


Nemz*ti É*X*et K€iayvkiadó

afiE€Áu§P{l§*§

t NEÍÜluETt ÉmtXEX xÖrwxnPÓ {§useblus fiít, seÉkhel$ 6?2§ §eeged, kb6d§á8 tér 9., adósrárn:
,:,087333-}ffi, cégisz-: O689{t}251S} mi*ta{a}Mi,svábokeím*körryvkiadó§gtorrábhia*üan Ki*&f, és

#-d':"*d.-xJs*nx*hs**ry:-§vrLecmáruÉál*-,h-d&€táx
nesrefiHö a touábbiakban t$e*nnrdefiif között. 1,

,.l§ad'Ó táiékotatta a nn*regde& hogy 2§2x, tl- ne5yed&be* }etenik meg a ferrti kö*lrv a
emut*at{relÍékdt €ffiürbt§ fiie€ gerínti pararnét*reHr*ln {gff} peuányuan"

: Ar oídalakdti*i:
1 oldak ?§ tpo trt + áfa, meffier + 2 db grátisz példány jár
2 ddai: l§S,ffi Ft + éf,a, m§re + 4 db grá§§E p€*irty Fr.

+

+ áfa" * t&grátí* {§ t rírg§"ü9tÉ atőh&andőí}
8ilÉbn e*lámoldsl:
eldal lt§"{n0 Ft + áfa + 2 grá§s* pld. oldal ííeítöítendó}

, Bgfi§bÉ #ek d§á*É& kiq[@#se: Ár ö,sxql0ffi.a átütalá§sl, a seerr&lés t§€gköt&é után 3.5 ,t§pía,iedíí ál§l k§§ftctt g;funta akpján.

, Megrel$eíÖ taállalja, hogy a fent meglelölt öxzeget ltbdó b,ankaámláiára átublp a
teg*llaF§,*Í§t kÖvetŐ** kiállít€ütseámla szerint lüadó*ámkri6x; Raíffelrea §ankurL fi15?§&rjl4s4§_tx}íxxx}e

, fi|eg'§nddÍÍnek leh*t6sége van kedvezrrrényes áron, elsö,diqes kisai|líninsal e|6rerrdelni a készülö könyvből,
WW§:I: nnegielerrr*s es leráltÍ€s után gárnhir ki. A könyv l&kereskedelmi {könyvesbglti kitefi} ára
Í{*:"j§:Y!|del*§sl a kedveznt&rye ár 1o $(§ Ft A lt*rcnrrérrves §rro*i lg&q§tt pldánysrárn:
Í§e,*plÜ lGetr a grátisz peHé*yakt r& * k*Úeamr§nyx áwr e$trnd*tt pétdárryglqt giát k§ltsésén iuttatjaia§tqrc#íffi-

Mexrende&lek leh*tősége wn saját ktils6 bcdtct rendelniegyedei aralhtta| ha rninirnurn aü pÉldárryt
:ndel a kÖ*yrffil- xia# ennek t§t§lit§i & rrprrrdakött§é§* lit§íltaria rcwddffi a p§*ínpeárr*ól
t8etlenül. t#teBr€di ffiánysaám kíilsö brítrfrret 

-&P-. 
.* db.

t&adó vát'arja, hogy a §ent mqie§tt felületen a etrlerrdeili ten#&*nyresét te§*ítményét összefogta§
t€kel6 Íásban kmutatla a TájélrorBtÓÍtir* saeri*ti térnak€tr€lé§el, m*íajban &tipogfiáfiai meg}elenásben.
!pek, l**ólt, se§vqe* szefke§atését l$a# tip8t"áíusa ve§Ei a #l§rendetüt6t É{rralléfi bpott rqpmtatható
!p, logó essrövesxarytrasbol. AtíB'grafikai anyagut a xü*o *unk tá.sa iittal mqpdette-rnail drnre kériük.
esfe-}ető Íllusrtráció hiánv§ban kiadó ieénv szerint. id6oont egrreztetéssel f,otc§ kollÉeát kuld.
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;. kladó a íryeír,dábá kerütő ányagot a &fiegrende§önek szóveges dokumrenturnban és - kérésre - pdf*ben
iváhagyásra b*mutatja- Megrendelő tudomásul veszi, hogy rnindkét alkalornrnal 5 mr,lnkanap átl
endelkezésére az észrevételeinek jeízésére. Minden nrás esetben, a határidő* túli javításokért {módosítás
zövegben, képcsere} Kiadó 38 oo§ Ft+áfa össaeget számláz Megrende§6nek.

r. KÍad§ tudcmásu| ve§zi, arnennyiben a megátlapodásban f*glaltaknak rrern tesz maradéktalanul eieget,
Eegrende§S karterítéssel é|het.

,0. Megremde§6 tudomásul veszi, amennyiben a Kiad6 a *regállapodáshan rögzített kötelezettségeinek
naradéktalanul eleget tett, és ÍWegrendeíő fizetési kótelezettségérrek nem tett eteget, Kiadó kezdennényezheti
z Sssaeg törvényes rnegszerzését.

,3.. Vitás kérdéseíket felek megprobá§ák üirgyaiásos t]ton nnegotdani, egyébként pedig elfogad!ák Szegedi
tárosi Bíróság illetékexégét.

,2" Megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekbeí! a ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak.

,3. Felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, s azt, rnint akaratukkal mindenben megegyezőt
ták alá.
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A Kiadó részéről:

Az érték*sítő n€ve: 
(, alf ,E rnea.l iiw
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Postázási cím, ha nem egyezik a szómlázási címrnel: "t,J Í 'h i,-rtr,,:tr{rrtt , {.1>,;,u-'{ .* - l-ii
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