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Általános Szerződési Feltételek 

NyelvBirodalom.hu – Hirdetések 

 

NyelvBirodalom.hu (továbbiakban Szolgáltató) a jelen feltételekkel vállalja hirdetések 

közzétételét az általa értékesített felületeken. 

A megrendelés leadása 

1. Szolgáltató a megrendeléseket kizárólag írásban (hirdetes@nyelvbirodalom.hu) 

fogadja el az erre a célra készített és hiánytalanul kitöltött Megrendelőlap leadásával. 

2. Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott adatok és a hirdetés tartalma megfelel 

a valóságnak. 

3. Megrendelő a Megrendelőlap leadásával elfogadja jelen feltételeket. 

4. A megrendelés csak a Szolgáltató visszaigazolása után számít foglalásnak. 

Szolgáltató visszaigazolásával hirdetési szerződés jön létre a felek között. 

5. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti megállapodást a visszaigazolt Megrendelőlap 

és jelen Általános Szerződési Feltételek együttesen képezik. 

A hirdetés megjelenése 

1. Megrendelő köteles a hirdetési anyagot a Szolgáltató által előírt formában elküldeni 

legkésőbb a tervezett megjelenés előtti 3. munkanapon. Amennyiben a hirdetési 

anyag nem érkezik meg hiánytalanul az anyagleadás határidejéig, vagy a hirdetési 

anyag nem felel meg Szolgáltató előírásainak, Szolgáltató nem vállalja a felelősséget 

a hirdetés pontos megjelenítéséért. 

2. Megrendelő a hirdetés megjelenésének időpontját legkésőbb a tervezett megjelenés 

előtti 5. munkanapon módosíthatja írásban, melyet Szolgáltató lehetőségei szerint 

teljesít. 

3. Megrendelő írásban bármikor lemondhatja hirdetési szándékát. Amennyiben 

Megrendelő hirdetési szándékát a hirdetés tervezett megjelenése előtti 5. 

munkanapon túl mondja le, köteles az adott hirdetési felületre vonatkozó, az 

érvényes Díjtáblázat szerinti 1 hónap időtartamnak (Hírlevél banner esetén 1 

alkalomnak) megfelelő összeget Szolgáltatónak megfizetni. 

4. Amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a hirdetés tartalma sérti Szolgáltató 

érdekeit, akkor Szolgáltató jogosult visszautasítani a hirdetés megjelentetését. 
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Díjfizetés 

1. A hirdetési felületek árait a mindenkor érvényes Díjtáblázat tartalmazza, mely a 

Médiaajánlatban tekinthető meg. 

2. Megrendelő vállalja, hogy a hirdetés díjának teljes összegét a hirdetés tervezett 

megjelenése előtt átutalja Szolgáltató bankszámlájára. Amennyiben a 

visszaigazolásban szereplő teljes összeg nem érkezik meg Szolgáltató 

bankszámlájára legkésőbb a tervezett megjelenés első napja előtti munkanapig, 

Szolgáltató jogában áll a hirdetés megjelenítését visszautasítani, és a hirdetési 

felületet más hirdetőnek felajánlani. 

3. Megrendelő az alábbi bankszámlára köteles teljesíteni: 

Bankszámla száma: 10700574-56130832-51100005 (CIB Bank) 

4. Szolgáltató a beérkezett összegről számlát állít ki a Megrendelő által megadott 

adatokkal, és postán elküldi Megrendelő részére. 

5. Szolgáltató a Megrendelőtől a megjelent hirdetéssel kapcsolatban a megjelenéstől 

számított három munkanapon belül fogad el reklamációt írásban. 

Felelősség kizárása 

1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a megjelentetett hirdetés tartalmáért, és a 

hirdetésben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért. Továbbá 

Szolgáltató nem vonható felelősségre a Megrendelő elmaradt haszna miatt sem. 

2. A Megrendelő által feladott hirdetés teljes tartalmának meg kell felelnie a törvényi 

előírásoknak, nem ütközhet hatályos jogszabályokba, és Megrendelő mentesíti 

Szolgáltatót minden ebből adódó jogi következmény alól. 

Egyéb rendelkezések 

1. A hirdetési felületek paramétereit a Médiaajánlat tartalmazza. 

2. A Nyelvoktató Adatbázisban való megjelenést külön Felhasználási Feltételek 

szabályozzák. 

3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket 

egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató vállalja, hogy a módosított Általános Szerződési 

Feltételeket közzéteszi portálján. 

 

Kelt: 2016. április 1. 


