Általános Szerződési Feltételek
Alkalmazandó 2017. július 3-tól
A Szakmai Cégtudakozó Kft. (a továbbiakban, mint „Társaság”) által működtetett
www.szakmaicegtudakozo.hu
honlapon hirdetések megjelentetése tárgyában kötött szerződésekhez
1. Értelmező rendelkezések
„Szolgáltató/Társaság”: A Szolgáltatást nyújtó Szakmai Cégtudakozó Kft. (székhely: 1156 Budapest,
Sárfű utca 3. Fszt. 1/A , cégjegyzékszám: 01-09-274797, adószám: 25431670-2-42, bankszámlaszám:
10104167-72173900-01004000, képviseli: Hajduk János Zsolt).

„Szolgáltatás”: A Hirdetések www.szakmaicegtudakozo.hu honlapon (a továbbiakban, mint „Honlap”)
való megjelentetése a Társaság által.
„Megrendelő”: Olyan vállalkozás, amely a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást megrendeli és így
Hirdetése a Társaság honlapján megjelentetésre kerül.
„Hirdetések”: Adatokat, információkat – különösen szöveget, képet, ábrát, logót, illetőleg linket –
tartalmazó hirdetések, melyek a Társaság holnapján kerülnek megjelentetésre.
„Megállapodás”: Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban, mint „ÁSZF”) és a részét képező
Adatvédelmi szabályzat, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között a Szolgáltatás igénybevétele
tárgyában létrejött egyedi Szerződés („Szerződés”) együttesen.
„Promóciós időszak”: A jelen ÁSZF rendelkezései szerint az új Megrendelőknek telefonos úton történő
szerződéskötés esetén a Szolgáltató által biztosított kéthavi ingyenes Szolgáltatás.
„Kiemelt szolgáltatások”: első oldali helyezés, banner és egyéb kiemelések.
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2. Szerződéskötés, egyedi megállapodás
2.1. Felek a következő módokon köthetnek szerződést a Szolgáltatás igénybevételére:


Szóban (telefonon vagy személyesen), melyet Felek írásbeli szolgáltatási szerződés
formájában is megerősítenek, azzal, hogy a szóbeli szerződés hatályát az írásbeli
megerősítés nem érinti, az anélkül is hatályos.



Írásban (szerződéskötés útján, vagy megrendelőlap kitöltésével és annak a Szolgáltató
részére történő megküldésével)



Internetes felületen történő megrendeléssel.

2.2. A fentieken túl a Felek között más módon, így különösen ráutaló magatartással érvényesen nem jöhet
létre szerződés, ide nem értve a határozott idejű szerződések felmondás hiányában történő automatikus
meghosszabbítását.

3. Szolgáltatás teljesítése
3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a megrendelt Hirdetés Honlapon történő megjelentetésével teljesíti.
3.2. Szolgáltató a Hirdetést a Megrendelő által a szerződéskötés során megadott tartalom szerint jelenteti
meg a Honlapon.

4. Díj megfizetése

4.1. A Szolgáltatás alapdíja jelen ÁSZF hatálybalépésekor 119.000,- Ft (azaz száztizenkilencezer kilencszászkilencven forint) + ÁFA naptári évenként. A kiemelt szolgáltatások aktuális további díjaival
kapcsolatban az Ügyfélszolgálat tud tájékoztatást nyújtani.
4.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ügyfelei egésze, illetve egyes Megrendelők részére
kedvezményeket érvényesítsen, egyedi árakat alkalmazzon mind az alapdíj, mind a kiemelt
szolgáltatások díjai kapcsán.
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4.3. Megrendelő a Szolgáltatás díját a Szolgáltató által kiállított díjbekérő – Proforma számla – alapján 3
napos fizetési határidővel köteles megfizetni Szolgáltató részére készpénzben, banki átutalással vagy
bankkártyás fizetéssel.
4.4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat + 8 %-os mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
4.5. A Szolgáltatás díja akkor tekintendő megfizetettnek, amikor Szolgáltató bankszámláján az összeget
jóváírják, vagy amikor Megrendelő azt készpénzben megfizeti a Szolgáltató által kiküldött futárnak.
5. Megrendelő felelőssége
5.1. Megrendelő kizárólagosan felelős a Hirdetésekért, annak bármely részére történő kattintással elért
bármely honlap, a hirdetett termékek és szolgáltatások jogszerűségéért, a Hirdetésben megjelenített
tartalom valódiságáért, valamint azért, hogy az nem sért jogszabályt, erkölcsi normákat, illetve nem
sérti más személyiségi, illetve szerzői jogait, szellemi tulajdonjogát, jogát vagy jogos érdekét.
5.2. Jelen ÁSZF elfogadásával, azaz a Szolgáltatóval történő szerződéskötéssel Megrendelő kijelenti, hogy
tudomással rendelkezik arról, hogy előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási
kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó reklám csak akkor tehető közzé, ha a reklámozó
nyilatkozatot tesz arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, vagy
arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
5.3. Az 5.2. pontban foglaltak ismeretében az ÁSZF elfogadásával, azaz a Szolgáltatóval történő
szerződéskötéssel

Megrendelő

nyilatkozik

arról,

hogy

kizárólag

olyan

tartalmú

Hirdetés

megjelentetését kéri, amely nem tartalmaz olyan termékre vonatkozó reklámot, mely előzetes
minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik. Szolgáltató nem vizsgálja az
ÁSZF elfogadásával tett jelen nyilatkozat valóságtartalmát.
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5.4. Amennyiben a Hirdetés tartalmaz előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási
kötelezettség alá eső termékre vonatkozó reklámot, Megrendelő kijelenti, hogy ezt a nyilatkozatot már
az illetékes személy felé megtette, illetőleg jogszabály rendelkezése szerint Szolgáltató felé megteszi.
5.5. Az 5.1., 5.3. és 5.4. pontok megszegésének minden jogkövetkezményét és az abból eredő bármely
bírságot, kárt vagy költséget Megrendelő visel.
5.6. Szolgáltató jogosult felülvizsgálni Megrendelő által megjelentetni kívánt Hirdetéseket. Szolgáltató
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és törölheti a Hirdetést, amennyiben a közzététel tartalma
jogszabályt sért, így különösen, ha személyiségi jogot, szerzői jogot, szellemi tulajdonjogot, más jogát
vagy jogos érdekét, illetve üzleti titkot vagy közérdeket sért. Ez nem érinti Megrendelőnek az 5. pont
további rendelkezései szerint fennálló felelősségét.
5.7. Amennyiben Megrendelő képviselője a szerződéskötés során képviseleti jogkörét túllépte, illetőleg
azzal nem rendelkezett, úgy a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján Megrendelő kártérítési
felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.
6. Szerződés módosítása, megszüntetése, kötbér
6.1. A szerződés módosítása, megszüntetése csak írásban történhet, melybe a hatályos magyar jogszabályok
alapján az e-mail útján történő nyilatkozat csak abban az esetben tartozik bele, amennyiben azt
elektronikus aláírással látták el. Ennek megfelelően az írásbeli forma személyesen átadott irat, postai
vagy futár útján továbbított küldeményt jelent. Szerződésmódosítás esetén Szolgáltató teljesítési
határideje a módosításhoz mérten ésszerűen szükséges mértékben meghosszabbodik.
6.2. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatás módosítására kéri Szolgáltatót, bármely ilyen módosítás
Megrendelő által jóváhagyottnak minősül – kifejezett jóváhagyás hiányában is – a módosítástól
számított 3. munkanapon.
6.3. Szolgáltató bármikor módosíthatja olyan mértékben a Szolgáltatás jellemzőit, részleteit, amely
ésszerűen szükséges annak érdekében, hogy megfeleljen valamely, a Honlaphoz kapcsolódó műszaki
specifikációknak és/vagy irányelveknek.
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6.4. Módosítással kapcsolatos véleményeltérés esetén Felek megegyezésre törekednek, és különös
figyelemmel vannak a Honlap technikai korlátaira, valamint más Megrendelők jogaira, jogos érdekeire
is.
6.5. A Felek a Szerződést egy éves határozott időre kötik. A Szolgáltatás megkezdését követően a
Szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetésére Megrendelőnek nincs lehetősége. A
Szolgáltatás megkezdésével az adott egy éves időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettség az ÁSZF
4.1 pontja szerint esedékessé válik. Amennyiben Megrendelő a Hirdetés megjelenését követően
felmondja a szerződést, a Szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni. Az egy éves határozott idő leteltét
követően a Szerződés időtartama felmondás hiányában automatikusan további egy évvel
meghosszabbodik és a 4.1 pont alkalmazandó. Felmondásra a Megrendelőnek a határozott idő leteltét
megelőző 15. napig van lehetősége, írásban. Az új Megrendelők részére biztosított Promóciós időszak
esetén a Felek a Szerződést 2 hónapos határozott időre kötik, amennyiben Megrendelő a promóciós
időszak lejártát megelőző 15 nappal a Szerződést írásban nem mondja fel, úgy a Szerződés hatálya
automatikusan meghosszabbodik egy év időtartammal, mellyel Megrendelő díjfizetési kötelezettsége
esedékessé válik az ÁSZF 4.1 pontja alapján.
6.6. Szolgáltató a Megrendelő 15 naptári napot meghaladó fizetési késedelme, illetőleg 8 napos póthatáridő
kitűzése esetén a póthatáridő eredménytelen eltelte után – a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése
előtt – elállhat, illetőleg – a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően – felmondhatja a
szerződést. Ez esetben Megrendelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik
a megrendelt Szolgáltatás díjának összegével.
6.7. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén Megrendelő a határozott időből hátralevő időre eső
díjjal megegyező mértékű kötbért köteles megfizetni. Amennyiben Megrendelő a díjat erre az időszakra
már korábban részben, vagy egészben megfizette, a díj a kötbérbe beszámít, illetőleg azzal
teljesítettnek tekintendő.
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7. Felelősség korlátozása és kizárása
7.1. Az alábbi 7.2 és 7.3 pontok figyelembe vétele mellett Felek nem a felelősek a Megállapodással
összefüggésben felmerülő következő – akár szerződésszegéssel, akár szerződésen kívüli károkozással
okozott – veszteségekért vagy károkért: elmaradt haszon, bevétel elveszítése, megszerzett vagy
tervezett (elvárt) haszon, megtakarítás elveszítése, a pénz használatának elveszítése, üzleti lehetőségek
elveszítése, üzletkötések elveszítése, jó szakmai hírnév elveszítése, jó hírnév elveszítése, adatok
elvesztése, károsodása, nem kívánt módosulása, harmadik fél követelése miatt felmerülő veszteség
vagy kár, bármilyen módon okozott közvetett vagy következményi kár, függetlenül attól, hogy az ilyen
veszteségeket vagy károkat a Felek előre láthatták a szerződéskötéskor.
7.2. A Megállapodás alapján egyik fél felelőssége sem kizárt, vagy korlátozott olyan vonatkozásban vagy
esetben, amely tekintetben a magyar jog mindenkor hatályos rendelkezései alapján a felelősség nem
zárható ki vagy nem korlátozható érvényesen.
7.3. Nem alkalmazandó Megrendelő felelősségére a 7.1. pont, amennyiben felelőssége a 5.6. (Megrendelő
felelőssége) vagy a 10. (Kártalanítási kötelezettség) pont miatt merül fel. Ezekben az esetekben
Megrendelő felelőssége korlátlan, azonban annak felső határa ezen esetben is a Szolgáltatás díjának
szükség esetén kamatokkal és költségekkel növelt összege.
7.4. A 7.1, 7.2. és 7.3. szakaszokra is figyelemmel Felek egymással szemben érvényesíthető kártérítési
igénye a Szolgáltatás díjának összegére, illetve szükség esetén kamatokkal és költségekkel növelt
összegére korlátozódik.
7.5. Felek tudomásul veszik, hogy a Felek a fentiekben rögzített felelősségkorlátozásokra és kizárásokra
tekintettel kötötték meg a Megállapodást, továbbá rögzítik, hogy a Megállapodásból fakadó előnyök
megfelelő mértékben ellentételezik a Megállapodásban foglalt felelősségkorlátozásokat.
7.6. Az előzőekben kifejtettek korlátozása nélkül – a fizetési kötelezettségek kivételével – Felek nem
tartoznak felelősséggel a vis maior okozta hibás teljesítés vagy késedelembe esés miatt.
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8. Engedményezés, átruházás
8.1. Megrendelő nem jogosult a Megállapodás bármely feltételét, a Megállapodásból eredő jogait vagy
kötelezettséget, illetve esetleges követeléseit engedményezni, illetőleg átruházni. Szolgáltató
Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult Megrendelővel szembeni követelését harmadik személy
részére átruházni, értékesíteni.

9. Nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
9.1. Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy a Megállapodásból eredő kötelezettségeiket tőlük elvárható
módon és gondossággal teljesítik, rendelkeznek a Megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges joggal, jogkörrel, felhatalmazással, és ezek teljesítéséhez megtettek minden
szükséges cselekményt, és betartják, illetve be fognak tartani valamennyi alkalmazandó jogszabályt,
rendelkezést, szabályozást.
9.2. Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy szerződéskötésre jogosult, a Szolgáltatónak küldött
információk hiánytalanok, valósak és aktuálisak, valamint gondoskodik arról, hogy ilyenek is
maradjanak a Megállapodás hatálya alatt. Továbbá Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy
valamennyi Hirdetés, azon megjelenített bármely adat, kapcsolódó link által elérhető bármely tartalom
megfelel valamennyi hatályos jogszabálynak, rendelkezésnek, szabályozásnak, nem sérti és nem
sértette semmilyen személy jogát vagy jogos érdekét, ideértve többek között a szellemi tulajdonhoz, a
nyilvánossághoz és a magántitok védelméhez fűződő jogot vagy a fogyasztóvédelemmel,
termékfelelősséggel, szerződéses vagy szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket.
9.3. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében eljáró személyként veszi igénybe, így nem minősül fogyasztónak, továbbá a Megállapodás és
annak bármely eleme nem minősül fogyasztói szerződésnek.
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10. Kártalanítási kötelezettség

10.1.

Megrendelő vállalja, hogy kártalanítja, megóvja és mentesíti Szolgáltatót, annak képviselőit,

tisztségviselőit, alkalmazottait (a továbbiakban: Kártalanítandó Személyek) minden harmadik fél
követelésétől, az ezzel kapcsolatos felelősségtől, veszteségtől és költségtől (ideértve a kártérítés
összegét, egyezség alapján fizetendő összeget és az ésszerű jogi költségeket), amely bármely
Kártalanítandó Személlyel kapcsolatosan Megrendelő Hirdetéseivel, a Megállapodás Megrendelő általi
megsértésével kapcsolatosan keletkezett. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján Megrendelő
köteles Szolgáltató helyett a hatóságok és más harmadik személyek irányában közvetlenül helytállni.
Amennyiben Szolgáltató már helytállt, Megrendelőnek Szolgáltató irányában van megtérítési
kötelezettsége.

11. Adatvédelmi szabályzat

11.1.

Szolgáltató a Megrendelő által közölt és egyébként tudomására jutott adatokat a jelen

Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
11.2.

A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul a Szolgáltatónak megadott

adatai kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása és annak fejlesztése érdekében. A Szolgáltató különleges
adatot nem kezel. A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően, célhoz
kötötten, a szükséges mértékben és ideig, bizalmasan kezeli.

11.3.

A Megrendelőt adatai kezeléséről, kezelt adatairól a Szolgáltató bármikor tájékoztatja a

Megrendelő ezirányú kérésére. A Megrendelő hozzájárulását adatai kezeléséhez bármikor
visszavonhatja, illetve bármikor kérheti adatai helyesbítését vagy törlését.

11.4.

A Szolgáltató, tekintettel arra, hogy Szolgáltatást kizárólag vállalkozásoknak nyújt, személyes

adatot nem kezel. A Szolgáltató által kezelt adatok köre első sorban az olyan adatokra terjed ki, melyek
nyilvánosak, illetve nyilvánosan elérhetőek.
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11.5.

A Szolgáltató, a Megrendelővel szemben fennálló követelése kezelése céljából az INTRUM

JUSTITIA Zrt.-t (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám: 01-10-044857; a céget
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap: www.intrum.hu; adatkezelési
nyilvántartási száma megbízás alapján történő követeléskezelés tekintetében: NAIH-112600.;
telefonbeszélgetések rögzítése tekintetében: NAIH-78368/2014.) jogosult igénybe venni és így a
Megrendelő követeléskezeléshez szükséges adatait az INTRUM JUSTITIA Zrt.-nek jogosult átadni.
12. Információ felhasználásával kapcsolatos jogok

12.1.

Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően megőrizheti és felhasználhatja a

Megrendelő által átadott valamennyi információt, valamint Megrendelő elérhetőségi és számlázási
adatait. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés bármely okból történő
megszűnését követően Szolgáltató az adatait a továbbiakban is felhasználja és referenciaként
megjelölje, továbbá adatait a Honlapon megjelenítse, melyért Megrendelőt fizetési kötelezettség nem
terheli. Szolgáltató továbbá jogszabályi kötelezés esetén jogi eljárásokhoz – mint például tanúidézés,
házkutatási parancs vagy bírósági határozat – is kiadhat Megrendelővel kapcsolatos információt,
valamint olyan esetekben, amikor saját jogát vagy jogos érdekét kívánja biztosítani, gyakorolni, vagy
védekezni kíván az ellene felhozott követelésekkel szemben. Szolgáltató megoszthatja Megrendelőre
vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő, Szolgáltató által gyűjtött információt hirdetőivel, üzleti
partnereivel és egyéb harmadik személyekkel.

13. Ügyfélszolgálat

13.1.

Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban ügyfélszolgálati kéréseket munkanapokon

9:00 és 15:30 között teljesít az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 70 570 3555
E-mail: info@szakmaicegtudakozo.hu

14. Egyéb rendelkezések
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14.1.

A Felek közötti bármely Megállapodásra és annak rendelkezéseire a magyar jog irányadó. A

Megállapodásból fakadó bármely vitás kérdés eldöntésére a magyar hatóságok és bíróságok
rendelkeznek joghatósággal.

14.2.

A Megállapodás a Felek között létrejött teljes megállapodás, mely minden korábbi, e tárgyban

Felek között létrejött szerződést és megállapodást felülír.
14.3.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására oly

módon, hogy a honlapján közzéteszi az ÁSZF új változatát. Szolgáltató Megrendelőit külön nem
értesíti az ÁSZF változásról. Amennyiben Megrendelő a módosítást követően Szolgáltatást rendel meg,
az a módosított ÁSZF elfogadását jelenti még abban az esetben is, ha az ÁSZF módosítás után
megrendelt Szolgáltatás egy korábbi Szolgáltatás folytatását jelenti, így többek között ez irányadó a
határozott idejű szerződések felmondás hiányában történő meghosszabbítása esetén is. A már
megrendelt Szolgáltatásra a megrendelés időpontjában érvényes ÁSZF vonatkozik.
14.4.

A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy bármilyen gazdasági

közösséget, társulást hoz létre Felek között, semmilyen körülmények között nem tekinthető egyik fél
sem a másik fél képviselőjének, ügynökének, egyik fél sem köthet semmilyen körülmények között és
semmilyen okból olyan megállapodást, amely a másik félre nézve kötelezettségeket keletkeztet, és nem
köthet szerződést a másik fél nevében, nem keletkeztethet felelősséget a másik félre nézve.
14.5.

A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem keletkeztet Feleken kívül harmadik személyek

tekintetében semmilyen jogot vagy előnyt.
14.6.

A Szerződés megkötésével Felek megállapodnak, hogy írásbeli kézbesítésként elfogadják az e-

mail útján történő kommunikációt, mely esetben Megrendelő cégjegyzékben szereplő e-mail címe
irányadó. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egymás részére esetlegesen postai úton küldött
ajánlott leveleket a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik, a tértivevénnyel feladott
levelek kapcsán pedig a fentieken túl a „nem kereste” jelzéssel visszaérkező küldeményeket a
kézbesítés megkísérlése napján szintén kézbesítettnek tekintik.
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14.7.

A fizetési kötelezettségekre vonatkozó, továbbá a felelősségi, kártalanítási, engedményezési,

adatvédelmi és az információ felhasználására vonatkozó szabályok túlélő rendelkezéseknek
minősülnek, amelyek a Felek közötti Megállapodás megszűnése után is irányadóak és alkalmazandók.
14.8.

Szolgáltató attól függetlenül, hogy a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, mivel a Szolgáltató

szolgáltatását csak vállalkozások részére nyújtja, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltaknak megfelelően
tájékoztatja Megrendelőt, hogy amennyiben e rendelet hatálya alá tartozó fogyasztónak minősül, úgy a
rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében a 20. § (2) bekezdésében foglalt 14 napos elállási jog nem illeti
meg, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a teljesítést Megrendelő hozzájárulásával már megkezdte, ez
esetben kizárólag indokolás nélküli felmondási jog illeti, melyre azonban ettől függetlenül is jogosult.
15. A Honlapra és annak használatára vonatkozó további rendelkezések

15.1.

Szolgáltató minden erőfeszítést megtett a Honlapon szereplő információk pontosságának és

helytállóságának biztosítása érdekében, ugyanakkor a Honlap nem tekinthető az azon szereplő
termékek és szolgáltatások tévedhetetlen útmutatójának.

15.2.

A Honlap és annak tartalmával kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzői jogokat és az

adatbázishoz fűződő jogokat is, Szolgáltató tulajdonát képezi vagy azok felhasználására engedély
alapján jogosult. Szolgáltató vagy a szerzői jogok jogosultjának előzetes, írásos engedélye nélkül tilos
bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, gomb, ikon, kép, valamint azok részletének vagy
elrendezésének, illetve szoftvernek és a mögöttes forráskódnak másolása, többszörözése, letöltése,
letöltésre hozzáférhetővé tétele, megosztása, sugárzása vagy továbbítása.
15.3.

Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Honlapon található bármilyen tartalom

másodközléséért.

15.4.

Tilos a Honlapon szereplő bármely anyag vagy információ átdolgozása vagy megváltoztatása,

illetve ezeknek kereskedelmi célú felhasználása. A Honlap használója elfogadja, hogy a Honlapot csak
jogszerű célokra használja.
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15.5.

Szolgáltató a Honlapra beküldött adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

15.6.

Szolgáltató Szolgáltatásának azonosítására szolgáló minden név, kép és logó a Szolgáltató saját

szellemi tulajdona, védjegye, kereskedelmi neve és/vagy márkája, azok a Szolgáltató kifejezett,
előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem használhatóak fel. A harmadik személyek Honlapon előforduló
bármely márka-, termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott jogosultak szellemi tulajdonai,
védjegyei vagy márkanevei, amelyek felhasználására a jogosultak engedélye nélkül harmadik fél nem
jogosult.

15.7.

Szolgáltató arra törekszik, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, hiánytalanok és

naprakészek legyenek. Ugyanakkor Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon szereplő
információk pontosságáért és teljességéért. A Honlapot használó törvényben biztosított jogainak
sérelme nélkül, a Honlapon elhelyezett minden információ és tartalom, beleértve a szöveget, nevet,
ábrázolást, képet, logót, linket, ikont és minden egyéb anyagot ennek megfelelően nyújtja Szolgáltató,
bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jognyilatkozat, garancia vagy felelősségvállalás nélkül.
Különösképpen nem vállal felelősséget Szolgáltató a Honlap megszakítás- és hibamentes üzemeléséért,
illetve hogy a Honlap és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek.

15.8.

Bármely egyéb értelmű állítás ellenére Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap

működőképességével vagy elérhetőségével kapcsolatos igényekért.
15.9.

A Honlapon található információn alapuló döntésekért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

15.10.

Szolgáltató nem képvisel, szavatol, járul hozzá vagy felelős bármely külső weboldalért,

amelyhez a Honlap kapcsolódik vagy amely a Honlaphoz kapcsolódik. Bármely külső weboldal,
amelyet a Honlapot használó a Honlapon található linkre kattintva meglátogat, Szolgáltató ellenőrzésén
kívül esik, ezért annak meglátogatása teljes mértékben a Honlap használójának saját felelősségére
történik.
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16. ÁSZF elérhetősége, értelmezése, érvényessége, hatálya
16.1.

A jelen ÁSZF a Szolgáltató www.szakmaicegtudakozo.hu címen elérhető honlapján bármikor,

térítésmentesen hozzáférhető.
16.2.

Az ÁSZF rendelkezéseia Szolgáltató és valamennyi Megrendelő (együttesen a továbbiakban:

Felek) közötti, a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésre irányadóak, azzal, hogy Felek
írásbeli megállapodásukban eltérően is rendelkezhetnek. Az ÁSZF és a Megállapodás egymásnak
ellentmondó vagy együtt nem alkalmazható rendelkezései esetében a Megállapodás rendelkezései
alkalmazandók.

16.3.

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy

végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének
érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak
érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági céljainak megfelelő végrehajtható
rendelkezéssel helyettesítsék.

17. ÁSZF elfogadása

17.1.

Jelen ÁSZF-et Megrendelő elfogadja a 2.1. pontban írt bármely módon megkötött szerződéssel,

vagy egyébként a Szolgáltatás igénybevételével.

17.2.

A Honlap megnyitásával a Honlap használója elfogadja a Honlap használatának ÁSZF 15.

pontjában foglalt feltételeit és Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát. Amennyiben a használó nem ért
egyet az ÁSZF 15. pontjában foglalt feltételeivel és Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatával, ne
használja a Honlapot.

Megrendelő a 2.1 pontban módon foglaltak szerinti bármely módon történő szerződéskötéssel vagy a
Szolgáltatás igénybevételével, a Honlap használói a Honlap megnyitásával a fentiek szerint kijelentik, hogy az
ÁSZF teljes szövegét megismerték, megértették, és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik
el.
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