REKLÁMSPOT

REKLÁMSPOT ÉS REKLÁMRIPORT GYÁRTÁSA
1. Az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (továbbiakban: Médiaszolgáltató) megrendelés esetén vállalja
reklámspot és reklámriport gyártását illetve sugárzását megrendelői részére.
2. Az 1. pontban írt szolgáltatásokra irányuló igény esetén megrendelőink a sales@echotv.hu
elektronikus levélcímünkön vehetik fel illetékes munkatársainkkal a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel a Médiaszolgáltató részéről szerződéskötési kötelezettséget nem teremt.
3. A Médiaszolgáltató jogosult megtagadni olyan reklámspot vagy reklámriport elkészítését,
amelynek tartalma nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, vagy a megrendelő nem rendelkezik
per- teher és igénymentesen a reklámozott termék vagy szolgáltatás vonatkozásában a szükséges jogosultságokkal, és hozzájárulásokkal, továbbá, amennyiben annak tartalma a médiaszolgáltató üzleti érdekeivel nyilvánvalóan ellentétes, vagy a spot tartalmának jogszerűségével
összefüggésben egyébként bármilyen okból nyomatékos kétség merül fel.
4. A Megrendelő köteles szavatolni és helytállni azért, hogy az általa biztosított kép- és hanganyagok, logok, továbbá a megrendelő által biztosított személyes közreműködők reklámspotban
vagy reklámriportban történő megjelenítésére a megfelelő jogosultságokkal per- teher és
igénymentesen rendelkezik. Reklámcélra írt zene esetén a nyilatkozatban, nem reklámcélú felhasználásra elkészített zenei mű esetén a jogtulajdonosok engedélyező nyilatkozatával a Megrendelőnek rendelkeznie szükséges.
5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklámspotok és reklámriportok sugárzására kizárólag
a hatályos jogszabályi feltételek mellett kerülhet sor, különös figyelemmel a sajtószabadságról
és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire.
6. A Megrendelő tudomásul veszi különösen, a reklámspot közzétételének megrendelője, továbbá
az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fűződik, nem gyakorolhat szerkesztői befolyást – a közzététel időpontja kivételével – a médiaszolgáltatásra.
7. A reklámspot vagy reklámriport felhasználási jogáról és annak terjedelméről a felek szerződésükben állapodnak meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklámriport televíziós
közzétételére is vonatkoznak a reklámspot közreadására vonatkozó időkorlátok és egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen, de nem kizárólag, hogy a reklámriportnak a médiatartalomban megjelenő más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie, továbbá
a burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.
8. A médiaszolgáltató a Megrendelővel kötött szerződésben állapodik meg arról, hogy a reklámspot vagy reklámriport sugárzására kizárólag a médiaszolgáltató reklámblokkjaiban, vagy más
platformon is sor kerül.
9. Amennyiben jelen tájékoztatás egyes rendelkezései és kógens jogszabályi rendelkezés között
esetlegesen eltérés mutatkozik, a kógens jogszabályi rendelkezés az irányadó.

