MEGRENDELÉS

1. A címzett:
1.2. név (székhely):
1.3. cégjegyzékszám:
1.5. e-mail:
1.7. bankszámlaszám:

LogiSOL Kft. (2086 Tinnye, Bocskai u. 21.)
13-09-158052

1.4. adószám:

hirdetes@tinnye.info

1.6. telefon:

24062574-2-13
+36 70 415 2086

10402104-50526766-49781004

2. A megrendelő:
2.1. cégnév:
2.2. személynév:
2.3. lakcím / székhely:
2.4. e-mail:
2.5. telefon:
2.6. adóazonosító jel / adószám:
2.7. számlázási név:
2.8. számlázási cím:
2.9. A fizetés módja:

készpénz

banki átutalás

2.10. megjegyzés:

3. A megrendelés adatai (nyomtatott újság):
3.1. médium:

KÖRTVÉLYES c. nyomtatott újság

3.2. megjelenési időpontok:
3.3. Hirdetési felület(ek), db szám:

.

év

.

tinnye.info online csomagkedvezmény

hónaptól,

megjelenő lapszámban

Szalag, kifutó (210 x 57 mm)

Szalag (182 x 40 mm)

A4, kifutó (210 x 297 mm)

1/1 oldal (182 x 265 mm)

1/2 oldal, fekvő (182 x 131 mm)

1/2 oldal, álló (89 x 265 mm)

1/3 oldal, fekvő (182 x 86 mm)

1/3 oldal, álló (58 x 265 mm)

1/4 oldal, fekvő (120 x 97 mm)

1/4 oldal, álló (89 x 131 mm)

1/8 oldal, fekvő (89 x 68 mm)

1/8 oldal, álló (58 x 104 mm)

1/16 oldal, fekvő (120 x 25 mm)

1/16 oldal, fekvő (58 x 52 mm)

4. A megrendelés adatai (tinnye.info online internetes újság):
4.1. megjelenések száma:
4.2. első megjelenés:
4.3. Hirdetési felület(ek):

hónap
.

év

.

hónap

S-Oszlop (300 x 600 mm)

S-Tömb (300 x 250 mm)

M-Szalag (640 x 90 mm)

M-Tömb (640 x 250 mm)

XM-Szalag (728 x 90 mm)
L-Szalag (970 x 90 mm)

L-Tömb (970 x 250 mm)

XL-Szalag (1004 x 90 mm)

XL-Tömb (1004 x 250 mm)

5. Nyilatkozat
A megrendelőnek nyilatkoznia kell a 2008. XLVIII. tv. (Gtv) 5.§. (2) szerint, a külön jogszabályban
meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre,
ill. a vizsgálatra (megfelelőségtanúsításra) vonatkozóan.
Fenti jogszabályhely által meghatározott kötelezettségemre hivatkozva nyilatkozom, hogy
a szükséges vizsgálatokat elvégezték és annak alapján a reklámozandó termék forgalomba hozható.
a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá.
később (de még az anyagleadási határidő előtt) írásban nyilatkozom a fentiekről.
(csak egy pontot jelöljön meg!)

Kijelentem, hogy a hirdetésekkel kapcsolatos, a http://tinnye.info/media oldalon közzétett Általános Szerződési
Feltételeket (ÁSZF) megismertem, az abban foglaltakat jelen megrendelésem aláírásával elfogadom.
Elfogadom, hogy köztem és a LogiSOL Kft. között a hirdetésre vonatkozó szerződés a fenti ÁSZF szerint, a
jelen megrendelésem és a LogiSOL Kft. írásos visszaigazolásával együtt jön létre.

Dátum:

(cégszerű) aláírás:

