Alcsi Horgászhely Általános Szerződési Feltételek!!!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Lőrincz
István Csaba Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozás), és a
Vállalkozás által működtetett, www.alcsihorgaszhely.hu weboldalon
található webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló/Bérlő (a továbbiakban:
Vásárló/Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozás és
Vásárló/Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek).
1. A Vállalkozás adatai
Név:
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Adószám: 69268683-1-51
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Nyilvántartási szám:52939196
A bérelhető terület pontos címe: 5000 Szolnok , Alcsisziget utca 142 (a
továbbiakban Alcsi Horgászhely) és a vele szemben lévő terület - 5000
Szolnok , Alcsisziget utca 177 (a továbbiakban Parkoló) a kettő együtt Alcsi
Horgászhely + Parkoló ( AH+P )
Nyilvántartó
hatóság:
Szolnok
Környéki
Cégbíróság
Cégjegyzékszám:
Tárhely
szolgáltató
adatai
Valaki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Székhely:
Valaki
címe
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E-mail cím: Valaki emailcíme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.01. Alcsi Horgászhely + Parkoló bérleti szabályok.:
Az Alcsi Horgászhely + Parkoló mely a horgász Bérlő számára a kijelölt
helyen ingyenes parkolóként szolgál arra az időtartamra , amíg az Alcsi
Horgászhelyet bérli. Egy horgász Bérlő maximum csak egy parkoló helyet
foglalhat el az Alcsi Horgászhely bérelt időintervallumban és mind a két
területet ( AH+P ) rendeltetésének megfelelően kell használnia. A bérleti
idő leteltével az Alcsi Horgászhelyet és a Parkolót haladéktalanul el kell
hagynia úgy , ahogyan azt a bérleti idő kezdetekor átvette a területet
(tisztán , rendezetten és szemétmentesen). A bérleti idő alatt keletkezett
szemét elszállításáról a bérlőnek kell gondoskodnia. Amennyiben a területet

nem hagyja el időben a Bérlő , úgy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Vállalkozó minden megkezdett óráért, amíg a Bérlő a területet használja és
a szemetét el nem szállítja 5.000HUF/óra , azaz Ötezer Forint / óra összeget
számlázzon ki a Bérlő felé , melyet a Bérlő köteles megfizetni a Vállalkozó
részére.
2. Általános rendelkezések
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország és az EU területén
nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.alcsihorgászhely.hu
weboldalon található webáruházon (a
továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A Webáruházban történő
vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza.
2.2. A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A
Webáruházban történő vásárlás kizárólag a Vásárló regisztrációja esetén
lehetséges.
2.3. A Vállalkozás ügyfélszolgálatainak elérhetősége:
E-mail címe: alcsihorgaszhely@gmail.com
Telefonszáma: +36.30.2694950
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon 08.00 – 16.00-ig.

3. Regisztráció, bejelentkezés
3.1. A Vásárló a www.alcsihorgaszhely.hu oldalon található „Regisztráció”
menüpontra történő kattintással regisztrálhat. A regisztráció után a
Vásárló a „Bejelentkezés” menüpontra történő kattintással, regisztrált email címe és jelszava megadását követően kezdheti meg a vásárlást.
3.2. A Vásárló a regisztráció során megadott adatait a későbbiekben
módosíthatja, a bejelentkezést követően az „Adataim” linkre történő
kattintással. A Vállalkozást az adatok Vásárló által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli.

3.3. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció
során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, egyéb problémákért, hibákért. A Vállalkozás nem tartozik
felelősséggel azért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az a
Vállalkozásnak nem felróható okból harmadik személyek részére
hozzáférhetővé válik.
4. Vásárlás menete
4.1. Értékesített termékek, eladási árak
4.1.1. A Webáruházban szereplő áruk , szolgáltatások lényeges
tulajdonságait, jellemzőit a Vásárló a konkrét árucikk , szolgáltatás
információs oldalán ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges
pontatlanságáért a Vállalkozás nem tartozik felelősséggel. Az árucikkek ,
szolgáltatások információs oldalán feltüntetett képek helyenként
illusztrációk. Az áruk , szolgáltatások használatára vonatkozó utasításokat,
továbbá az áru , szolgáltatás részletes tulajdonságait a megvásárolt áruhoz ,
szolgáltatáshoz mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.
Vállalkozás az általa forgalmazott termékekhez a jogszabályi előírások
keretein belül gyári használati útmutatót csatol. Amennyiben a Vásárló
véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, és
ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt jelezi az
ügyfélszolgálat felé, Vállalkozás azt haladéktalanul pótolja.
4.1.2. A vételár mindig a kiválasztott áru , szolgáltatás mellett feltüntetett
bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.
A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás és csomagolás költségeit.
4.1.3. Amennyiben az áru , szolgáltatás mellett hibás ár kerül feltüntetésre különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár
kerül feltüntetésre - , a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron
értékesíteni. Ebben az esetben Vállalkozás haladéktalanul tájékoztatja a
Vásárlót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a
Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
4.2. Megrendelés, visszaigazolás, ajánlati kötöttség
4.2.1.A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt
termék(ek) , szolgáltatás (ok) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd
a „Pénztár” gombra kattintást követően tud leadni. A Pénztár menüpont
alatt a Vásárló kiválaszthatja a termék szállítási és fizetési feltételeit, illetve
ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A vásárló

megrendelését ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintással adja le.
A „Megrendelem” gomb lenyomását megelőzően a Vásárló a „Vissza”
gomb használatával módosíthatja a kiválasztott szállítási és fizetési
feltételeket.
4.2.2. A megrendelni kívánt áru(k)nak , szolgáltatásnak a Vásárló egyéni,
virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses
ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.
4.2.3. Az áru , szolgáltatás megrendelésének időpontja az az időpont,
amikor a Vásárló megrendelését az Webáruházon keresztül eljuttatja a
Vállalkozóhoz. A megrendelést követően a Vásárló egy számítógépes
rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a regisztráció
során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. A
Vállakozó a vásárlót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a
Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárló
mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket , szolgáltatást
nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során
megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék , szolgáltatás
nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát,
valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
4.2.4. Nem minősül a megrendelés 4.2.4. pont szerinti megerősítésének a
Vállalkozás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl.
ideiglenes készlethiányról, vagy a 4.1.3. pontban foglaltakról értesíti.
4.3. Szerződés megkötése, létrejötte
4.3.1. Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését
visszaigazoló automatikus rendszerüzenetet (4.2.3. pont) küldte meg a
szolgáltató, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még
nem tekinthető létrejöttnek.
4.3.2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás a
Vásárló megrendelését a 4.2.4. pontban foglaltak szerint megerősítette.
4.3.3. A megkötött szerződés írásban (az Általános Szerződési Feltételek
elfogadásával), kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül.
A megkötött szerződés az 5.1.1. pont szerinti elállási határidő elteltét
követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A
szerződést a Vállalkozás nem iktatja.
4.4. Fizetés

4.4.1. A „Megrendelem” gombra történő kattintással a Vásárló
szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá - a megrendelés
Vállalkozás általi, 4.2.4. szerinti megerősítését követően - fizetési
kötelezettsége keletkezik.
4.4.2. A Vásárló fizetési kötelezettségének többféle módon tehet eleget:
a) a Vállalkozás által e-mail útján közölt bankszámlaszámra történő előre
banki átutalással
b) bankkártyás fizetések: BORGUN bankkártyás fizetési rendszeren
keresztül.
4.4.3. A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár”
menüpont alatt választhatja ki.
4.5. Szállítás
A megrendelt termék(ek) , szolgáltatás(ok) átvételének / kiszállításának
várható időpontjáról a Vállalkozás haladéktalanul értesíti a Vásárlót.
4.5.1. Házhoz szállítás
A megrendelt áru(k) , szolgáltatás(ok) házhoz szállítására a Felek által előre
egyeztetett határidőn belül (5-6 munkanap , de egyes esetekben 2-3 hónap is
lehetséges ), a megrendelésben rögzített szállítási címen kerül sor.
A házhoz szállítás díjköteles, amelyet a Vásárló köteles megfizetni. Az
aktuális szállítási díjakat a Vállalkozás a www.alcsihorgaszhely.hu
weboldalon közzéteszi.
Több termékcsoportból , szolgáltatásból történő egyidejű vásárlás esetén az
egyes termékcsoportokba , szolgáltatásokba tartozó árukra ,
szolgáltatásokra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek
egymástól.
A szállítási módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár”
menüpont alatt választhatja ki.
5. Vásárlástól való elállás
5.1. Elállási jog gyakorlásának határideje
5.1.1. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

- a termék átvételének napjától,
- több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,
- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell
szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a
fuvarozótól
eltérő
harmadik
személy
általi
átvételének
napjától számított tizennégynapon belül a megkötött szerződéstől indokolás
nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja
(4.3.1. pont), és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja.
5.2. Elállási jog gyakorlásának módja
5.2.1. A Vásárló az elállási jogát az alcsihorgaszhely@gmail.com e-mailre
küldött rövid bejelentéssel teheti meg, mely alapján a Vállalkozó megküldi
az elállási nyilatkozat mintát (letölthető innen: Elállási nyilatkozat )amivel
a Vásárló visszaküldheti a megrendelt terméket, majd a teljes vételár a
vásárló álltal megadott bankszámla számra visszautalásra kerül.
5.2.2. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog
gyakorlását, ha a Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a
Vállalkozás részére elküldi.
5.2.3.A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban
foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
Vásárló a csomagolást felbontotta.
5.2.4. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles
eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen

joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről
(Ptk. 1:5. §)
5.3. A Felek kötelezettségei elállás esetén
5.3.1. A Vállalkozás kötelezettségei
A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
A Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett
fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett
beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat.
A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a
Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem
igazolta, hogy azt visszaküldte.
5.3.2. A Vásárló kötelezettségei
A Vásárló elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az
elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a
Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére
meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy
a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Vásárló a terméket postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem
küldheti vissza. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles
visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. A Vásárló felelősséggel
tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért.
6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
6.1. Jótállás
6.1.1. A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében

felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A
jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
6.1.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
6.1.3. A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is
vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti
időtartamnál hosszabb is lehet.
6.1.4. A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát
legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő
adatok útján közli.
6.2. Kellékszavatosság
6.2.1. A Vásárló hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.
6.2.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló - választása szerint - :
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a
szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
6.2.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

6.2.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni a Vállalkozással. A szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem
érvényesítheti.
6.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló
igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.
6.3. Termékszavatosság
A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 6.2. pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A
termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék
kijavítását, vagy kicserélését kérheti.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy
forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Vásárlónak
kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
6.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó
jogok az 6.2. és a 6.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
7. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
7.1. A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon
fordulhat a Vállalkozáshoz:
A vásárló a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos
fogyasztói
kifogásait
az
alábbi
elérhetőségeken
terjesztheti
elő:
Név:
Lőrincz
István
Csaba
Egyéni
Vállalkozó
Levelezési cím:
5000 Szolnok , Malom utca 5 / 2 / 9.
Telefonszám:
+36302694950
E-mail cím: alcsihorgaszhely@gmail.com
A Vállalkozó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal
orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a
panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért
egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a
panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. A Vállalkozó a
jegyzőkönyv egy példányát a Vásárlónak átadja , vagy ha ez nem
lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó
szabályok szerint köteles eljárni. A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb
elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Vállalkozó az
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más
hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vállalkozó egyedi
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz
visszakeresését. A Vállalkozás a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon
belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a

postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó az elutasítás
indokáról tájékoztatja a vásárlót. A Vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető testületi eljárást. A Vásárló
panaszaival igénybe veheti az európai úniós online vitarendezési
platformot,
ami
a
jogviták
rendezésére
szolgál:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.ho
me2.show&lng=HU
7.2. A vásárló panasszal fordulhat a következő hatóságok felé
Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz
elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a
szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére
vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.
Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Vállalkozás közötti,
a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti
szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a
továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e
célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége
esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.
A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Pest Megyei Békéltető Testület
Székhely:
1119
Budapest,
Etele
Levelezési
cím:
1364
E-mail
cím:
Weboldal: www.panaszrendezes.hu
Telefon: 06 (1) 269 0703

út
59-61.
II/240.
Budapest,
Pf.81.
pmbekelteto@pmkik.hu

8. Adatvédelem
8.1. A vállalkozás kijelenti, hogy minden személyes adatot bizalmas
adatként kezel és azokat csak a Vevővel történő szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez használja fel. A

vállalkozó a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé és nem adja ki
harmadik személyek részére, kivéve, ha a személyes adatokhoz való
hozzáférés szükséges a megrendelt termékek kiszállításához vagy a fizetés
lebonyolításához (név, számlaszám, szállítási cím , stb.) vagy speciális
marketing célokra. A személyes adatok kezelése során a Vállalkozó a Vevő
személyiségi jogainak tiszteletben tartásával jár el, így különösen
tiszteletben tartja az emberi méltósághoz való jogot és védi a magánéletet
az illetéktelen beavatkozásoktól. A Vevő a megrendelés leadásához és
marketing célokra önkéntesen adja meg személyes adatait, mely személyes
adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján történik. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adott
szerződés teljesítéséhez és a Vállalkozó marketing céljaira összegyűjtse,
tárolja
és
feldolgozza.
A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest,
Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759)
Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő
vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék
megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás
célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított
személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a
www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően
kezeli.
8.2. A Vállalkozás igénybe veszi az Árukereső.hu "Megbízható bolt"
szolgáltatását, mellyel a Vállalkozás a vásárlások megbízhatóságát,
hitelességét kívánja javítani. A program keretében, a vásárló által megadott
e-mail címre a megrendeléstől számított 10 nap elteltével az árukereső
rendszere egy kérdőívet küld ki. A kérdőívben megadott vélemények és
osztályzások az Árukereső.hu oldalán 1 nap elteltével megjelennek.
9. Egyebek
9.1. A Vállalkozás a Webáruházban kizárólag fogyasztók és gazdasági
társaságok, mint végfelhasználók részére értékesít. Erre tekintettel
Vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses
ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi
továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.
9.2. A Vállalkozás a Webáruházban csak háztartásban használatos
mennyiséget értékesít. Amennyiben feltételezhető, hogy a Vásárló a
rendelés során ezt a mértéket túllépi – ideértve azt az esetet is, ha
ugyanazon vásárló több külön rendelést ad le ugyanazon termékre, és így
lépi túl a háztartásban használatos mennyiséget - Vállalkozás fenntartja
magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

9.3. A Vállalkozás külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez.
9.4. Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre,
azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk
pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Vállalkozás nem
vállal felelősséget.
9.5. Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás
jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
KÖRE
9.4. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető
Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új
Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és
tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.
A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
9.5. A Portál regisztrációhoz kötött és ahhoz nem kötött Szolgáltatásokat is nyújt.
9.5.1. Nem kötött előzetes regisztrációhoz az alábbi funkciók, Szolgáltatások használata:
a) Hírek
b) Fórum hozzászólások megtekintése
c) Linkgyűjtemény használata
d) Programajánló megtekintése
e) Időjárás megtekintése
f) Apróhirdetés megtekintése
g) Géppiac hirdetés megtekintése
h) Gépítéletek megtekintése
i) Videók, Képek megtekintése
j) Játékok igénybe vétele

k) Terménypiacok megtekintése
9.5.2. Előzetes regisztrációhoz kötött Szolgáltatások:
a) Hirdetés feladása
b) Fórum hozzászólás írása
c) Gépítélet írása
d) Játékok egyes funkcióinak igénybe vétele
e) Hírlevél megrendelése
f) Kiadvány megrendelése
9.6. A Felhasználó a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud
regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni: e-mail cím
és jelszó. A Felhasználó opcionálisan nevét is megadhatja, az azonban csak Hírlevél
szolgáltatás megrendelése esetén kötelező. Egy e-mail címé és egy jelszó csak egyszer adható
meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a
regisztráció sikertelen.
A Regisztráció során a Felhasználó által kötelező és opcionálisan megadható adatok köre:
a) telefonszám
b) honlapcím
c) lakcím (székhely)
d) számlázási név, cím és adószám
e) tevékenység típusa (Magánszemély/Vállalkozó)
f) fotó
A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet,
URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen
felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a
Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.
Portálunkon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a
Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A
Szolgáltató törli azokat a felhasználói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak
(pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok
külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.
9.7. A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes
személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá

vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban
bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon
belül értesíteni.
Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében
jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy
jogosult a szervezet nevében a Portálon regisztrálni, és ott bármely Szolgáltatást igénybe
venni.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis
adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan
felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor
lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a
nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó
valódiságát ellenőrizni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa,
így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a
megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.
Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et,
valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál
használata, illetve a Regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes
adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a
Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó
regisztrációját törölni.
A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy
számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a
Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon
történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes
képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás
elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.
A Szolgáltató minden esetben jogosult Felhasználó regisztrációját és a Portálon tárolt
valamennyi adatát külön indoklás vagy előzetes figyelemfelhívás nélkül törölni Felhasználó
egyidejű tájékoztatása mellett. Ezen jogosultság szolgáltatót különösen – de nem
kizárólagosan – az alábbi esetekben illeti meg::
a) a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével
végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
b) a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve
olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít
meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
c) a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen
célokra használja a Portált vagy a Szolgáltatásokat;

d) a Felhasználó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik,
illetve olyan módon használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait,
jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy
szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
e) a Felhasználó a Portált, illetve a Szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal
harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
f) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál
módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű
működtetését;
g) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás
jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Portál üzemletetéséhez használt
szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
h) vagy a fentiek gyanúja felmerül.
Amennyiben Szolgáltató a fentieket vagy azok gyanúját Felhasználó regisztrációja során
észleli, úgy jogosult Felhasználó regisztrációját Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett,
saját belátása szerint, indoklás nélkül megtagadni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti
Szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt
regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül,
azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.
9.8. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portál Regisztrációjához tartozó e-mail cím
és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A
Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak
bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való
átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
9.9. Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg.
Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez
egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a
Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.
A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Portálról maga törölni. Ilyen szándék
esetén a Felhasználó a törlési igényét bármikor, indoklási kötelezettség nélkül jelezheti a
Szolgáltatónak az alcsihorgaszhely@gmail.com e-mail címen, és a Szolgáltató 30 napon belül
gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi
megrendelésekre vonatkozó adatokat, valamint a fórumhozzászólásokat és a Felhasználó által
indított fórumtopikokat. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a
Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a
Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi,
hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata,
megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó által
történő elfogadása.
Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail
címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint
arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail
üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges 48 órán belül. Ha ezen időtartamon belül a
regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.
Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem
érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a
Szolgáltatót telefonon (H-P 9-16 óra között a +36.30.2694950 mobilszámon) vagy e-mailben
(alcsihorgaszhely@gmail.com), illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a
Felhasználót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.
A regisztráció aktiválását követően a Felhasználó a megadott felhasználónév és jelszó
megadásával léphet be a Portál bővített funkcióit kínáló felületére.
Elfelejtett jelszó esetében a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer
automatikusan új jelszót küld a Felhasználónak a megadott e-mail címre, amelynek
segítségével ezt követően az oldalra beléphet. A Szolgáltató által megküldött jelszóval történő
belépést követően a Felhasználó köteles jelszavát haladéktalanul megváltoztatni.
Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi
személyként regisztrál a Portálra, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb
nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat
lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail
címére a regisztrációról értesítést küldjön.
A Felhasználó regisztrációjára, valamint megrendeléseire vonatkozóan bármikor bármilyen
jellegű adatot kérhet a Szolgáltatótól – amennyiben a kért adatot a weboldal felületén
közvetlenül nem találja, úgy írásban előterjesztett kérésére a kért adatról a Szolgáltató
információt szolgáltat.

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA
10. Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként
kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési
nyilatkozatot is.
11. A nem regisztrált Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek
fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.
12. Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott, továbbá a Portálon megadott és kezelt személyes
adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő célból,
módon és mértékben kezelje.
13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et
magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön
létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.
Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető
el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe
vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Kiadvány megrendelése esetén a
megrendelésről küldött visszaigazolás.

A PORTÁL EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI
75. A Szolgáltató a Portálon Időjárás szolgáltatást üzemeltet. Az Időjárás szolgáltatás
tájékoztató jellegű, a Szolgáltató az Időjárás szolgáltatás körében a Portálon szolgáltatott
információkért felelősséget nem vállal, a téves tájékoztatásért felelősséggel és kártérítéssel
nem tartozik. Az Időjárás szolgáltatás működéséhez szükséges adatokat harmadik személy
biztosítja, az adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek működéséért a
Szolgáltató nem felel.
76. A Szolgáltató a Portálon Hírek, Cikkek szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató a Portálon
megjelenített hírek, cikkek tartalmáért, az azokban lévő információk helyességéért,
megfelelőségéért, teljességéért nem felel, a híreket, cikkeket nem ellenőrzi, azokért sem
kártérítési, sem egyéb felelősséggel nem tartozik. A Portálon megjelenő cikkek nem
minősülnek a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott személyek véleményének,
álláspontjának, a Szolgáltató azok tartalmától elhatárolódik.
77. A Szolgáltató a Portálon Programajánló szolgáltatást tesz elérhetővé. A Szolgáltató a
rendezvények, programok bemutatásáról szóló ajánló anyagok tartalmáért, azok
helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, valós tartalmáért nem felel, és a program,
rendezvény ajánlása a Szolgáltató részéről nem minősül ajánlat tételnek.
78. A Szolgáltató a Portálon videókat és képeket tesz közzé. A Szolgáltató a videók, képek
tartalmáért nem felel, azok nem minősülnek a Szolgáltató közleményének és véleményének,
és azok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, valóságosságáért a Szolgáltató nem
felel.
79. A Szolgáltató a Portálon linkgyűjteményt tesz közzé. A Linkgyűjtemény tartalmáért, az
abban szereplő adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek működéséért a
Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató a Portálról haladéktalanul eltávolítja a linket, ha a
harmadik személy, amelyre a link mutat, ezt a Szolgáltatótól kéri. A linkgyűjteményben link
közzétételére Felhasználó is tehet javaslatot, illetve jelentkezhet rá vonatkozó link
közzétételére. Felhasználó elfogadja, hogy a Portál moderátorai saját hatáskörükben
jogosultak a javasolt link közzétételéről dönteni indokolási kötelezettség nélkül.
80. A Szolgáltató a Portálon ingyenesen számítógépes Játékokat üzemeltet, amelyet a
Felhasználók igénybe vehetnek. A Szolgáltató kifejezetten nem szavatolja és nem is
garantálja a Játékok működését, működőképességét, kompatibilitását más rendszerekkel,
operációs rendszerekkel, szoftverekkel, hardverekkel. A Felhasználók a Játékokkal saját
felelősségükre jogosultak játszani. A Szolgáltató nem felel a Játék működéséhez szükséges
szoftverekért, azok letölthetőségéért, jogtisztaságáért, működőképességükért.

81. A Szolgáltató Terménypiacok szolgáltatása is elérhető a Portálon a Felhasználók
számára. A Szolgáltató a Terménypiacok körében közölt információkért, azok helyességéért,
megfelelőségéért, teljességéért, az információk tartalmáért, elérhetőségéért nem felel.
82. A Szolgáltató a Portálon kalkulátorokat, így Gépüzemeltetési költség kalkulátort,
Költség-összehasonlító webalkalmazást, Talajvizsgálat kalkulátort (továbbiakban együtt:
Kalkulátorok) üzemeltet. Ezen Kalkulátorok működéséhez szükséges adatokat harmadik
személy biztosítja, az adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek
működéséért a Szolgáltató nem felel. Szolgáltató nem szavatolja, nem garantálja továbbá ezen
Kalkulátorok, alkalmazások pontosságát, megfelelőségét, az ezekkel készített számítások,
vizsgálatok eredményének pontosságát, megfelelőségét, valamint nem felel az ezen
Kalkulátorokba a Felhasználó által bevitt adatok tartalmáért, helyességéért, teljességéért. A
Kalkulátorok alkalmazásával kapott eredmény kizárólag tájékoztató jellegű, az nem pótolja az
erre szakértelemmel rendelkező szakértő személy igénybe vételét, és ezen Kalkulátorok által
számított eredményre a Felhasználó sem a Szolgáltatóval, sem harmadik személlyel szemben
nem hivatkozhat, erre igényt, jogot a Felhasználó nem alapíthat.
83. A Szolgáltató a Portálon adatbázisokat üzemeltet, így különösen Gépadatok,
Növényvédőszer adatok, Gépkönyv adatok, Gépkereső adatbázist, amelyben a Felhasználó
ingyenesen jogosult keresni. A Szolgáltató ezen adatbázisok tartalmáért, az azokban lévő
információkért, azok naprakész jellegéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért,
valóságosságáért nem felel, a Felhasználó ezen adatokra hivatkozással a Szolgáltatóval
szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem érvényesíthet.
Alcsi Horgászhely Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről Lőrincz István Csaba e.v. , (anyja neve) Lázár Mária , (születési
hely, idő) Szolnok 1971/07/25 , személyi igazolvány száma 025095AE ,
adószám.: 69268683-1-51
(lakóhely) 5000 Szolnok , Malom utca 5/2/9.
Bérelt terület.: Alcsi Horgászhely 5000 Szolnok , Alcsisziget utca 142 - 177.
mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről ( a www.alcsihorgaszhely.hu weboldalon megadott adatok alapján )
(név)
(anyja neve)
(születési hely, idő)
(adóazonosító jel)
(lakóhely)

(személyi igazolvány száma)
(lakcímkártya száma)
(horgász engedély , állami horgászjegy száma)
mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
között, a mai napon az alábbi feltételekkel

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig a www.alcsihorgaszhely.hu weboldalon keresztül foglalt
időpontokban határozott időtartamra bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező, a szolnoki
földhivatalnál 13289/2 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban 5000 Szolnok , Alcsisziget utca
177 szám alatt található 2.242m2 alapterületű ( Alcsi Horgászhely Parkoló ), illetve a szolnoki
földhivatalnál 13264 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban 5000 Szolnok , Alcsisziget utca
142 szám alatt található 32m2 alapterületű ( Alcsi Horgászhely ) ingatlant a rajta lévő minden
hozzátartozó tárggyal , felszereléssel együtt.
2. Bérbeadó az Alcsi Horgászhelyet és Parkolót a megtekintett állapotban adja át a Bérlőnek.
A Bérlő kifejezetten hozzájárulását adja, hogy róla és a vele ott tartózkodókról kép és hang
felvétel készüljön, továbbá tudomásul veszi, hogy a bérelt idő alatt 15.000.000 HUF azaz
Tízenötmillió HUF erejéig felelősséget vállal a bérelt területen lévő minden hozzátartozó
tárgyért és felszerelésért. Amennyiben nem egyedül érkezik a bérelt területre, úgy a vele
érkezők által okozott balesetekért , károkozásért is egy személyben felelősséget vállal.
3. Szerződő felek a bérleti díj összegét a www.alcsihorgászhely.hu weboldalon található
árlistából állapítják meg. A bérleti díjat a felek közös megegyezéssel módosíthatják.
4. Bérlő 3. pont szerint számított bérleti díjat előre, a www.alcsihorgászhely.hu weboldalon
keresztül online fizetéssel köteles megfizetni vagy a Bérbeadó GránitBank Zrt-nél vezetett
12100011-10400119 számú számlájára előre átutalással köteles megfizetni. Szerződő felek
megállapodnak abban, hogy a Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése, illetve
kérelmére engedélyezett bárminemű fizetési halasztás esetén a Bérbeadó évi 20 százalék
mértékű késedelmi kamatot számol fel.
5. A Bérleti díjon felül a Bérlő fizeti az Alcsi Horgászhelyen felmerült közüzemi díjait, a
közös költségeket, a lakásbiztosítás díját, valamint a bérlet tartama alatt esetleg felmerülő
egyéb (pl. adó) terheket. A Bérlő köteles gondoskodni arról , hogy saját maga és az Alcsi
Horgászhelyen és Parkolóban tartózkodó társai érvényes horgász engedéllyel és az Alcsi HoltTiszára érvényes horgászjeggyel rendelkezzenek a bérelt időtartamra. Mindezeket a
költségeket a Bérbeadónak köteles megfizetni.
6. Bérbeadó köteles gondoskodni az Alcsi Horgászhely és Parkoló karbantartásáról állandó
üzemképes állapotáról. Az Alcsi Horgászhelyen és Parkolóhelyen a bérleti időn belül
keletkezett bármilyen balesetért , kárért a bérlő felelős. Az okozott károkat és a kiesett időt
100%-ban köteles megfizetni a Bérbeadónak.

7. A Bérlő és a vele együtt ott tartózkodóknak - a Bérbeadónak bejelentett - személyek az
Alcsi Horgászhelyet és Parkolót illetve a hozzá tartozó közös helyiségeket rendeltetésszerűen,
a többi lakó jogainak és érdekeinek sérelme nélkül kötelesek használni. Felelősek minden
olyan balesetért, kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye. Az Alcsi Horgászhelyen és Parkolóban TILOS dohányozni , tüzet gyújtani ,
tüzet okozó tevékenységet folytatni és szemetet eldobálni! A Bérlő gondoskodik a bérleti idő
alatt keletkezett szemét elszállításáról. Az Alcsi Horgászhelyen és Parkolóban CSAK A
KIJELÖLT helyen lehet sátorozni.
8. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli
engedélyével és a Bérlő saját költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat,
korszerűsítést.
9. A Bérlő az Alcsi Horgászhelyet és Parkolót tovább nem adhatja bérbe. A bérelt helyen
TILOS a partszakasz átalakítása, megbontása, a növényzet írtása, illetve építmények
létesítése. A Bérlő és a vele ott tartózkodók bármilyen okból okozott balesetért , károkozásért
a Bérlő anyagi felelősséggel tartozik. A bérelt hely további bérbeadása szerződésszegésnek
minősül, a Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Rendkívüli felmondási ok,
ha a felek a szerződésben foglaltakat nem, vagy csak részben tartják be.
10. A felek megállapodnak abban, hogy a www.alcsihorgaszhely.hu weboldalon keresztül
foglalt időpontot 90 napon belül a Bérlő nem mondhatja fel és a Bérlő ebből fakadó esetleges
kárigényét a Bérbeadó nem köteles megtéríteni. A Bérlő a bérleti szerződést 90 napon túl
írásban felmondhatja. (A határozott időre szóló bérleti szerződés az 1. pontban rögzített
időtartam elteltével megszűnik.)
11. Ha a Bérlő a fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat, illetve az 5. pontban rögzített
költségeket nem fizeti meg, a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve
a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiségeket, illetve területet rongálja, vagy
rendeltetésükkel ellentétesen használja, a Bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre
történő figyelmeztetéssel - a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására
szóban vagy írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nem tesz eleget, a Bérbeadó
azonnali hatályú felmondással élhet és ezért az előre kifizetett fennmaradó bérleti díjjat nem
köteles visszafizetni a Bérlő részére.
12. A Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnésekor a bérleményt az átadáskori állapotnak
megfelelően és felszereltséggel köteles a Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben az
átadáskor esetleg később derül ki, hogy valamilyen kár keletkezett az Alcsi Horgászhely és
Parkoló területén , akkor a Bérlő a keletkezett kárt köteles a bérbeadó részére megfizetni.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles
részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.
13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő bármilyen balesetet
kárt okoz az Alcsi Horgászhely és Parkoló területén, illetve a vele szomszédos telkek
tulajdonosainak telkein és az okozott kárt nem hajlandó megfizetni, akkor a Bérbeadó a
követelése és járulékai kielégítése céljából bírósági végrehajtást kezdeményez, melynek
minden felmerülő költségei a Bérlőt terheli. A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és
értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag a kölcsönös bizalom
alapján tanuk nélkül elektronikus úton írják alá. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a PTK.

megfelelő paragrafusai az irányadóak. A felek kijelentik, hogy a szerződésből fakadó későbbi
jogvita eldöntése céljából a Szolnoki Járásbíróság illetékességét jelölik meg.
Dátum: A www.alcsihorgaszhely.hu weboldalon keresztül foglalt időpont.
Bérbeadó.: Lőrincz István
Bérlő.: A www.alcsihorgászhely.hu weboldalon keresztül foglalt személy.

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE
86. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton,
elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes
bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
Szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok , Malom u.5/2/9
Szolgáltató postacíme: 5000 Szolnok , Malom u.5/2/9
Szolgáltató e-mail címe: alcsihorgaszhely@gmail.com
Szóbeli panasz bejelentésének címe: a Szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok , Malom u.5/2/9
Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni. Szóbeli panasz
benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell
vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező
esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt
tevő Felhasználót tájékoztatni.
87. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és
ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő
Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.
88. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.;
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó
lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz
fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe:
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.:
144.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az
esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK
89. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi
kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a www.alcsihorgaszhely.hu
elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás,
amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
90. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen
felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
91. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom,
üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos
tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és
jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország
jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
92. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást,
amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti,
illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
93. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a
Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával,
forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel
kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál
bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.
94. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre
és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
95. A Portálon megjelenő Agroinform.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos
tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem
terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
96. A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

97. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett
formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel,
pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet
biztosítani.
98. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek
nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató
nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen
módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a
Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra
vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
99. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben
hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget
vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a
Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a
hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
100. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és
adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A
Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve
adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem
vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles
különös gondossággal eljárni.
101. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja
felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából,
vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő
következményekért, meghibásodásokért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél
a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által
létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező
semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért
és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy
bármely más harmadik személynél keletkező károkért.
Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem
kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy
törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél
viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló
egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal,
szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért,
amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett

adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve
semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek
által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.
102. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen
ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a
Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy
megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása,
szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major
következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is,
amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói,
közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
103. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF
szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 5.000HUF,
azaz Ötezer Forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a
felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó
kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt
nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6
(hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem
alkalmazható a szándékosan okozott kárra.
104. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért,
amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez
szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon
jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.
A Felhasználó kifejezetten lemond - a törvény által lehetővé tett körben - arról, hogy a
Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben
bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető
tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A PORTÁL KARBANTARTÁSA
105. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként,
módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
106. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan
módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel,
gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
107. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve
onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon
ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az
ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően
kötött szerződésre is alkalmazandó.
108. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly
módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró
ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF
tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
109. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az
értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik,
azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást
kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten
nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos
felmondási idővel írásban felmondani.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
110. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15
napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
111. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15
napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
112. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban
felmondani:
a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;
b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
113. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel
megszüntetni.
114. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
115. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt
okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a
Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes
károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a
kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
133. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik,
úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
134. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből
eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
135. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között
létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés (hirdetés feladás, kiadvány rendelés)
feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit
átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.
136. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek
minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való
kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek
megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett
visszaigazolta.
137. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik
Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:
a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2.
munkanap 24:00 órájáig.
138. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó
rendelkezései megfelelően irányadók.
139. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

