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Díjszabás

Megrendelő elfogadja, hogy
A Rádió kizárólagos joggal dönt arról, hogy a megrendelőtől kapott reklámmegbízásokat sugározza-e, illetve milyen tartalmi vagy formai változtatásokkal vállalja el azokat. A jelentős változtatásokat a Rádió köteles 
a megrendelővel egyeztetni. A stiláris változtatások nem tekinthetők jelentős módosításnak. A megrendelő kérésére az el nem fogadott reklámmegbízások indokát a Rádió köteles írásban megadni. 
 
A megrendelés alapján a rögzítésről a Rádió gondoskodik. A Rádió átvesz nem általa rögzített, de sugárzásra alkalmas, professzionális technikával felvett reklámanyagot is. Az átvett anyagok jogi szavatosságáért a 
megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. 
 
Amennyiben a megrendelőnek korábbi megrendelésből vagy megrendeléseiből a Rádióval szemben lejárt tartozása van, a Rádió jogosult az újabb rendelés elfogadását megtagadni, már visszaigazolt adások 
sugárzását felfüggeszteni, illetve a szerződést azonnali hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani. 
 
A reklám tartalmáért mind jogi, mind reklámetikai szempontból kizárólag a megrendelőt terheli a felelősség. Ez a korlátozás nem érinti a Rádiónak a jogszabály kötelező rendelkezése által megállapított 
felelősségét. Szeszes ital, dohányáru és gyógyszer a mindenkori érvényes jogszabályok szerint reklámozhatók. 
  
Külföldiek reklámmegbízását a Rádió devizafizetés ellenében is teljesíti. Az árajánlatot Ft-ban teszi meg, fizetni a visszaigazolás időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyamon számított 
devizában kell. 
  
Amennyiben a megrendelő a sugárzás megkezdése előtt lemondja a megrendelését, a megrendelt, de le nem sugárzott reklámok értékének 50%-át köteles megfizetni. 
 
A Rádió a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A műsorváltoztatásról a Rádió a megrendelőt értesíteni köteles. 
 
A szerződésben az Általános Szerződéses Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a reklámra és a szerzői jogra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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