Nonprofit Kft.

HIRDESSEN
A XV. KERÜLETBEN

Tisztelt
ügyfelünk
A Csokonai Nonprofit Kft. Budapest Főváros XV. kerületének
2021. őszén alaklut 100 százalékosan önkormányzati tulajdonú,
közhasznú nonprofit gazdasági
társasága. Az évtizedes tapasztalatokkal, gyakorlattal és kapcsolatrendszerrel bíró nonprofit
társaság Rákospalota, Pestújhely
és Újpalota kulturális és kommunikációs cége, amely összetett
kommunikációs és tájékoztatási
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szolgáltatást nyújt saját és más
felületeken: nyomtatott sajtóban,
televízióban, on-line és közösségi
felületeken.
A Csokonai alapelve az együttműködés és a közös tervezés. Hiszünk ugyan az önállóságban, de jobban az integrált,
egymásra épülő, a minden rész
hozzáadott értékét jól hasznosító kommunikációs, tájékoztatási és reklámszolgáltatásban.

Vállaljuk...

Ez igaz az elképzeléstől a kivitelezésig.
Teljes erővel az ügyre, ügyfelünkre összpontosítva kapcsolódunk a kerület és annak minden
szereplőjének – vállalkozásának, civil szervezetének, érdekvédelmi szövetségének, kulturális és egyéb résztvevőjének
– ügyeihez, üzeneteihez, fejlesztési munkáihoz, pályázati vagy
éppen társadalmi felelősségvál-

lalási programjához. Munkatársaink tapasztalatával, minőségi
munkájával mindent megteszünk
azért, hogy hirdetőink, partnereink üzenete a teljes portfóliónk
segítségével biztosan célba érjen a XV. kerületben, de akár annak közigazgatási határán túl is,
Főváros szerte. Ezért dolgozunk.
Kérjük, keressen minket, hirdessen nálunk. Hirdessen helyben és
hitelesen!

Beke Károly
ügyvezető

... h
 agyományos reklámok, hirdetések megje
lenítését a kerületi újságban, honlapon,
képújságban, közösségi felületeken;
... a nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok koordinálását, lebonyolítását;
... n
 yitó- és zárórendezvények, pályázati
megjelenések, sajtótájékoztatók
szervezését, lebonyolítását;
... s
 ajtóközlemények megírását, terjesztését;
... rendezvények, konferenciák dokumentálását;
... f otódokumentáció készítését;
... p
 lakátok, szórólapok, DM és egyéb anyagok
grafikai tervezését;
... p
 rojekttáblák készítését, kihelyezését;
... k
 iadványszerkesztést, -gyártást és -terjesztést
... s
 ajtómegjelenések generálását a választott
médiafelületen (televízió, újság, weboldal,
közösségi felületek);
... t elevíziós műsorok, podcastek készítését;
... r eklámfilmek, reklámspotok készítését;
... r eklámfilmek televíziós sugárzását;
... operatőri, vágó, szerkesztői feladatok ellátását;
... k
 omplett digitális utómunkálatokat;
... s
 túdió, stúdiószemélyzet és eszközök
bérbeadását.
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4. oldal

15. oldal

az
Lottó ötös, Kiállnak
átjárhatóság
lakásmaffia és mellett
adósságcsapda

Fotók: XV Média, Nagy Botond

A bérlakás törvény várható
társadalmi hatásai

Madárlesen
a rákospalotai
rovarhotelekben

ÉLETKÉPEK

Rákospalotai,
Pestújhelyi,
Újpalotai

Rákospalotai,
Pestújhelyi,
Újpalotai
A XV. kerület közéleti lapja; 2021. június 10. XI. évfolyam 10. szám / www.xvmedia.hu / facebook.com/xvmedia

ÉLETKÉPEK

Helyi derbivel
az EB-re hangolódva

A XV. kerület közéleti lapja; 2021. július 8. XI. évfolyam 11. szám / www.xvmedia.hu / facebook.com/xvmedia

Többfunkciós
teret
adtak át

Szabadtéri
kálvária
Pestújhelyen

Egy évtizede
a kerület
szolgálatában

Szívekben
gyűlnek
a kupakok

Közösen
drukkoltunk
az EB-n
Útfelújítások
kerületszerte

Új dizájn,
látványos
változások

7. oldal

16. oldal

Lapunkról

Kalandos kerületi
vakáció

TIZENÖTÖDIK

Rákospalotai, Pestújhelyi, Újpalotai ÉLETképek általános ajánlat
A Tizenötödik kéthetente 38 ezer példányban jelenik meg, ingyenesen kerül minden
kerületi postaládába. Az újság egyre szebb és modernebb megjelenésével, minőségi tartalmával felkelti a lakosság figyelmét. Ráadásul Rákospalota, Pestújhely és
Újpalota minden háztartásába eljut, valamint a kerület fontosabb intézményeiben
is találkozhatunk vele. Az újságban folyamatosan keressük a lehetőségeket mind
az olvasói, mind a hirdetői igények minél hatékonyabb kiszolgálására.
A 24 oldalas kiadvány a XV. kerület fontos eseményeiről szóló beszámolóival, közéleti tartalmakkal, programelőzetesekkel, riportokkal, hírekkel szolgál az olvasók számára. Lapunk minden igényt kielégít, hisz megtalálhatók benne a kerületi sport, kulturális, gyermek és ifjúsági, egészségügyi, idősügyi témák is. A rovatainkban megjelentettet hirdetési anyagát összekapcsolhatja az XV. TV-én futó hirdetésével, vagy
akár az adott témához kapcsolódó rövid PR-interjúval, cikkel is. Érdemes a Tizenötödik márkaüzenetéhez csatlakozni, mert az újságunk értékei is hirdetéséhez adódnak.
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ÉLETKÉPEK
Fotók: XV. Média, Nagy Botond

Orvosolva
a Deák utcai
torzó

Rákospalotai,
Pestújhelyi,
Újpalotai
A XV. kerület közéleti lapja; 2021. május 20. XI. évfolyam 9. szám / www.xvmedia.hu / facebook.com/xvmedia
Fotók: XV Média, Vargosz

Elindult
a piaci
bérlakáspályázat

ÉLETKÉPEK

Fotók: XV. Média, Nagy Botond

Rákospalotai,
Pestújhelyi,
Újpalotai
A XV. kerület közéleti lapja; 2021. május 6. XI. évfolyam 8. szám / www.xvmedia.hu / facebook.com/xvmedia

•A
 több mint 10 éve működő, kerületi lap,
2021 januárjától, folyamatosan újul és
bővül az igényeknek megfelelően.
•L
 apunk stabil olvasóbázissal rendelkezik,
akiknek jelentős része hosszú idő óta
töretlen bizalmával tisztel meg bennünket.
•H
 irdetési felületeinket egyaránt ajánljuk
egyéni, kis- és középvállalkozók, bármely iparág meghatározó cégei, valamint
nagyvállalkozások és beruházók részére
ugyanúgy, mint más társadalmi szereplőknek, szervezeteknek.
• Évente 20 alkalommal, megjelenésenként 38
ezer terjesztett példány kerül az olvasókhoz.
•A
 szerteágazó témájú cikkek lehetővé teszik, hogy bármely szegmens, akár PR-cikkeken keresztül is bemutatkozhasson.
•A
 lap mellett az XV. TV-ben és honlapunkon is megjeleníthetők hirdetések, reklámspotok, így minden platformon kapcsolt,
integrált megjelenésekkel igyekszünk
megrendelőinket kiszolgálni.
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HIRDETÉSI FELÜLETEK ÉS ÁRAK AZ ÚJSÁGBAN:
• Klasszikus újsághirdetés
• PR-cikk
• Rejtvénykocka
• Apróhirdetés
• Keretes
apróhirdetés
• Szórólap
behelyezés

1/1

Felület Vágott méret (mm)
1/1
210 mm x 295 mm
1/2
210 mm x 148 mm (fekvő)
1/4		
1/8		
1/16		
Borító, minden esetben
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1/2

1/4
1/8

1/2

1/4

1/4

1/8

1/8

1/
16

Tükör méret (mm)			
184 mm x 263 mm			
184 mm x 129 mm (fekvő) 90 mm x 263 mm (álló)		
184 mm x 63 mm (fekvő)
90 mm x 129 mm (álló) 43 mm x 263 mm (csík)
90 mm x 63 mm (fekvő)
43 mm x 129 mm (álló) 184 mm x 29 mm (csík)
43 mm x 62,5 mm			
+ 20 % felár 

Hirdetési ár
205 000 HUF + ÁFA
104 000 HUF + ÁFA
59 000 HUF + ÁFA
39 000 HUF + ÁFA
19 000 HUF + ÁFA
Az ÁFA mértéke 27%.

Grafikai előkészítés
A hirdetéseket mérethelyesen, színes kivitelben, 300 DPI felbontásban, PDF, JPG, vagy TIF fájlformátumban kérjük leadni, e-mailen.
Amennyiben a hirdetést a szerkesztőségünk készíti el hozott anyag
vagy Brief alapján, a grafikai előkészítés díja 10 000 HUF + ÁFA.
(1/1 felületnél 15 000 HUF + ÁFA). A kifutó minden esetben 5-5 mm
a vágott részen.

Mennyiségi
kedvezmények
2 megjelenés: 
3-6 megjelenés: 
7-9 megjelenés: 
10-20 megjelenés: 

5 %,
10 %,
15 %,
25 %.

Kedvezmény
kisvállalkozásoknak
10 db 1/8 oldalas hirdetés megrendelése esetén 30 % kedvezményt biztosítunk a listaárból.
20 db 1/8 oldalas hirdetés megrendelése esetén 40 % kedvezményt biztosítunk a listaárból.
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„Multi csomag”

Apróhirdetés

10 db 1/2, illetve 1/1 oldalas hirdetés megrendelése esetén 30 % kedvezményt biztosítunk a listaárból.
20 db 1/2, illetve 1/1 oldalas hirdetés megrendelése esetén 40 % kedvezményt biztosítunk a listaárból. Mindkét
verzió megrendelése esetén, ingyenes szövegközi banner megjelenést biztosítunk a www.csokonai15.hu oldalon.

XV. kerületi lakosoknak: ingyenes (200 karakterig)
Cégek, vállalkozások, egyéb magánszemélyek számára:
5 000 HUF + ÁFA (200 karakterig)
Kiemelt (keret, színes kiemelés) apróhirdetés:
6 000 HUF ÁFA (200 karakterig)
Áraink 1–3 megjelenésre értendők. 4–10 megjelenés
megrendelése esetén 10 % kedvezmény, 11 feletti megrendelés esetén 20 % kedvezmény jár.

PR-cikk
PR-cikk közlésére egyedi ajánlat alapján van lehetőség. A szerkesztőség PR-cikknek tekinti az olyan, elsődlegesen szakmai és nem reklám-tartalmú publikációt is, ami az olvasók érthető információkkal történő tájékoztatását szolgálja. A Csokonai Nonprofit Kft.
fenntartja magának a jogot arra, hogy a megjelentetni
kívánt anyagok vonatkozásában azok PR-jellegét mérlegelje.

Rejtvénykocka megjelenés
Méret: 50 mm * 50 mm.
Díja: 15 000 HUF + ÁFA vagy tárgynyeremény felajánlása
15 000 HUF + ÁFA értékben.
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Szórólap, kiadvány készítése, behúzása
Vállaljuk igényes kivitelű szóróanyagok (termékismertetők, levelezőlapok, brossúrák, egyebek) célba juttatását,
illetve nyomdai előállítását is, terjesztéssel, egyedi ajánlat alapján.

A Tizenötödik paraméterei
Oldalszám
Példányszám
Méret
Papírminősége
Kötésmód
Nyomtatás
Színezés
Megjelenés

24 oldal
38 000 db/megjelenés
210X295 mm
52g/m2 heatset SC-A
irkafűzés
Rotációs ofszet, heatset
4+4 szín
Évente 16 alkalommal
az (alábbiak szerint)

2022. évi megjelenési terv
Lapszám
2022/1.
2022/2.
2022/3.
2022/4.
2022/5.
2022/6.
2022/7.
2022/8.
2022/9.
2022/10.

Lapzárta
január 12.
február 2.
február 16.
március 2.
március 16.
március 24.
március 30.
április 13.
május 18.
június 22.

Megjelenés
január 19.
február 9.
február 23.
március9.
március 23.
március 30.
április 6.
április 20.
május 25.
június 29.

A lapzárta az aktuális dátum napján 12 órakor van.
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XV. TV
BEACH
ÁLTALÁNOS AJÁNLAT
SURFING
SPOT
Az XV. TV adása a DIGI és a Telekom összes
budapesti és agglomerációs digitális kábelrendszerén, valamint az internet TV-én az interneten is elérhető, közel 150 000 ezer háztartásba juthatnak el az itt közvetített információk.
A Képújságunk lehetőséget biztosít álló és
mozgó szöveges hirdetés sugárzására egyaránt. Képújságunkban az adott oldalak a
főműsoridőn túl – feltöltöttségtől függően naponta minimum 14-15 alkalommal láthatók, ami hetente általában több mint 100
megjelenést jelent. A Képújságban elhelyezett, jól szerkesztett hirdetések az átkattintások során is kiemelkedő nézettséget érnek
el – innen pedig már csak a reklám mondani-

10

MÉDIAAJÁNLAT

valóján és képi megoldásán múlik a
siker, legyen szó egy intézmény tájékoztatásáról, nyitvatartási rendjéről,
vagy egy ingatlant, gépjárművet értékesítő lakossági hirdetésről.

Szponzorált
stúdióbeszélgetés,
PODcast készítése

A Képújság hirdetés árai
(A közintézményekben kihelyezett készülékeken is látható.)
Heti körülbelül 100 megjelenés
Cégeknek, vállalkozásoknak:
Magánszemélyeknek:
A hirdetési anyag elkészítése:

5 000 HUF + ÁFA/hét
3 000 HUF + ÁFA/hét
2 000 HUF + ÁFA

Reklámspot, PR-riport sugárzási árai:
Reklámfilmet, PR-riportot egyedi felmérése alapján, egyedi árajánlattal
készítünk ügyfeleink számára.
Reklámspot sugárzása:
600 HUF + ÁFA/mp
(egy héten át, összesen 42 alkalommal, ismétléssel együtt)
Minimum 12 hetes megrendelés esetén: 300 HUF + ÁFA/mp

Egyre többször hallani róla, és egyre több
cég készít saját podcastet. Mit jelent és
hogyan működik? Lehet interjú, beszámoló
vagy akár egy beszélgetés. Bármilyen, vizuálisan is megjeleníthető, felvehető, de alapvetően online hanganyag vagy audio műsortár. Az anyagok erre a célra alkalmas telefonos vagy webes alkalmazásokon, ingyenes
online könyvtárakban érhetőek el, így szabadon megválaszthatjuk, hogy mikor, milyen
témájú adást, milyen eszközről szeretnénk
meghallgatni. Az adások általában letölthetők, így internet felhasználás nélkül is meghallgathatók.

PR-riport sugárzása: 10 000 HUF + ÁFA/hét (5 alkalom, ismétléssel)
Támogatói spot sugárzása: 8 000 HUF + ÁFA/hét (adott műsor előtt)
Magazinműsor sugárzása (20 perc): 30 000 HUF + ÁFA/hét

MÉDIAAJÁNLAT
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A podcast adások hosszára vonatkozóan nincsenek
szabályok. Van létjogosultsága egy 10 perces tipp
vagy tanácsadó adássorozatnak, vagy akár hosszabb
interjúnak is. Ez a lehetőség és ez a műfaj új kommunikációs és értékesítési csatornákat nyithat meg,
amivel versenyelőnyre tehet szert:
• az írott anyagnál emberközelibb, mert hitelesebb szóban
elmagyarázni és bemutatni egy adott témát. Kialakítható
egy olyan közvetlen kapcsolat a hallgatóval, amelyen keresztül a szakértelmünk és a személyiségünk is átadható.
A hangulata lehet olyan, akár egy baráti beszélgetés;
• a hasznos információ átadása szórakoztató módon is
történhet;
• az interjúk a legnépszerűbbek. Előnye, hogy a meghívott vendég szaktekintélye vagy ismertsége alapján
biztosan új hallgatókat fog vonzani.

Az elkészítés díja:
10 perces beszámoló 
10 perces interjú
30 perces beszámoló 
30 perces interjú

50 000 HUF + ÁFA
60 000 HUF + ÁFA
80 000 HUF + ÁFA
95 000 HUF + ÁFA

Stúdiónkban teljes körű professzionális szolgáltatást
nyújtunk. A sminkeléstől kezdve a kreatív tervezést,
gyártást, vágást, terjesztést, kapcsolódó grafikai anyag
elkészítését is vállaljuk.
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Stúdióbérlés
Stúdiótér/nap: 20 000 HUF + ÁFA
Rendező/adás/nap: 35 000 HUF

+ ÁFA
Operatőr/nap: 25 000 HUF + ÁFA
Kamera/nap: 15-25 000 HUF

+ ÁFA

Vágó/óra:
2 500 HUF + ÁFA
Smink/nap: 25 000 HUF + ÁFA
Gyártás/adás:25 000 HUF + ÁFA
Vágószoba/óra: 2 500 HUF + ÁFA
Technikus/nap:15 000 HUF + ÁFA

HONLAPJAINK
ÁLTALÁNOS AJÁNLAT
A honlapjainkon való banner megjelenésekkel kapcsolatosan, mindenki számára egyedi ajánlatot teszünk.

Lehetőségek és árak:
Fekvő banner - 750 * 300 px
Álló banner - 280 * 280 px

8 000 HUF + ÁFA/hét
4 500 HUF + ÁFA/hét

Banner hirdetések készítési költsége:
Egyszerű statikus banner:
Animált gif,
egyszerű mozgókép:
HTML animáció:

8 000 HUF + ÁFA
15 000 HUF + ÁFA
25 000 HUF + ÁFA

Egyéb szolgáltatások egyedi ajánlat alapján
•T
 ematizált adás, műsor készítése;
•E
 seményrögzítés (egy vagy több kamerával, fotóssal);
•S
 portesemények, kulturális, szakmai események
rögzítése, igény esetén utómunkával és
kommentátorral;
•M
 űsortámogatói szponzor-felület;
•K
 omplett digitális utómunkák
•V
 izuális arculattervezés
•D
 M anyagok készítése
•K
 özösségi – Facebook, Instagram, Youtube – felületeinken való Instagram oldalunkon való megjelenés
•F
 otódokumentáció készítése;
•P
 lakátok, szórólapok, Facebook bejegyzések,
DM és egyéb anyagok grafikai tervezése;
•P
 rojekttáblák készítése, kihelyezése.
Válasszon a lehetőségeink közül és kedvezményes
csomagárat biztosítunk hirdetéseire!
Keressen minket: hirdetes@csokonai15.hu

MÉDIAAJÁNLAT
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ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK
Az online is kitölthető megrendelőlap
egyúttal szerződés is, melynek alapján a Megrendelő, valamint a Csokonai
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kiadó) az
alábbi kötelezettségeket vállalja.
1. Kiadó jelen ÁHF-et egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, a módosítások hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses
jogviszonyban álló Megrendelőket.
2. 
Ha a Kiadó a Megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a
szerződést a visszaigazolásban
szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Kiadó a szerződésben arra vállal kötelezettséget,
hogy a megrendelt és visszaigazolt
hirdetési felületen a megrendelésben meghatározott időtartamban,
gyakorisággal biztosítja a Megbízó
részére a hirdetést a Megrendelő
által közölt méretben, terjedelemben, gyakorisággal és megfelelő
minőségben. A Kiadó kötelezi magát, hogy a megrendelt hirdetést
legyártja, megjelenteti.
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3. A újság és képújság hirdetés esetén a Megrendelő a megrendelni
kívánt hirdetés kéziratát (szöveget, ábrát, fotót vagy egyéb nyomda-kész anyagot) a megadott határidőig, újság esetén a lapzárta
napján 12 óráig a Kiadó rendelkezésére bocsátja.
4. A hirdetés újságban történő speciális elhelyezéséért a Kiadó felárat számíthat fel. A speciális elhelyezésre vonatkozó megállapodás
feltüntetésre kerül a Megrendelőn,
amelyet Felek aláírásukkal erősítenek meg.

5. Megrendelő felel a hirdetések tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Kiadó részére,
közzététel céljából átadott anyag
tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott
jogait – ide értve a személyiségi-,
szerzői-, szomszédos-, védjegy-,
adatvédelmi jogokat – nem sérti. Kiadó jogosult a közzétételt
megtagadni vagy felfüggeszteni,
amennyiben tudomására jut, hogy
az anyag tartalma jogszabálysértő.
A Megrendelő, mint reklámozó felel
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóságnak
a leadott hirdetéssel összefüggésben. Az esetleges eljárások során
Kiadóra vagy partnereire rótt bírságot, eljárási díjakat, jogi költségeket illetve az őt ért kárt a Megrendelő köteles maradéktalanul
megtéríteni. A Megrendelő a hirdetésekre vonatkozó esetleges jogdíjakat köteles megfizetni.

6. Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket indoklás nélkül visszautasítson,
még akkor is, ha folyamatos megrendelésről van szó és a Kiadó a
megrendelés egy részét már teljesítette. Kiadó fenntartja magának
azt a jogot is, hogy a Megrendelő
megrendeléseit bármely időpontban visszautasítsa vagy kampányait felfüggessze, amennyiben az
adott megrendelés a Kiadó arculatával, belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlen.
7. A PR cikkeket a Smtv., Grtv. és a
Magyar Reklámetikai Kódex alapján Kiadó a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából „Fizetett hirdetés” felirattal vagy a Kiadó által
meghatározott, ezekkel egyenértékű egyéb módon jelöli meg.

8. 
A Megrendelő által már jóváhagyott, kész hirdetésben történő
utólagos változtatások többletköltségét minden esetben Megrendelő viseli. A megrendelőben
fel nem tüntetett, de a hirdetések
közzétételéhez
elengedhetetlenül és indokoltan szükséges eseti
költségeket (például gyártás, produkciós vagy technikai költségek)
a Kiadó a Megrendelőre hárítja, és
ezeket számlájában érvényesíti.
9. Nyereményjáték hirdetése esetén –
az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű
vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megrendelőt
terheli. Kiadó kizár mindennemű felelősséget a nyeremény biztosítása és elérhetősége terén harmadik
személyekkel szemben.
10. 
Átutalásos megrendelés esetén
a megrendelés díját a Kiadó támpéldány kíséretében leszámlázza.
A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 8 napon
belül átutalással, az OTP Bank
Nyrt. 11784009-22237965 számú
számla javára történik.

11. 
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.
Kiadó a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően jogosult késedelmi kamat felszámítására.
12. 
Újságban történő hirdetés esetén aláírt hirdetési megrendeléstől elállást a Kiadó csak a lapzárta napjáig fogad el. Határidő utáni elállás esetén a Kiadó jogosult
bánatpénz címén a díj 50 %-át leszámlázni.
13. Amennyiben a Megrendelőnek 60
napon túli lejárt tartozása van a
Kiadó felé, Kiadó jogosult a megrendelt (visszaigazolt) hirdetés
közzétételét külön értesítés nélkül megtagadni.
14. 
A hirdetés megjelenés meghiúsulása esetén a Kiadó a befizetett összeg visszatérítésén kívül
semmilyen anyagi felelősséget
nem vállal.

15. 
A Megrendelő kártérítésre vonatkozó igényéről a megjelenés
(vagy a tervezett megjelenés) dátumát követő 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a
Kiadót, mely határidőt a felek jogvesztő határidőként fogadnak el.
A Megrendelő felel minden olyan
hibáért és kárért, amely az általa
biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz
minőségéből vagy hiányosságából fakad. A nyomdai megjelenés
során megfelelő eredetik esetén
is előfordulhatnak kismértékű
szín- vagy tónusbeli eltérések,
amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

17. 
Megrendelő hozzájárulását adja
ahhoz, hogy hirdetési kéziratban szereplő szerzői alkotásokat,
mint reklámcélú műveket Kiadó
– Megrendelő érdekében – kiadványaiban, továbbá a mobilszolgáltatók felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége keretei között – különös tekintettel a
számítógépes világhálón történő,
valamint a WAP-alap kommunikációra – tárolja, korlátlan alkalommal közzé tegye.

16. 
Kiadó mindennemű felelősséget
elhárít a kiadványaiban megjelenő olyan behúzott vagy befűzött
termékért, amelyeket nem maga
szerkesztett vagy készített.

19. Felek tudomásul veszik, hogy bármilyen vitás kérdésben először
egymással törekszenek megegyezésre, és csak ezután fordulnak az illetékes bírósághoz.

18. Kiadó az évközi árváltoztatás jogát fenntartja. Az esetleges évközi ármódosítás az előre lekötött
hirdetésekre nem vonatkozik.

20. 
A Kiadó jogosult hirdetésszervező
igénybevételére. A Kiadóval szerződött hirdetésszervezők nevét és elérhetőségét a https://hirek.csokonai15.hu/mediaajanlat/ és a www.
csokonai15.hu oldalakon online közzéteszi.
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