SZÁLLJON BUSZRA ÜGYFELEIVEL!
Hirdessen naponta több mint százezerutasnak!

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
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1. Preambulum
A jelen Általános Szerződési Feltételeket rögzítő okirat (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a HC LINEAR Műszaki
Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7624 Pécs, Őz utca 5., adószám: 10467701-2-02, képviseli: Móricz
László ügyvezető) mint Szolgáltató és a Megrendelő között, a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt.
autóbuszjárataira Szolgáltató által telepített, Szolgáltató tulajdonát képező utas-tájékoztató -, és reklám
monitorokon(Monitorokon) meghatározott időben, gyakorisággal és paraméterekkel megjelenő Reklám sugárzása
vonatkozásában létrejött bármely jogviszonyra. Jelen ÁSZF meghatározza ezen jogviszonyokban a Felek jogait és
kötelezettségeit, a jogviszony létrejöttének és megszűnésének feltételeit, és a jogviszony egyéb vonatkozó lényeges
feltételeit.
A Megrendelő a Reklámszerződés aláírásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

2. Értelmező rendelkezések
2.1. Ajánlat: Szolgáltató által, a szerződéskötést megelőzően, a Megrendelő részére megküldött írásbeli üzleti
ajánlat, amely tartalmazza a Szolgáltatás paramétereit (Mint például: Monitorok műszaki paraméterei; Reklámra
vonatkozó technikai/műszaki jellemzők; a megjelenés lehetséges időtartama; megjelenések gyakorisága; prémium
szolgáltatások; díjszabási táblázat; stb.; Az Ajánlatban szereplő feltételek az Ajánlat megküldésétől számított 5 napig
érvényesek.
2.2. ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek.
2.3. Díj: a Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő szolgáltatási díj, melynek mértékét, és teljesítési feltételeit az
Ajánlat, a Reklámszerződés, illetve az ÁSZF tartalmazza. Az Ajánlatban nettó díjak szerepelnek, azok az ÁFA-t nem
tartalmazzák.
2.4. Felek: a Szolgáltató és a Megrendelő együttesen, és bármelyikük a Fél.
2.5. Logó: a Megrendelő által a Szolgáltató Webes felületére feltöltött, meghatározott technikai és tartalmi
paramétereknek megfelelő, az Utas-tájékoztatási felületen a megállólistában az Ajánlatban megküldött Megállóhoz
kapcsolt – cég, szervezet, áru vagy szolgáltatás azonosítására szolgáló – kép.
2.6. Médiahirdetésifelület-értékesítő: Szolgáltató megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Szolgáltató nevében eljárva a Monitoron történő
hirdetés céljából hirdetési felületet értékesít a Reklámozó, vagy a Reklámközvetítő felé.
2.7. Médiatörvény: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény.
2.8. Megálló: Autóbusz megállóhely, ahol a Tüke Busz Zrt. által üzemeltetett menetrend szerint közlekedő autóbusz
megáll. Egy Megállónak értendő a több különböző irányban közlekedő autóbuszt kiszolgáló, de azonos névvel
ellátott, egymás közvetlen környezetében elhelyezkedő, de fizikailag különböző buszmegálló.
2.9. Megrendelő: azon Reklámközvetítő, vagy – Reklámközvetítővel nem rendelkező személy esetén – azon önálló
Reklámozó, amely/aki a Szolgáltató által, a részére megküldött Ajánlatot elfogadta, és az Ajánlatban foglaltaknak
megfelelően Reklámszerződést kötött Szolgáltatóval.
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2.10. Monitor: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. autóbuszjárataira Szolgáltató által telepített, Szolgáltató
tulajdonát képező speciális utas-tájékoztató -, és reklám monitor.
2.11. Pénzügyi teljesítés: A Szolgáltatásért fizetendő Díj összegének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása.
2.12. Reklám: ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett Reklámspot vagy Logó.
2.13. Reklámközvetítő: az a Megrendelő, aki a saját nevében, de az általa képviselt Reklámozó javára Szolgáltatást
rendel meg a Szolgáltatótól. Szolgáltató nem veszi Reklámközvetítőként nyilvántartásba azt a Megrendelőt, aki saját
nevében és saját javára jár el.
2.14. Reklámozó: az a személy, akinek érdekében a Reklám közzétételre kerül, illetve, aki saját érdekében a Reklám
közzétételét megrendeli.
2.15. Reklámspot: a Megrendelő által a Szolgáltató Webes felületére feltöltött, meghatározott technikai és tartalmi
paramétereknek megfelelő, az Ajánlatban megküldött mennyiségben, időtartamban, területen, helyen illetve
időszakban a Monitoron megjelenített videó vagy kép, amely megnevezett vagy ábrázolt áru (beleértve az ingatlant
is), szolgáltatás, jog és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve a Hirdető által
kívánt más hatás elérését segíti elő.
2.16. Reklámszerződés: a Felek egybehangzó akaratnyilatkozata, melyben Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésére
vállal kötelezettséget, melynek ellenértékeként a Megrendelő Díj fizetésére köteles a Szolgáltató részére.
2.17. Reklámtörvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény.
2.18. Sugárzási idő: az Ajánlatban és a Reklámszerződésben meghatározott azon időintervallum, amelyen belül a
Szolgáltató megvalósítja a Megrendelő érdekében teljesítendő Szolgáltatást.
2.19. Szolgáltatás: az Ajánlatban meghatározott időben és paraméterekkel megjelenő Reklámnak a Monitorokon
történő sugárzása.
2.20. Szolgáltatás kezdő időpontja: A Reklám sugárzásának kezdőidőpontja.
2.21. Szolgáltató/Reklám közzétevője: HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság.
2.22. Utas-tájékoztató felület: Utasok tájékoztatása céljából a Monitoron, a Megállók körzetében – a megállóhely
előtt ~75 méteres távolságtól az autóbusznak a megállóhelyre érkezése idejében, majd a megállóhely elhagyását
követően ~75 méteres távolságig– megjelenő képernyőkép, mely tartalmazza például a járatszámot, a célállomást,
a megállók listáját, az átszállási lehetőségeket, a pontos időt, stb.
2.23. Vis maior: elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli
háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások,
áradások, zavargások, robbantások, Szolgáltatás működésének technikai okból kifolyó, vagy hatósági aktus
eredményeképpeni felfüggesztése, vagy megszűnése, bármely olyan esemény vagy körülmény, amely valamely
alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered, és amely ésszerűen nem volt előrelátható a kötelezettség vállalásakor,
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkétfél érdekkörén kívül merülnek fel, és
amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
2.24. Webes felület: azon tartalomszerkesztő, –menedzselő felület, weblap, amelyhez a Szolgáltató hozzáférést
biztosít a Megrendelő számára, hogy Megrendelő a sugárzás céljából feltöltse, menedzselje azon a Reklámot. A
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Reklámot a feltöltéssel egyidejűleg időbélyegzővel látja el a weblap. Feltöltés/módosítás esetén tájékoztató email
üzenetet küld a weblap a Megrendelő részére.

3. Reklámszerződés létrejötte
3.1. Szolgáltató a szerződés létrejöttét megelőzően írásbeli Ajánlatot tesz a Megrendelő részére. Az Ajánlat a 2.1.
pontban meghatározott tartalommal rendelkezik. Az Ajánlatban szereplő feltételek az Ajánlat megküldésétől
számított 5 napig érvényesek.
3.2. Megrendelő az Ajánlatra annak érvényességi idején belül tehet írásbeli elfogadó nyilatkozatot.
3.3. Szolgáltató az írásbeli elfogadó nyilatkozat megérkezését követően megküldi Megrendelő részére a
Reklámszerződést.
3.4. Megrendelő a Reklámszerződés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles a Reklámszerződés 4 (négy)
aláírt példányát megküldeni Szolgáltató részére. Amennyiben az aláírt szerződést a megadott határidőn belül nem
vette át Szolgáltató, úgy nem köteles továbbiakban fenntartani a helyet Megrendelő számára.
3.5. A Reklámszerződés a Felek általi aláírással jön létre.

4. Reklámszerződés tárgya
4.1. A Reklámszerződés tárgya a Szolgáltató által a Monitorokon, a Megrendelő megrendelése alapján, a Reklámozó
érdekében Reklám sugárzása (Szolgáltatás). A Szolgáltatás tartama legalább 4 (négy) hetes időintervallum, de Felek
ennél hosszabb időben is megállapodhatnak a Reklámszerződésben.
4.2. Megrendelő a Szolgáltatás ellenében Díjat köteles fizetni Szolgáltató részére.

5. Megrendelő jogai, kötelezettségei
5.1. A sugárzásra szánt Reklám rendelkezésre bocsátása a Megrendelő kötelezettsége.
5.2. Megrendelő kizárólag olyan Reklám megjelentetésére jogosult, amely megfelel az Ajánlatban foglalt
kritériumoknak, illetve a jelen ÁSZF 7. pontjában rögzített feltételeknek. E körben Megrendelő kijelenti, hogy
minden olyan ismeretnek, és információnak a birtokában van, amely a Reklám feltételeknek való megfeleltetéséhez
szükséges, mely jelenti különösen a Monitor műszaki specifikációjának, és az ezen paraméterek által nyújtott
szolgáltatási minőség előzetes megismerését.
5.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklám tartalmáért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.
Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Reklámért való felelősségét
mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személlyel szemben kizárja. E körben Megrendelő vállalja, hogy
kizárólag olyan Reklámot bocsát Szolgáltató rendelkezésére sugárzás céljából, amely megfelel a jelen ÁSZF 7.
pontjában rögzített reklámjogi, és médiajogi szabályozásnak.
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5.4. Megrendelő köteles az Ajánlatban/Reklámszerződésben rögzített sugárzás kezdőidőpontját megelőző legalább
8 (nyolc) nappal korábban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a megjelenítendő Reklámot akként, hogy feltölti
azt a Webes felületre.
5.5. Amennyiben Szolgáltató az ellenőrzési jogkörében eljárva a Reklámot az Ajánlatban foglaltak alapján
tartalmilag, vagy műszakilag/technikailag a sugárzásra alkalmatlannak értékeli, és visszaküldi Megrendelő részére
felülvizsgálatra, úgy Megrendelő köteles a Reklámot az Ajánlat, az ÁSZF, a Reklámszerződés feltételeinek
megfelelően módosítani. A módosított Reklámot Megrendelő köteles a sugárzás kezdőidőpontját megelőző
legalább 8 (nyolc) nappal korábban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani akként, hogy feltölti azt a Webes
felületre.
5.6. Megrendelő a Reklámszerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy
Szolgáltató teljesítési képességét befolyásolhatják a Tüke Busz Zrt. által végzett cselekmények, vagy a Tüke Busz Zrt.
érdekkörében felmerülő események (pl.: az autóbuszokat általános vagy eseti szervizelés céljából ideiglenesen vagy
tartósan kivonhatja a forgalomból, jogosult a vonal-, járat-, és megállórendszert vagy a teljes menetrendet
módosítani), melyek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek, ebből kifolyólag a teljesítés ezen okból történő
elmaradásáért Szolgáltatót nem terhelifelelősség.
5.7. Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót a Webes felület általa észlelt esetleges hibájáról,
működési zavaráról, függetlenül attól, hogy az befolyásolja-e a feltöltés sikerességét.
5.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megállók körzetében – a megállóhely előtt ~75 méteres távolságtól a
megállóhelyre érkezés során, majd a megállóhely elhagyása során ~75 méteres távolságig–Monitorok Utastájékoztató felületként is működnek, ezáltal utas-tájékoztató információkat is sugároznak:ekkor jelennek meg a
Megállókhoz kötött Logók valamint ezáltal a Megrendelő érdekében sugárzott Reklám spot csökkentett méretben
kerül sugárzásra, az Utas-tájékoztató felület működésének ideje alatt. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy
a Tüke Busz Zrt. jogosult rendkívüli utas-tájékoztatási információkatis megjeleníteni a Monitoron, a Reklám spot ez
esetben is csökkentett méretben kerül sugárzásra.
5.9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa jóváhagyott, és a Webes felületre feltöltésre került Reklám
sugárzásával kapcsolatos kifogásait az észlelést követően haladéktalanul köteles Szolgáltatónak írásban jelezni.
Megrendelő a kifogás közlésére legfeljebb a sugárzás megkezdését követő 8 napos, jogvesztő határidőn belül
jogosult. Megrendelő nem jogosult olyan ténnyel, vagy szerződéses feltétellel kapcsolatos kifogást emelni, melyet
az Ajánlat elfogadásával, valamint az ÁSZF és a Szerződés aláírásával megismert, és magára nézve kötelezőnek
ismert el.
5.10. Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a nevét, és a sugárzásról
készített felvételeket referenciaként felhasználja.
5.11. Megrendelő köteles az Ajánlat szerinti Díjat előre megfizetni Szolgáltató részére, a Szolgáltató által kiállított
számla ellenében, 8 (nyolc) napos teljesítési határidővel akként, hogy átutalja a Szolgáltató részére a DÉL
TAKARÉKnál vezetett 50800111-15548799-00000000 számú bankszámlájára. Az Ajánlatban nettó díjak szerepelnek,
azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.
5.12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi az 5.4. és 5.5. pontokban foglalt kötelezettségeit,
úgy a szerződésszegése a jelen ÁSZF 8.3. pontjában rögzítettek alapján szankcionálható.
5.13. Amennyiben Szolgáltató megszegi a 6.1. pontban foglalt kötelezettségeit, úgy Megrendelő jogosult a jelen
ÁSZF 8.2. pontjában meghatározottakat érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.
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5.14. Megrendelőt a jelen ÁSZF 11. pontjában részletesen meghatározottak szerint együttműködési és tájékoztatási
kötelezettség terheli a Reklámszerződés teljes időtartama alatt.

6. Szolgáltató jogai, kötelezettségei
6.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által sugárzás céljából, a Webes felületre feltöltött Reklámot az
Ajánlatban foglalt feltételek szerint, valamint a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározottakkal összhangban
sugározza a Monitorokon.
6.2. Szolgáltató a Webes felületre feltöltött Reklám tartalma, és műszaki/technikai jellemzői vonatkozásában
ellenőrzési jogkört gyakorol. Szolgáltató köteles a Webes felületre feltöltött Reklámot a feltöltést követő legfeljebb
8 (nyolc) napon belül ellenőrizni, hogy tartalmilag és műszakilag/technikailag megfelel-e az Ajánlatban, a jelen ÁSZFben, illetve a Szerződésben foglalt feltételeknek. Amennyiben a Reklám nem felel meg ezen feltételeknek, úgy
Szolgáltató köteles haladéktalanul felhívni a Megrendelőt arra, hogy módosítsa a Reklámot a feltételeknek
megfelelően. Szolgáltató jogosult a feltöltött Reklám sugárzását módosításra utasítás mellőzésével elutasítani,
ebben az esetben Szolgáltató a sugárzás megtagadásáról haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és a Megrendelő
által már teljesített Díjat teljes mértékben köteles visszatéríteni a Megrendelő részére.
6.3. Szolgáltató köteles a Webes felülethez Megrendelőnek hozzáférést biztosítani.
6.4. Szolgáltató köteles a Monitorok, illetve a Webes felület működését fenntartani, azokat karbantartani, a
zavartalan működést megakadályozó hibákat elhárítani. Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni, amennyiben
a Monitorok, vagy a Webes felület működésében hibát, zavart észlel, vagy amennyiben karbantartási műveletek
miatt a Monitorok, vagy a Webes felület működése szünetel.
6.5. Szolgáltató a Szolgáltatás ellenében az Ajánlat, illetve a Reklámszerződés szerinti Díjra jogosult. Szolgáltató
jogosult számlát kibocsátani Megrendelő részére.
6.6. Szolgáltató a kötelezettségvállalásai teljesítése érdekében jogosult alvállalkozókat foglalkoztatni. Szolgáltató
jogosult a Reklámszerződés megkötésének elősegítése érdekében Médiahirdetésifelület-értékesítőt megbízni.
6.7. Szolgáltató a Megrendelő adatairól (név/cégnév, lakcím/székhely, adóazonosító jel/adószám) a Reklámtörvény
rendelkezései értelmében köteles nyilvántartást vezetni.
6.8. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi a 6.1. pontban foglalt kötelezettségeit, úgy a
szerződésszegése a jelen ÁSZF 8.2. pontjában rögzítettek alapján szankcionálható.
6.9. Amennyiben Megrendelő megszegi az 5.4. és 5.5. pontokban foglalt kötelezettségeit, úgy Szolgáltató jogosult
a jelen ÁSZF 8.3. pontjában meghatározottakat érvényesíteni Megrendelővel szemben.
6.10. Szolgáltatót a jelen ÁSZF 11. pontjában részletesen meghatározottak szerint együttműködési és tájékoztatási
kötelezettség terheli a Reklámszerződés teljes időtartama alatt.

7. Reklámjogok, szerzői jogok
7.1. Megrendelő szavatolja, hogy a Webes felületre kizárólag a Reklámtörvény, valamint a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő Reklámot tölt fel. Így különösen tilos az olyan Reklám feltöltése, amely erőszakos, illetve
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a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető, környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz,
továbbá amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, vagy
alkalmas annak kedvezőtlen befolyásolására. Tilos továbbá a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal
ábrázoló, valamint a tudatosan nem észlelhető reklám feltöltése. A fentiekbe ütköző feltöltött reklám sugárzását a
Szolgáltató megtagadhatja, a megtagadás kizárja Szolgáltató szerződésszegését.
7.2. Amennyiben Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az általa feltöltött Reklám tartalmilag nem felel
meg a 7.1. pontban foglalt jogszabályi kötelezettségeknek, akkor ezen esetben Felek egyeztetni kötelesek annak
érdekében, hogy a Reklámtörvény és a Médiatörvény rendelkezéseinek megfelelő Reklám kerüljön feltöltésre.
7.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Reklámtörvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések
megsértéséért kizárólag a Megrendelő felelős. A rendelkezések megszegésével okozott kárért kizárólag a
Megrendelő felel.
7.4. Megrendelő szavatolja, hogy a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Reklám szerzői jogokba nem ütközik.
Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Reklámért való felelősségét
mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személlyel szemben kizárja. Amennyiben harmadik fél a megjelenített
Reklám szellemi tulajdonjogával összefüggésben bármilyen nemű követelést támaszt Szolgáltatóval szemben, úgy
a Megrendelő köteles Szolgáltató helyett helytállni, továbbá köteles az esetlegesen felmerülő jogi vagy egyéb
eljárások során minden tájékoztatást megadni a Szolgáltató részére. Megrendelő köteles a Szolgáltatónak, a Reklám
jogsértő volta miatt keletkezett teljes kárát megtéríteni.

8. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
8.1. Megrendelő a Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő Díj késedelmes teljesítése esetén, a késedelembe esés
időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (nyolc)
százalékponttal megnövelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére.
8.2. Szolgáltatóval szemben az ÁSZF alábbi pontjában vállalt kötelezettségek késedelmes, vagy hibás teljesítése
esetén az alábbi szankció alkalmazható:
8.2.1. Amennyiben Szolgáltató a 6.1. pontban vállalt sugárzási kötelezettségével, Szolgáltatónak felróható okból a
sugárzás kezdőidőpontjától számított 8 napos késedelembe esik - ide nem értve a Szolgáltató 6.2. pontban foglalt
sugárzás-megtagadási jogát -, és ebből kifolyólag Megrendelő a 9.3. pontban foglaltak szerint rendkívüli
felmondással megszünteti a Szerződést, úgy Szolgáltató köteles Megrendelő részére a Megrendelő által már
teljesített, és ellenszolgáltatás nélkül maradt Díj 100 %- át (száz százalékát) visszatéríteni.
8.3. Megrendelővel szemben az ÁSZF alábbi pontjaiban vállalt kötelezettségek késedelmes, vagy hibás teljesítése
esetén az alábbi szankció alkalmazható:
8.3.1. Amennyiben Megrendelő megszegi az 5.4. és 5.5. pontokban meghatározott kötelezettségét, és nem bocsátja
Szolgáltató rendelkezésére a Reklámot a Webes felületre történő feltöltéssel a sugárzás kezdőidőpontját legalább
8 (nyolc)nappal megelőzően, úgy Szolgáltató nem kötelezhető a Megrendelő által már teljesített Díj visszatérítésére.
8.3.2. Amennyiben Megrendelő a Díjat nem teljesíti a Pénzügyi teljesítésre irányadó szabályok szerint a sugárzás
kezdőidőpontjáig, és Szolgáltató a 9.4.2. pontban foglaltak alapján a Reklámszerződést rendkívüli felmondással
megszünteti, úgy Megrendelő köteles a Reklámszerződés szerinti Díjnak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért
fizetni Szolgáltató részére.
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8.4. A kötbér megfizetésére kötelezett a jogosult által havonta kiállított számla alapján, 8 (nyolc) napos teljesítési
határidővel köteles.
8.5. Felek a kötbérigényt meghaladó kárukat is érvényesíthetik a másik féllel szemben.

9. A Reklámszerződés megszűnése
9.1. A Reklámszerződést rendes felmondás útján egyik fél sem jogosult megszüntetni.
9.2. Felek szerződésszegést követnek el, ha nem teljesítik a Reklámszerződés szerinti kötelezettségeik bármelyikét.
9.3. Megrendelő jogosult a Reklámszerződést a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal (rendkívüli felmondás)
megszüntetni, ha Szolgáltató felróhatóan olyan szerződésszegést követ el, mely Megrendelő érdekeit súlyosan sérti,
különösen:
9.3.1. Olyan magatartást tanúsít, mely a szerződés teljesítését kizárja, vagy súlyosan veszélyezteti, különös
tekintettel a jelen megállapodás 8.2.1. pontjában írt, kötbérrel szankcionált magatartásra. E körben Felek a
Reklámszerződés teljesítését kizáró, vagy súlyosan veszélyeztető magatartásnak tekintik különösen a Webes
felületre feltöltött Reklámsugárzásának, a kezdőidőponttól számított 8 napos késedelmét;
9.3.2. Szolgáltató a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy
szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget;
9.3.3. Szolgáltató fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti
gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit.
9.4. Szolgáltató jogosult a Reklámszerződést a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal (rendkívüli felmondás)
megszüntetni, ha Megrendelő felróhatóan olyan szerződésszegést követ el, mely Szolgáltató érdekeit súlyosan sérti,
különösen:
9.4.1. Olyan magatartást tanúsít, mely a Reklámszerződés teljesítését kizárja, vagy súlyosan veszélyezteti, különös
tekintettel a jelen megállapodás 8.3.1. pontjában írt, kötbérrel szankcionált magatartásra. E körben Felek a
Reklámszerződés teljesítését kizáró, vagy súlyosan veszélyeztető magatartásnak tekintik különösen, ha Szolgáltató
nem tölti fel a Reklámot a Webes felületre a sugárzás kezdőidőpontját legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően.
9.4.2. Az Ajánlatban/Reklámszerződésben megállapított Díj teljesítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, és
a Pénzügyi teljesítés a sugárzás kezdőidőpontjáig nem történik meg;
9.4.3. Megszegi a 7.1. pontban foglalt reklámjogi kötelezettségeit, vagy nem tesz eleget a 7.4. pontban foglalt, a
Reklám szellemi tulajdonjogával kapcsolatos kötelezettségeinek;
9.4.4. Megrendelő a Szolgáltató által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy
szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget;
9.4.5. Megrendelő fizetésképtelenné válik felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti
gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit.
9.5. Abban az esetben is jogosult a Szolgáltató a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni a
Reklámszerződést, amennyiben ellenőrzési jogkörében eljárva a Reklám sugárzását a 6.2. pontban foglaltak alapján
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a Megrendelő módosításra utasítása nélkül megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató köteles a Megrendelő által már
megfizetett, és ellenszolgáltatás nélkül maradt Díjat visszatéríteni a Megrendelő részére.
9.6. Bármely fél köteles a rendkívüli felmondás jogának gyakorlása előtt a rendkívüli felmondásra okot adó tény
vagy cselekményről történt tudomásszerzést követően haladéktalanul a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban
felhívni a szerződésszegő állapot megszüntetésére megfelelő, legalább 3 (három) munkanapos határidő mellett.
Amennyiben a Megrendelő szerződésszegése a Reklámnak, az Ajánlatban, ÁSZF-ben, Reklámszerződésben
meghatározott követelményeknek nem megfelelő tartalmából ered, úgy Szolgáltató a követelményeknek nem
megfelelő Reklám sugárzását az arról való tudomásszerzést követően azonnali hatállyal felfüggesztheti. A
felfüggesztés a Szolgáltató szerződésszegését kizárja. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által, a szerződésszegő
állapot megszüntetésére tűzött határidőn belül a szerződésszegő állapotot elhárítja, úgy Szolgáltató a
követelményeknek megfelelő Reklám sugárzását megkezdi,/folytatja Ebben az esetben Megrendelő nem
igényelheti a felfüggesztés ideje alatt elmaradt Reklám sugárzásának pótlását..
9.7. A rendkívüli felmondás a Reklámszerződést megszünteti. A Reklámszerződés megszüntetése esetében a
Reklámszerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak.
9.8. A Reklámszerződés megszűnése esetén Felek egymással elszámolni kötelesek.

10. Titoktartás
10.1. Felek a Reklámszerződés aláírásával vállalják, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen
szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, kivéve melynek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
10.2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A kártérítés összege alkalmanként 1 000 000 Ft (egymillió).
10.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, bármely polgári jogi szerződés alapján
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre,
teljesítési segédeikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél,
mint saját magatartásáért felel.

11. Felek együttműködése
11.1. Felek a Reklámszerződés teljesítése érdekében kötelesek szorosan együttműködni, melynek érdekében:
11.1.1. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket,
körülményeket, amelyek a Reklámszerződés teljesítését akadályozzák.
11.1.2. Kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést,
a vagyon- és életbiztonság megőrzését akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.
11.2. Szolgáltató az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosítja Megrendelő számára:
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Telefon: +36 72 336 105
e-mail: info@busz.tv
Cím: HC Linear Kft. 7624, Pécs Őz u. 5.
11.3. Felek a Reklámszerződésben jelölik meg a teljesítéssel kapcsolatos együttműködéshez a kapcsolattartó
személyt.
11.4. Felek az egymás közötti kommunikációra elsődlegesen az elektronikus kapcsolattartás formáit választják.
Ennek értelmében egymással elsődlegesen a Reklámszerződésben rögzített email elérhetőség útján
kommunikálnak.
11.5. Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni a megadott
kapcsolattartók, illetve a kapcsolattartók nevének, címének vagy bármilyen más, megjelölt adatának
megváltozásáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig
a korábban megjelölt kapcsolattartó minősül kapcsolattartónak. Megrendelő és Szolgáltató részéről a
kapcsolattartó személyek - amennyiben a cég képviseletére nem jogosultak -a Reklámszerződés módosítására nem
jogosultak.
11.6. Felek a Reklámszerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Reklámszerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében – szükség szerint – egymással folyamatosan együttműködnek.
11.7. Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők,
amennyiben azok „nem kereste” vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel
érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5.
(ötödik) napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni. Felek a személyesen átadott küldeményt akkor
tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta.

12. Felelősségvállalás, kárveszélyviselés
12.1. Felek kárfelelősséggel tartoznak minden olyan kárért - annak hitelt érdemlő igazolása alapján - amelyet a
Reklámszerződés teljesítésével összefüggésben, akár saját maguk, akár alkalmazottjuk, illetve a teljesítésbe bevont
harmadik személyek magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenységük következményeként
okoznak.
12.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklám tartalmáért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.
Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Reklámért való felelősségét
mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személlyel szemben kizárja.
12.3. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését Vis maior akadályozza meg, amely a
Reklámszerződés aláírásának időpontja után következett be.
12.4. Ha az egyik fél Vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az
akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
12.5. Felek (különös tekintettel Szolgáltató érdekkörében, a Tüke Busz Zrt.-nél esetlegesen előforduló munkahelyi
sztrájk, munkabeszüntetés, járatkimaradás, műszaki hiba, előre nem látható járatcsökkenés, menetrend-,
járat-,megálló módosítás, más okból bekövetkező technikai akadályok, károkozó magatartások esetén),
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amennyiben olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségeik teljesítésére,
haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű
hatását.

13. Egyéb megállapodások
13.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket egymás között, elsősorban békés úton, peren kívül rendezik.
13.2. Felek a közöttük létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetére alávetik magukat a
pertárgy értékétől függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
13.3. A Reklámszerződés a Felek aláírásával lép hatályba és a határozott tartam elteltével lejár.
13.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
13.5. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 2019. március 19. napjától visszavonásig, illetve a
későbbi módosítások hatályba lépéséig hatályos.
13.6. A jelen ÁSZF teljes szövege megismerhető a Szolgáltató busz.tv internetcím alatt elérhető honlapján. A jelen
ÁSZF esetleges módosításai, a módosított rendelkezések hatálybalépését 15 (tizenöt) nappal megelőzően
közzétételre kerülnek a busz.tv honlapon.
13.7. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató Adatkezelési nyilatkozata, amelynek teljes
szövege megismerhető a Szolgáltató busz.tv internetcím alatt elérhető honlapján. Megrendelő kijelenti, hogy az
Adatkezelési nyilatkozat tartalmát mindenben megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kelt 2019. március 18.
Móricz László
ügyvezető igazgató
HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
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