
A járműreklámra vonatkozó eltérő rendelkezések 

 

A hirdetések a járműveken öntapadó fóliákra nyomtatva jelennek meg. A jármű hirdetési felületek 2 

(két) hetes, 1 (egy) hónapos időre, illetve ennek többszörösére vehetők igénybe. Az 1 (egy) hónapos 

hirdetési időszak a hónap 01. napjával, vagy 16. napjával kezdődik és a hónap utolsó napjáig, vagy a 

következő hónap 15. napjáig tart. Lehetőség van 2 (két) hetes kampányra is, melyet a hónap 01. vagy 

16. napjával lehet indítani, naptári hónap 15. napjáig, vagy annak végéig, azonban ilyen esetben a 

kéthetes időszak bérleti díja a havi összeg 60%-ának fele meg. Megrendelő akár egyetlen járművet is 

igénybe vehet. 

A havi bérleti díjak – árlista alapján − magukban foglalják a hirdetéseknek egy jármű mindkét külső-

oldal felületén, hátfalán való egyszeri elhelyezését és folyamatos megjelenését, valamint az öntapadó 

hirdetési fóliák felragasztásának, eltávolításának költségeit. 

A járműreklám sajátosságai miatt, egy járművön kizárólag egy ügyfél, termék vagy szolgáltatás 

hirdetése jelenhet meg. Támogatók, szponzorok emblémájának, logójának megjelenítése 

Megrendelő hirdetési felületein kizárólag az Index Kommunikációs Kft. előzetes írásos 

hozzájárulásával lehetséges. A támogatók, szponzorok emblémáján, logóján kívül más információ (pl. 

cím, telefonszám) semmilyen körülmények között nem közölhető. 

A járműreklám sajátosságai miatt, Megrendelő megrendelését legalább 1 hónappal a hirdetési 

időszak kezdete előtt köteles írásban eljuttatni az Index Kommunikációs Kft.-hez.  

A hirdetés megjelenéséhez szükséges öntapadó fóliákat Megrendelő is bocsáthatja az Index 

Kommunikációs Kft. rendelkezésére. A járművek védelme érdekében Megrendelő köteles hirdetéseit 

TRAFFIC FILM 280 BLACK típusú öntapadó fólia alkalmazásával legyártatni. A felhelyezésre kerülő 

fólia csak egyrétegű lehet. Más típusú öntapadó fólia a járművekre nem helyezhető fel. Az Index 

Kommunikációs Kft. minden hazai és külföldi gyártótól megköveteli, hogy a kész hirdetési anyag 

átadásakor írásban igazolja a TRAFFIC FILM 280 BLACK fólia alkalmazását. Az igazolást és a 

látványtervet a reklámanyag leszállításakor kell a ragasztást végző alvállalkozóknak átadni. Az Index 

Kommunikációs Kft. a kihelyezést megtagadja, ha Megrendelő nem rendelkezik a gyártó által 

kiállított, a szükséges fóliatípus alkalmazását bizonyító írásos igazolással. 

Amennyiben Megrendelő mulasztása miatt mégsem az előírt minőségű öntapadó fólia kerül a 

járművekre, a járművekben keletkezett rongálódásért és károkért minden felelősség és a sérült 

járműkocsik teljes helyreállítási költsége (teljes átfestés) Megrendelőt terheli. 

A reklámanyagok tervezésével, előkészítésével, legyártásával, szállításával, stb. kapcsolatos minden 

költség Megrendelőt terheli. Az Index Kommunikációs Kft. a fóliák sérülése esetén tartalékfólia 

gyártását kezdeményezi, s a legyártott fóliákat kihelyezi. A sérülések esetén szükségessé vált fóliák 

cseréjét, az Index Kommunikációs Kft. minden esetben előzetes megbeszélés szerinti díjazás 

ellenében vállalja. 

Megrendelő köteles a reklámanyagokat az Index Kommunikációs Kft. által átadott hivatalos 

mérettáblázat alapján, illetve a mérettáblázatban megadott felhelyezési minta betartásával 

legyártani, vagy legyártatni. A hivatalos mérettáblázattól és felhelyezési mintától csak akkor lehet 



eltérni, ha Megrendelő ilyen szándékát a megrendelés megadásakor írásban jelzi, valamint az eltérés 

miatti felárat megfizeti. 

Külön szolgáltatásokat (pl. kiegészítő hirdetési csíkok felragasztása) az Index Kommunikációs Kft. 

szintén csak felár megfizetése ellenében végez el. A felárak megállapítása minden esetben az egyedi 

igényekhez igazodik. 

Amennyiben Megrendelő az öntapadó fóliák gyártását (nyomdai előállítását) is Index Kommunikációs 

Kft. -től szándékozik megrendelni, azok gyártására vonatkozó árajánlatot abban az esetben ad az 

Index Kommunikációs Kft., ha Megrendelő megadja számára az alábbi információkat: 

- a pontos média kreatív tervet (a különböző típusú járművek miatt);  

- a grafikai elrendezést (a lehetséges ismétlődések miatt);  

- a gyártásra és a közzétételig rendelkezésre álló időt, stb.  

 

A Megrendelő az első megjelenítés kitűzött napját megelőző 20 (húsz) napon belül a lemondott 

hirdetési díj 60%-ának, 10 (tíz) napon belül a lemondott hirdetési díj 80% -ának megfelelő mértékű 

összeget köteles megfizetni az Index Kommunikációs Kft. részére, kötbér címén. Amennyiben a 

Megrendelő a megrendelést az első megjelenítés kitűzött napjától számítva 5 (öt) napon belül 

mondja le, úgy az Index Kommunikációs Kft. a lemondott hirdetés díjának teljes ellenértékére kötbér 

címén jogosult. 

Az Index Kommunikációs Kft. a tőle elvárható legnagyobb gondossággal biztosítja a megrendelt 

járműreklám-hirdetések folyamatos megjelenítését, azonban semmilyen felelősséget nem vállal 

azért, hogy Megrendelő hirdetései a megrendelés időtartama alatt megszakítás nélkül megjelennek a 

járműveken. A hirdetések megjelenését befolyásoló, bármilyen jellegű és bármilyen okból adódó 

átmeneti korlátozások a hirdetési megrendelés egészét nem, csak az adott járművet érintik. 

Az Index Kommunikációs Kft. a megsérült illetve a forgalomból műszaki okok vagy forgalmi 

átcsoportosítás miatt várhatóan 7 (hét) munkanapnál hosszabb időre kiesett jármű helyett lehetőség 

szerint vele azonos vonalon vagy járműkategóriában közlekedő járműre díjmentesen tartalék anyagot 

helyez ki, amennyiben a Megrendelő a tartalék anyagot biztosítja. 

Az Index Kommunikációs Kft. köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a jármű kiesésének okáról, 

idejéről, a kiesést követő 7. (hetedik) napon. 

Az Index Kommunikációs Kft. akkor tekinti teljesítettnek Megrendelő megrendelését, ha a hirdetéssel 

ellátott járművek a havi napok számának legalább 70%-át forgalomban töltötték 

Az Index Kommunikációs Kft. a fel nem használt hirdetési fóliákat raktárába szállítja, és azokat 

legalább 1 (egy) hónapig díjmentesen megőrzi. A fóliák az anyag öregedése miatt 1 (egy) év után nem 

ragaszthatóak fel. Az Index Kommunikációs Kft. a raktárban megőrzött hirdetési fóliákért felelősséget 

nem vállal. 

 



Megrendelő − amennyiben úgy dönt − a hirdetési időszak letelte után elszállíthatja a fel nem használt 

fóliákat. Ebben az esetben a szállítás költségei teljes egészében Megrendelőt terhelik. 

 

Vis maior 

A vis major események (beleértve, de nem korlátozva: természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási 

behatások, sztrájk, stb.) mentesítik az Index Kommunikációs Kft.-t minden felelősség és a 

Megrendelő részéről történő bármilyen kártérítési igény érvényesítése alól. 

Az esetleges kártérítésre vonatkozó igényét Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni az 

Index Kommunikációs Kft.-vel. A kártérítési igény érvényessége az Index Kommunikációs Kft.-hez 

történő beérkezésének időpontjával kezdődik 


