semmilyen megtérítési igénnyel
nem élhet.

A szerződés időbeli hatálya és felmondása
17. Szerződő Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik.
18. Jelen megállapodást felmondani a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal tárgyhó utolsó napjára, kedvezmény igénybevétele esetén pedig a fizetési ciklus utolsó napjára lehet.
19. Szerződő Felek a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására – súlyos szerződésszegés esetén – írásbeli nyilatkozattal jogosultak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen
a 2., 4., 7., 10. és 12. pont megsértése.
A jelen megállapodásra a magyar jog az irányadó. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Üzemeltető weboldalán közzétett mindenkor hatályos Általános Szerződési
Feltételek (ÁSZF), valamint a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. Amennyiben a jelen szerződés és az ÁSZF ugyanazt a
kérdést eltérően szabályozza, akkor a jelen szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Hirdető kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírását megelőzően megkapta, átolvasta
és megértette az ÁSZF rendelkezéseit.
Megrendelem az Adevinta Classified Media Hungary Kft. interneten elérhető hirdetési szolgáltatását. A szolgáltatás igénybevételével lehetőségem nyílik új, teszt és bemutató járművek
hirdetéseit folyamatosan elhelyeznem a www.hasznaltauto.hu és a www.szalonauto.hu weboldalon egyidejűleg, a mindenkori aktuális díjszabásnak megfelelően. Ez a szolgáltatás
nem vonatkozik HASZNÁLT JÁRMŰVEK meghirdetésére. (Arra egy külön szerződés köthető). Tudomásul veszem, hogy a megrendelt hirdetési csomag megszűnéséig köteles vagyok
a szolgáltatás díját megfizetni. A jelen megrendelő aláírásával a www.hasznaltauto.hu és a www.szalonauto. hu weboldalon közzétett ÁSZF rendelkezéseit elfogadom. Kifejezetten
és előzetesen beleegyezem, hogy Üzemeltető a visszaigazolással egyidejűleg kezdje meg a teljesítést, és egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszítem a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti felmondási jogot.
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Hirdető cégszerű aláírása

