Az ampm marketing Kft. az 5 év
– 5 ajándék: 5 évesek lettünk akció
keretében a következő kedvezményeket
nyújtja céges ügyfelei részére:
Amennyiben magánszemélynek nem minősülő ügyfelünk, legalább 150.000,-Ft+ÁFA értékben komplett weboldalt
rendel az ampm marketing Kft-től – mely megrendelés tartalmazza a webdesign-t és a programozást –, úgy ügyfelünk a megrendeléséhez az alábbi 5 bónuszszolgáltatás közül választhat egyet, melyet cégünk további ellenszolgáltatás nélkül biztosít részére:

1. Mini arculati csomag tervezése „A” (névjegy, levélpapír, email aláírás)

Logo és egyéb alaparculati elemek, szövegek elhelyezése, (nyomdai kivitelezést, programozást nem tartalmaz). Mindhárom arculati elem esetében egyféle verziót biztosítunk.
A névjegyek és email aláírások esetében az esetleges név mutációk, valamint a nyelvi
mutációk kialakítása nem a csomag részei.

2. Mini arculati csomag tervezése „B” (névjegy, jegyzettömb, email aláírás)

Logo és egyéb alaparculati elemek, szövegek elhelyezése, (nyomdai kivitelezést, programozást nem tartalmaz). Mindhárom arculati elem esetében egyféle verziót biztosítunk.
A névjegyek és email aláírások esetében az esetleges név mutációk, valamint a nyelvi
mutációk kialakítása nem a csomag részei.

3. Infocard nyomtatás, meghatározott mennyiségben, méretben és papírra, 4+4

színnel. A kreatív tartalmazhatja: logo és egyéb alaparculati elemek elhelyezése, alapinformációk a cégről. (Kreatív tervezést nem tartalmaz.) Választható opciók:
• Fényes műnyomó 250 g – 10×10 cm (négyzetes) – 5 000 db
• Matt műnyomó 300 g – lakkozott – 10×10 cm (négyzetes) – 5 000 db
• Ezüstös kreatív papír 250 g – 10×10 cm (négyzetes) – 1 000 db
• Ofszet papír 350 g – 10×10 cm (négyzetes) – 1 000 db
• Fényes műnyomó 250 g – 10 cm (kör alakú) – 1 000 db

4. Öntapadó matrica nyomtatás, meghatározott méretben és papírra 4+0

színnel, kreatív: logo és egyéb alaparculati elemek elhelyezése, alapinformációk a cégről.
(Kreatív tervezést nem tartalmaz.)
• Leírás: kör alakú, beltéri használatra alkalmas, fényes öntapadó matrica, átmérő:
4,5 cm – 1 000 db

5. Molinó kivitelezés, 100×100 cm-es méretben (négyzetes), egy oldalon 4+0

színnel nyomva, kreatív: logo és egyéb alaparculati elemek elhelyezése, webcím. (Kreatív tervezést nem tartalmaz.) Választható opciók:
• PVC Matt – konfekcionált – 1 db
• PVC Hálós – konfekcionált – 1 db

Az 1-2 csomag esetében az ajánlat a tervezési munkákra vonatkozóan egy korrektúra-lehetőséget foglal magában. Minden további módosítás díjköteles, és nem képezi a bónuszszolgáltatás részét.
A vektoros formátumú logót, a szövegeket elektronikus formában, valamint nyomdai felhasználásra alkalmas minőségű képanyagot minden esetben
a megrendelő biztosítja.
Akciónk kizárólag a 2012. június 1. és 2013. május 31. között beérkezett és cégünk által elvállalt rendelésekre vonatkozik. A megrendelés visszautasítása, illetve annak teljesítésének bármely okból történő meghiúsulása esetén az ügyfél a bónuszszolgáltatásra nem jogosult. A vállalási határidő,
valamint a teljesítés minden egyéb feltétele valamennyi megrendelés esetén egyedileg, külön szerződés alapján kerül meghatározásra.
A bónuszszolgáltatások csak a társaságunk által meghatározott formában választhatók, minden ettől való eltérés az ügyfél részéről külön rendelésnek számít és díjköteles. A bónusz szolgáltatások értéke egyenként nettó 40.000,-Ft, s az készpénzre nem váltható, a megrendelt weboldal
ellenértékébe nem számítható be. Ha a megrendelő a kiválasztott bónuszszolgáltatás mellé szeretne még egy, vagy több másikat is igényelni, úgy
azt kizárólag a 40.000,-Ft+ÁFA/szolgáltatás egységár megfizetése ellenében teheti meg (pl. kérne matricát is és molinót is)
A megrendelő az általa kívánt bónuszszolgáltatást a weboldal megrendelésekor köteles kiválasztani, az később nem módosítható, s a kiválasztott
bónuszszolgáltatás nem cserélhető be más szolgáltatásra.
A kiválasztott bónuszszolgáltatást csak a megrendelő ügyfél részére biztosítjuk, így az semmilyen formában nem ruházható át.
A bónuszszolgáltatás, illetve az annak révén elkészült tárgyak, eszközök kizárólag akkor kerülnek átadásra az ügyfél részére, amennyiben az a megrendelésének teljes díját, határidőben megfizeti cégünk részére. Valamennyi – jelen dokumentumban nem szabályozott – kérdésben, így különösen
a weboldal megrendelésére cégünk általános szerződési feltételei, illetve a megrendelővel kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

