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KAMPÁNY SZABÁLYZATA 

1. Szervező 
1.1. A kampány szervezője a FUTURE VENDING Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 8. 2/6., adószám: 26630360-2-13) – a továbbiakban: Szervező. 

1.2. A kampány feltételeit a jelen szabályzat határozza meg, amely minden résztvevőre irányadó. Szervező 
fenntartja a jogot arra, hogy a szabályzatot a kampány időtartama alatt belátása szerint módosítsa. 

2. Kampány időtartama: 
2.1. 2021. október 25-től 2021. december 31-ig, vagy visszavonásig. 

3. Jelentkezés módja: 
3.1. A kampányra jelentkezni az alábbi módokon lehet: 

• Regisztrációs űrlap kitöltése a https://www.flyingads.hu/brandbooster21 oldalon. 

• Email-ben a brandbooster21@flyingads.hu címen (megadva a jelentkező nevét, a jelentkező 
cég/egyéni vállalkozás nevét, a hirdetni kívánt márkát és a jelentkező elérhetőségét). 

Mindkét esetben, a részvételi feltételek ellenőrzése után, a Szervező felveszi a kapcsolatot a 
jelentkezőkkel, a részletek egyeztetését illetően. 

4. A részvétel feltételei: 
4.1. A kedvezményre  

• minden olyan cég, amelynek a kampány időszaka alatt még nincs lezárt üzleti éve,  

• minden olyan cég, amelynek a 2020. évi beszámolója alapján az értékesítés nettó árbevétele 
nem haladta meg a 100 000 000,- Ft-ot,  

• nyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozó  
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jogosult, amely/aki legalább egy reklámhelyre vonatkozóan a Szervezővel a kampányban 
meghatározott módon legfeljebb 2 hónapos határozott időre reklám közzétételére irányuló szerződést 
köt a saját gazdasági tevékenységének reklámozása érdekében (továbbiakban Ügyfél).  

5. A kampányban érintett kedvezmény részletei: 
5.1. A Szervező a sikeres jelentkezést követően megküldi a listát arról, hogy mely eszközökön mennyi 

szabad reklámhely áll rendelkezésre. Az Ügyfél ezt követően kiválasztja azt, hogy mely 
reklámhely(ek)en szeretné a Reklámot közzétenni. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy 
amennyiben a kiválasztott eszközön már elfogytak a szabad reklámhelyek, úgy az Ügyfél másikat 
választhat. A kedvezmény kizárólag a kampány időtartama alatt megkötött szerződésekre vonatkozik 
és az ezen szerződésben megjelölt reklámhelyekre. 

5.2. A kedvezmény igénybevételére csak akkor jogosult az Ügyfél, ha 2021. december 31-ig reklám 
közzétételére irányuló szerződést köt Szervezővel és a szerződés megkötését követő 8 napon belül az 
első hónapra esedékes díjat számla ellenében megfizeti. Amennyiben az Ügyfél a fenti határidőben 
nem egyenlíti ki a díjat, Szervező a teljes (kedvezmény nélküli) összegre tarthat igényt a kedvezményes 
szolgáltatás vonatkozásában. 

5.3. A kampány keretében a szolgáltatás díja reklámhelyenként havi 50 000,- Ft + áfa azaz Ötvenezer forint 
+ áfa helyett reklámhelyenként havi 10 000,- Ft + áfa azaz Tízezer forint + áfa. A kampány keretében a 
reklám közzétételére irányuló szerződés legfeljebb 2 hónapos határozott időre jön létre, a szerződés 
hatályba lépésének legkésőbbi időpontja 2022. március 1. napja. 

5.4. A reklámanyagot a szerződés hatályba lépését megelőzően legalább 14 nappal, de legkésőbb 2022. 
február 15. napjáig kell megküldeni Szervező részére. Amennyiben Szervező a reklámanyagban – a 
hatályos ászf.-ben foglaltak alapján – hibát talál, úgy az Ügyfélnek a hiba jelzésétől számított 8 napon 
belül kell megküldenie a már kijavított reklámanyagot, de legkésőbb 2022. február 28. napjáig. 
Amennyiben az Ügyfél a fenti határidőben nem küldi meg Szervező részére a kijavított, az ászf.-ben 
foglaltaknak megfelelő reklámanyagot, úgy Szervező a szerződést felmondhatja és a szerződés 
felmondása esetén a szerződéskötést követően megfizetett első havi díj az Ügyfél részére nem jár 
vissza. 

6. Adatkezelés: 
6.1. A Szervező minden meglévő és a kampány során érkező Ügyfél adatait kizárólag az adatkezelési 

szabályzatban meghatározottak szerint használja fel, zártan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja 
ki. 

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a www.flyingads.hu/aszf elérési helyen található 
ászf. az irányadó 
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