Belföldi címezetlen reklámkiadvány szolgáltatás ÁSZF Technológiai útmutató 5. sz. melléklet

Ellenőrzés napja:……….év……..hó…..nap

Posta
……………………… JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzött település/kerület

Ellenőrzés kezdete:……….óra……..perc
Ellenőrzés vége:……….óra……..perc

a……………………………………….által feladott …………………………………elnevezésű belföldi címezetlen reklámkiadvány terjesztésének közös ellenőrzéséről
Az ellenőrzést végezték:
a Posta részéről…………………………………..…………………………………...…………………………………………………………………………..(név,munkakör)
a közreműködő (vállalkozó) részéről………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
az Igénybevevő részéről…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sorszám

Az ellenőrzésben érintett belföldi címzetlen reklámkiadvány terjesztésének időpontja:…………………………………………………………………………………………………..…..

Címhely megnevezése (többlakásos épület esetén: közterület
neve házszám, épület jele, helyrajzi szám, egyéb jel;
egylakásos épület esetén: közterület neve, házszámszakasz)
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Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2020. augusztus 25.

Lakások száma (a
társasházban
található lakások
száma, családi házas
címhely esetén
értelemszerűen az
értéke 1.)

Levélszekrény
(amennyiben
megállapítható, hogy a
levélszekrényben
található a szórólap,
akkor itt "X"-el jelölni
szükséges)

Visszajelzés

Kapott (I)

Nem kapott (N)

Megerősített
válasz (I/N)

Megjegyzés
(a megerősítéshez megkérdezett személyek címhelyei
számának feltüntetése (pl.: Megerősítés: 1 IGEN, 1 NEM), illetve
egyéb észrevételek
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Összesen

Összesítés
Értékelhető válaszok száma (önálló IGEN-ek és
megerősített NEM-ek száma):

Ellenőrizendő címhelyszám
Budapest kerületeiben (kerületenként) és a megyei jogú
városokban : 50 címhely

Megerősített IGEN-ek száma (= összes igen (Kapott rovatba
jelzett igenek száma+ megerősítés rovatban szereplő igenek
száma))

Egyéb városokban: 30 címhely

Megerősített NEM-ek száma

Községekben: 20 címhely

Terjesztési eredmény % (IGEN válaszok száma/összes értékelhető
válasz)

Kiállás időpontja:………….....................................
Befejezés időpontja:…………………………………...
Egyéb, megállapítások, javaslatok:
A jegyzőkönyvet - elolvasás után - jóváhagyólag áláírtuk.
Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy ha a meghatározott címhelyszám nem kerül ellenőrzésre - kivéve, ha a közös ellenőrzési jegyzőkönyvből megállapítható egyértelműen, hogy a további ellenőrzés már nem
befolyásolja érdemben a terjesztési eredmény megállapítását – a további „IGEN” vagy „NEM” válaszok már nem befolyásolják a százalékos eredményt -, akkor kártérítési igénnyel nem élhet.

az Igénybevevő képviselőjének aláírása

Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2020. augusztus 25.

a Posta képviselőjének aláírása

a közreműködő (vállalkozó) képviselőjének
aláírása

