Gödöllői Szolgálat hirdetési szabályzat
Érvényes: 2012. január 1-jétől
Általános információk:
Lapunk Gödöllő egyetlen közéleti hetilapja, amely 1998 óta ingyenes, hetente
minden gödöllői háztartásba eljut, példányszám: 13.700. Ezen kívül eljuttatjuk a
közintézményekbe is (könyvtár, művelődési központ, orvosi rendelők stb.).
Aki a Gödöllői Szolgálatban hirdetést, apróhirdetést, reklámot vagy egyéb
anyagot helyez, illetve helyeztet el, egyben elfogadja jelen hirdetési
szabályzatot.
A keretes hirdetések leadási határideje az aktuális hetet megelőző hét csütörtök
12 óráig, az apróhirdetéseké péntek 12 óra.
Megjelenés minden héten kedden.
Keretes hirdetések méretei:
A részletekért lásd a Médiaajánlatot!
A hirdetések mérete technikai okokból, illetve hirdetőnk kérésére, a
tördelőszerkesztővel történő egyeztetés után változhat. Ha a hirdetésben kép (pl:
logo) szerepel, azt kérjük a megfelelő formában (bármilyen elektronikus
adathordozón, papíron, nyomdai minőségben) a hirdetéshez mellékelni.
Felárak és mennyiségi kedvezmények: címlapon 100% felár, hátlapon 50%
felár. Legalább háromszori megjelenés esetén 10%, folyamatos (minimum 6
alkalom) megjelenéskor 20% kedvezményt adunk.

Apróhirdetések
A lakossági apróhirdetés ára 20 szóig egységesen bruttó 1200 Ft, efölött
szavanként bruttó 60 Ft (47 Ft+ÁFA). Az apróhirdetéseknél nem áll módunkban
mennyiségi kedvezményt biztosítani.
Apróhirdetést csak személyesen Gödöllőn, a Mûvészetek Házában (Szabadság
út 6. szám alatti irodában tudunk felvenni.
Kedvezményes hirdetések
A Gödöllői Szolgálat kedvezményes árú (20%-os áron)
hirdetési lehetőséget biztosít évente 6 tetszőleges alkalommal. Kivételt
képeznek ez alól az állás, ill. szolgáltatás tartalmú hirdetések, melyek teljes
árasak.
1./ Egyházak, alapítványok, civil szervezetek, közhasznú társaságok,
egyesületek, sportklubok részére. Maximum 1/16-os méretben, és egy
lapszámban 1 db hirdetés adható fel. A szerkesztőséggel való egyeztetés után a
kedvezmény mértékétől, illetve a hirdetés méretétől eltérés lehetséges.
Az évi 6 alkalom fölötti megjelenésekért teljes árat kell fizetni – természetesen
bármekkora méretben –, illetve a szerkesztőséggel egyeztetni szükséges!
2./ A Gödöllő város önkormányzata által fenntartott intézmények számára –
szintén 1/16 méretben – korlátlan számú hirdetést biztosítunk.
3./ 1%-os hirdetmények: évente 2 alkamlommal, max. 1/16-os felületen lehet
20%-os kedvezménnyel megjelentetni.
4./ Elveszett illetve talált kutya-macska (házi kedvenc) esetében a hirdetés
(fotóval) egy apróhirdetés árába (1200 Ft) kerül.
5./ PR-cikk esetén az adott felület színes árának 50%-át kell megfizetni.
Megjegyzés: a szerkesztőség minden esetben fenntartja magának a jogot, hogy a
listaáraktól eltérő, egyedi árszabást alkalmazzon.
Díjmentes hirdetés
A Gödöllői Szolgálat díjmentesen teszi közzé: gyászjelentések.
A Gödöllõi Szolgálat politikai hirdetéseket semmilyen formában nem közöl!
Felelősség kizárása
A Gödöllői Szolgálat oldalain elhelyezett hirdetések, apróhirdetések, reklámok
vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy
megrendelőjét terheli a felelősség. A Gödöllői Szolgálat kiadója és készítői
kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Gödöllői
Szolgálat oldalain és mellékletein elhelyezett anyagokból származnak, beleértve
a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a Gödöllői Szolgálat
oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is. Továbbá a Gödöllői

Szolgálat kiadója és készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely más
fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért,
beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
Változtatás, szabálytalan hirdetések törlése
A Gödöllői Szolgálat kiadója és készítői fenntartják maguknak a változtatás
jogát az általuk készített újságban szereplő apróhirdetések, reklámok és egyéb
anyagok tekintetében.
A kiadó és a szerkesztők fenntartják továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, az
újság oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:
– megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
– jogsértést megvalósító hirdetés;
– a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
– duplikált hirdetés (egy hirdetésnek azonos kategórián belüli, ugyanazon
hirdető által történő többszöri feladása).
Adatvédelem
A kiadó tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos
alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes
adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az adatok kezelése mindenben
megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben
foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor
figyelembe vettük az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során.
A hirdetési szolgáltatás használatával a feladó által 3. személynek okozott
károkozás, illetve a feladott hirdetéssel összefüggően megvalósított
bűncselekmény esetén az üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad az
eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
Gödöllő,
2015. január 1.

