
A Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyesület, aki a
https://momoradio.hu honlap (a továbbiakban: „médiafelület”) üzemeltetője. A Szolgáltató a jelen
Szerződés megkötésére és teljesítésére jogosult.
A Megrendelő kijelenti, hogy belföldön bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkező jogi
személy 

Jelen Szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon az online rádióbanvaló
megjelenítés, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások folyamatos biztosítása a jelen Szerződés
időtartama alatt. 

A szerződés aláírásával a Megrendelő az alábbi szolgáltatást rendeli meg a Szolgáltatótól: 

amely létrejött egyrészről

A legmesésebb magyar gyerekrádióért Kulturális Egyesület
 
székhely: 9400 Sopron, Fényi Gyula utca 5. B ép., 
nyilvántartási szám: 63330 
adószám: 19339050-1-08
képviselő: Erős Réka 

 (továbbiakban Szolgáltató)

                           másrészről a

               
               ………………………………………......
               (továbbiakban Megrendelő)
               
               székhelye: ………………………………………

               adószám: ………………………………………

               cégjegyzékszám: ………………………………………

               képviselő: ………………………………………

               számlázási cím: ………………………………………

               postázási cím: ………………………………………

               között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak alapján:

I.  Előzmények

1.

2.

II.  A szerződés tárgya

1.

2.
*hirdetési csomag  neve:    MINI_W1   MIDI_W2    MAXI_D30 

*havidíja:   12 000 Ft    20 000 Ft    50 000 Ft   (bruttó)

 *megfelelő aláhúzandó

HIRDETÉSI SZERZŐDÉS
H-9400 Sopron
Fényi Gyula utca 5/B

+36309305776
hello@momoradio.hu
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A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelését írásban, a Megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el. A
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával a jelen Szerződés tárgyát képező
szolgáltatásokat megrendeli és további megrendelésre nincs szükség. A szerződés aláírásával a
Megrendelő elismeri, hogy a szolgáltatás árával tisztában van és az egyéb feltételeket tudomásul
vette és betartja.
A Megrendelőnek kötelessége a megjelenés előtt 5 nappal a szükséges anyagokat, információkat a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásai a
Reklámtörvény értelmében gazdasági reklámtevékenységnek minősülnek, erre tekintettel Szolgáltató
kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt gazdasági reklámtevékenységnek minősülő
szolgáltatások nyújtására jogosult, a nyújtott szolgáltatásokról Megrendelőnek a vonatkozó számviteli
és adózási jogszabályoknak minden tekintetben maradéktalanul megfelelő, szabályszerű számlát állít
ki.

Szolgáltató a Momoradio.hu weboldalon az online zene- és mesecsatornán megjeleníti, gondozza és
szerkeszti a Megrendelő által megadott tartalmakat.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy online szolgáltatását és ezzel a megjelenések
formai jellemzőit, elhelyezkedését, ezek környezetét bármikor megváltoztassa. A Szolgáltató vállalja,
hogy a jelen szerződésben tárgyalt megjelenítési módok a változások után is változatlan értékkel
bírnak, megjelennek, valamint hogy ezekről a változásokról a Megrendelőt időben, írásban értesíti.
A Megrendelő által Szolgáltató részére átadott szerzői jogi tartalmak (különböző adatok, információk,
képek, hanganyagok stb.) tekintetében Szolgáltató felhasználási jogot szerez és jogosulttá válik ezen
tartalmakat bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetés céljából felhasználni,
nyilvánossághoz közvetíteni. 

A megjelenéshez szükséges anyagokat, az e-mailben küldött útmutató alapján kell Megrendelőnek
visszaküldenie.
Megrendelő felel azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek és aktuálisak. A
valóságnak nem megfelelő adatok megadása esetén a szerződés semmis.

 Amennyiben Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem tud Szolgáltató szolgáltatni, a Megrendelő nem
jogosult az előfizetési díj részleges vagy teljes visszaigénylésére.
 Szolgáltató minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik garantálni a szolgáltatás
folyamatosságát.
Szolgáltató nem vállal garanciát azért, hogy a szolgáltatás megrendelésével tényleges
megrendelésekre, bevételre tesz szert a Megrendelő, azaz Szolgáltató nem tartozik
eredményfelelősséggel.

 
    3.Szolgáltató a megrendelés teljesítését a jelen szerződésben megfogalmazott feltételekkel és 
       díjért elvállalja. 
   4.A megállapodás a szerződés aláírásának napján lép hatályba.

III.  A Felek jogai és kötelezettségei

1.

2.

3.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1.

2.

3.

V.  A Szolgáltatás tartalmi és minőségi követelményei:

1.

2.

VI. Felelősség kizárás

1.

2.

3.
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A Megrendelő köteles az adatokat a valóságnak megfelelően megadni, valamint a vállalkozása
kapcsán fellépő változásokat haladéktalanul bejelenteni. A kötelezettség nem teljesítése
szerződésszegésnek minősül! Ezen kötelezettség megsértése esetén a Szolgáltató a szolgáltatást
jogosult felfüggeszteni.
Megrendelő szavatol az általa Szolgáltatónak átadott reklámanyagok, kreatívok, hanganyagok
valamint azon weboldalak jogtisztaságáért, ahová a rá mutató linkek mutatnak.

A Felek megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató jelen Szerződésben rögzített valamennyi
kötelezettsége maradéktalan, jogszabály- és szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként
Szolgáltató weboldalán meghatározott díjra jogosult, további információk: 
Felek rögzítik, hogy a megállapított Díj kedvezményt tartalmaz, így a Megrendelő részéről történő
idő előtti szerződés-megszüntetés esetén Megrendelő kötbér fizetésére köteles. 
A Díjat a Megrendelő banki átutalással köteles megfizetni a Szolgáltató által a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, szabályszerűen kiállított és a Megrendelő részére kiállított díjbekérő
alapján. Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Megrendelő részére.

A Felek megállapodnak arról, hogy jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírással határozott időre 
 (..............................) jön létre.
Felek a jelen szerződést csak azonnali hatályú rendkívüli felmondással szüntethetik meg írásban.
Rendkívüli felmondásnak csak jelen szerződés súlyos megsértése esetén van helye, vagyis:

VII. Megrendelő kötelezettségei:

1.

2.

VIII. Díjazás és fizetési feltételek

1.

2.

3.

IX. A Szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése
               

1.

2.
3.

(I) amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti jelen szerződésben vállalt kötelezettségét az adott helyzetben
általában elvárható gondossággal;
(II)amennyiben a Megrendelő (rosszhiszeműen és egyértelműen a Szolgáltató gazdasági érdekeibe
ütközően) rontja a Szolgáltató hírnevét, vagy fizikailag akadályozza a szolgáltatás folyamatos biztosítását
(III) a másik Fél megszegi a jelen Szerződést és az erről szóló írásbeli értesítést követő 5 (öt) napon belül
nem orvosolja azt (amennyiben a Szerződés megszegése orvosolható);
(IV) a másik Fél csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, illetve bizonyíthatóan
fizetésképtelenné válik.

4. Az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegéssel kapcsolatos
egyéb igényeit, különösen a kártérítéshez való jogot.
5. A határozott időre szóló (hűségidő) kedvezményes díjazású szerződés egyik fél részéről sem
mondható fel. A határozott időre szóló szerződés felmondása következményeket von maga után.
6.Amennyiben Megrendelő a szerződés lejárta előtt felmondja a szerződést, úgy elveszti a Szolgáltató
által biztosított kedvezményeket és kötbér fizetésére köteles. Szolgáltató eltérő megállapodás hiányában
a kötbért a befizetett Díj mértékében határozza meg. Az előre befizetett Díj időarányosan fennmaradó
részét Szolgáltató jogosult fedezetként felhasználni a kötbér igényének kielégítésére.
7.Felek vállalják, hogy a Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén úgy járnak el, hogy a másik
Felet vagy saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól.
8.A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Felek egymással elszámolnak.
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X.  Vegyes rendelkezések

1.     Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció
elsődlegesen elektronikus levél (e-mail) útján történik. Felek rögzítik, hogy a joghatás kiváltására
alkalmas nyilatkozataikat írásban teszik meg és adják át a címzett fél részére. A szerződő felek
megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködés során intézkedésre jogosult képviselők és
kapcsolattartók a következők:

Szolgáltató részéről:      (tel.: +36 30 9305776 , e-mail: hello@momoradio.hu )
                                 

Megrendelő részéről:     (tel.: +36 __  ________ , e-mail: ______________________)

2.       A jelen Szerződés kizárólag a Felek írásbeli megállapodásával módosítható.

3.       A szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Soproni
Járásbíróság vagy az Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.       A jelen Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései a megfelelő irányadók.

5.       Jelen Szerződés aláírója kijelenti, hogy jogában áll a szerződést aláírni. Jelen Szerződés tartalmazza
a felek között kötött teljes megállapodást. Kizárólag jelen Szerződésben foglaltak kötelező érvényűek a
Felekre.

6.        A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés során tudomásukra jutott
üzleti és technikai jellegű információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat harmadik féllel
semmilyen körülmények között nem osztják meg. Ez a titoktartási kötelezettség az együttműködési
megállapodás megszűnése után határozatlan ideig fennáll. Amennyiben a titoktartási kötelezettséget
bármelyik Fél megszegi, kártérítési kötelezettség terheli.

A jelen Szerződést a szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag minden oldalát aláírják.

 

Sopron, 2022. 

Szolgáltató Megrendelő
………………………………………...... ………………………………………......
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  havi négy
rádióreklám

az online zene- és
mesecsatornán* 

 heti egy
rádióreklám 

az online zene- és
mesecsatornán*

 heti két
rádióreklám

az online zene- és
mesecsatornán*

HIRDETÉSI CSOMAGOK ÉS HAVIDÍJAK 

AZ ÁRAK BRUTTÓ ÁRAK,
ALANYI ADÓMENTES 5

MiNiW1

12 000 Ft/hó 

MiDiW2 MaXiD30

20 000 Ft/hó 50 000 Ft/hó 

*online zene- és mesecsatorna: a momoradio.hu weboldalon a két nagy rózsaszín gomb alatt érhető el, illetve jelen
vagyunk egyéb online rádió felületeken is


