
Hirdetés megrendelőlap
1. Vállalkozó

1.1. név (székhely): CZMB Bt. (2086 Tinnye, Honfoglalás utca 39.)
1.2. cégjegyzékszám: 13-06-068632 1.3. adószám: 25149384-1-13

1.4. e-mail cím: szerkeszto@czmb.hu 1.5. telefon: +36 30 434 7560
1.6. bankszámlaszám: CIB Bank Zrt., 10700763-70097438-51100005

2. Megrendelő

3. Hirdetés a Körtvélyes c. nyomtatott újságban

*F: fekvő, Á: álló; ¹címlap opció (2.9. megjegyzésben jelölendő) ²kéthasábos oldalon; ³háromhasábos oldalon

4. 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

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 személyem és a CZMB Bt. között a hirdetésre vonatkozó szerződés a fenti ÁSZF szerint, a 
jelen megrendelésem és a CZMB Bt. írásos visszaigazolásával együtt jön létre.

Kelt: …………………, …………………………… ………………………………………………………
hely, dátum Megrendelő cégszerű aláírása

2.1. cégnév / személynév:

2.2. székhely / lakcím:

2.3. e-mail cím:

2.4. telefonszám:

2.5. adóazonosító jel / adószám:

2.6. számlázási név:

2.7. számlázási cím:

2.8. fizetési mód:

2.9. megjegyzés:

3.1. megjelenési időpontok: . év . hónaptól,  megjelenő lapszámban

3.2. hirdetési felületek (db):  Szalag, kifutó¹ (210×57 mm)  Szalag¹ (182×40 mm)

 A4, kifutó (210×297 mm)  1/1 old. (182×265 mm)

 1/3 old., Á*³ (58×265 mm) 2/3 old., Á*³ (120×265 mm)

 1/4 old., Á*² (89×130 mm)

 1/2 old., F* (182×130 mm)

 1/2 old., Á*² (89×265 mm)

 1/3 old., F* (182×85 mm)

 1/8 old., F*³ (120×51 mm)  1/16 old., F*¹³ (120×26 mm)

 1/16 old., F*² (89×34 mm)

 2/3 old., F* (182×176 mm)

 1/4 old., F*³ (120×97 mm)

 1/16 old., Á*¹³ (58×52 mm) 1/8 old., Á*³ (58×104 mm)

 1/8 old., F*² (89×68 mm)
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