ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az Opten Informatikai Kft.
Cégismertető anyag feltöltés
szolgáltatásának igénybevételére
Az Opten Informatikai Kft., mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Előfizető között a
Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit jelen általános szerződési feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
1.

Értelmező rendelkezések:

1.1.

Szolgáltató:
Opten Informatikai Kft.
Székhely:
1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Adószám:
12012187-2-42,
HU12012187
Cégjegyzékszám:
01 09 367756
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám:
11715007-20339614-00000000
Honlap:
www.opten.hu
E-mail:
opten@opten.hu
Előfizető: olyan cégjegyzékszámmal rendelkező jogalany, amely Szolgáltatóval a Megrendelőlap kitöltésével és aláírásával Előfizetői
Szerződést köt a Szolgáltatás igénybevételére.

1.2.
1.3.

Fél/Felek: Szolgáltató vagy Előfizető / Szolgáltató és Előfizető együttesen.

1.4.

1.6.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett Előfizetőre vonatkozó cégismertető anyagok (továbbiakban: Cégismertető) feltöltésére és
megjelentetésére vonatkozó szolgáltatás biztosítása a Szolgáltató által üzemeltetett online Cégtár Light és online Cégtár (továbbiakban
együttesen: Cégtár) rendszerben.
Megrendelőlap: Szolgáltató által biztosított, cégszerűen aláírt dokumentum, mellyel Előfizető megrendeli Szolgáltatótól az 1.4. pontban
meghatározott Szolgáltatást. A Megrendelőlapon kerül meghatározásra a Szolgáltatás előfizetői díja, az előfizetői időszak, a fizetési
gyakoriság, valamint Előfizető azonosító adatai.
Előfizetői Szerződés: a jelen ÁSZF és az 1.5. pont szerinti, aláírt Megrendelőlap együttesen.

1.7.

Előfizetői díj: Előfizető által a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatónak fizetendő díj.

2.

ÁSZF tárgya
Szolgáltató biztosítja Előfizető számára a Szolgáltatást előfizetői díj megfizetése ellenében a jelen ÁSZF-ben és a Megrendelőlapon
meghatározott feltételek szerint az Előfizetői Szerződés fennállta alatt.

3.

Felek alapvető jogai és kötelezettségei

3.1.
3.2.

Szolgáltató vállalja az ÁSZF körébe eső Szolgáltatás folyamatos biztosítását, üzemeltetését jelen ÁSZF és a Megrendelőlapon
meghatározott feltételek szerint.
Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet az Előfizetők hatékony kiszolgálása érdekében és a hibabejelentések fogadása céljából.

3.3.

Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéért a Megrendelőlapon meghatározottak szerint előfizetői díjat köteles fizetni Szolgáltató számára.

3.4.

Előfizető köteles megtartani a jelen ÁSZF-ben és a Megrendelőlapon a Szolgáltatás igénybevételére, felhasználására vonatkozó
feltételeket, előírásokat.

3.5.

Előfizető az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni Szolgáltatónak.

3.6.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Előfizető a Cégismertetőt saját költségén készíti el.

4.

A Szolgáltatás leírása

4.1.

Szolgáltató az Előfizetői Szerződés alapján annak lehetőségét biztosítja Előfizető részére, hogy a Cégtár rendszerbe az Előfizető
szöveges Cégismertetőjét feltöltse, és azt az Előfizetői Szerződés fennállta alatt frissítse. Szolgáltató a Cégtár rendszerben az
Előfizetőre vonatkozó cégadatok mellett külön felugró ablakban biztosítja a Cégismertető megjelenítését az Előfizetői Szerződés
fennállta alatt. A Cégismertető megtekintésének lehetőségét Szolgáltató a Cégtár működésének idejével egyidejűleg biztosítja.

4.2.

A kitöltött és cégszerűen aláírt Megrendelőlap Szolgáltatóhoz való visszaérkezését követően, Szolgáltató kiállítja a számlát és azt a
Cégismertető Szolgáltató honlapján való feltöltéséhez szükséges kóddal együtt megküldi Előfizető részére. A kódot Előfizető kizárólag a
saját Cégismertető anyagának feltöltéséhez használhatja, azt harmadik személy részére nem jogosult átadni.

4.3.

A Cégismertetőt a Szolgáltató www.opten.hu honlapján lehet feltölteni a számlával együtt megküldött kód segítségével, szöveges
állományként, melyben lehetőség van az Előfizető honlapjára mutató link elhelyezésére is.
A feltöltött Cégismertető megjelentetése előtt Szolgáltató azt ellenőrzi az 5. pontban meghatározott szempontok szerint. Az 5. pontban
meghatározott szempontoknak mindenben megfelelő Cégismertetőt Szolgáltató csak az előfizetői díj teljes összegének számlájára
történő beérkezését követően helyezi el a honlapon, melyről Szolgáltató értesítést küld Előfizető e-mail címére.
Amennyiben a Cégismertető a 4.4. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg

1.5.

4.4.

4.5.

- Szolgáltató elektronikus levélben értesíti Előfizetőt, hogy az 5. pontban foglaltaknak megfelelően módosítsa a Cégismertetőt,
- Szolgáltató az 5. szerinti feltételeknek megfelelően módosítja, és erről elektronikus levélben értesíti Előfizetőt, hogy a módosított
Cégismertetőt hagyja jóvá,

- Szolgáltató elektronikus levélben értesíti Előfizetőt hogy pénzügyileg teljesítse az Előfizetői Szerződést.
4.6.

Amennyiben Előfizető
- a 4.5. pontban foglaltak után visszaküldi Szolgáltatónak a módosított Cégismertetőt és azt Szolgáltató az 5. pontban meghatározottak
szerint elfogadja,
- jóváhagyja a Szolgáltató által elvégzett módosítást – és az megfelel az Előfizetői Szerződésben foglaltaknak – erről elektronikus
levélben tájékoztatja Szolgáltatót,
- pénzügyileg teljesítette az Előfizetői Szerződést
Szolgáltató a Cégismertetőt megjelenteti a Cégtárban.

4.7.

A 4.5. és 4.6. pontban foglaltak szerint jár el Szolgáltató a Cégismertető Előfizető általi frissítése esetén is.

4.8.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás (beleértve: adatbázis, szoftver, tartalom, funkciók, hozzáférés módja) bárminemű
módosítására, fejlesztésére.

5.

A Cégismertető megjelentetésének szabályai

5.1.

Szolgáltató a megjelentetni kívánt Cégismertetőt a reklámtilalmak és reklámkorlátozások, valamint egyéb jogi, formai és tartalmi
szempontok alapján is ellenőrzi.

5.2.

Szolgáltató a Cégismertető megjelentetését megtagadja, ha az jogszabályba vagy a Magyar Reklámetikai Kódexbe ütközik, ha
bűncselekmény elkövetésére való felhívást tartalmaz, illetve megtagadhatja, ha alaposan feltételezhető, hogy az személyiségi jogot
vagy közerkölcsöt sért, állam vagy szolgálati titkot tartalmaz, ha az nem egyeztethető össze a Cégtár szolgáltatás jellegével, illetve ha a
Cégismertető alapján harmadik személy a Szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel léphetne fel. A Cégismertető tartalmért Előfizető
tartozik felelősséggel. Amennyiben a Cégismertető anyag a feltöltését és megjelentetését követő jogszabályváltozás miatt válna
jogsértővé, Szolgáltató a Cégismertető megjelentetését felfüggeszti Előfizető egyidejű értesítése mellett.

5.3.

Előfizető polgári és büntető jogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy külön jogszabályban meghatározott, előzetes minőségvizsgálati
vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső áruja vonatkozásában a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a Cégismertetőben
reklámozott áru forgalomba hozható. Ha a reklámozott áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási
kötelezettség alá, úgy erről kell nyilatkoznia. Tekintettel arra, hogy ilyen nyilatkozatok hiányában a Cégismertető nem tehető közzé,
ezen nyilatkozat hiányában a Szolgáltató – választása szerint – jogosult a Szolgáltatás nyújtás megkezdését mindaddig megtagadni,
amíg Előfizető ezen kötelezettségének eleget tesz vagy jogosult elállni az Előfizetői Szerződéstől. A nyilatkozat valóságtartalmáért
Előfizető a felelős. Az Előfizető nyilatkozatát Szolgáltató regisztrálja és egy évig megőrzi.
Előfizető a Cégismertető szövegét a hatályos magyar nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles elkészíteni. Szolgáltató
jogosult a Cégismertetőben elvégezni a nyelvtani, nyelvhelyességi szempontból szükséges változtatásokat.

5.4.
5.5.

Abban az esetben, ha a Cégismertető anyag nem felel meg az 5.2-5.4. pontokba foglalt rendelkezéseknek, a fentiekben foglaltak mellett
Szolgáltató elektronikus levélben értesíti Előfizetőt. A Szolgáltató a Cégismertető megjelentetésének megtagadását köteles
megindokolni.
Amennyiben Előfizető
- a Szolgáltató által esetlegesen elvégzett módosítást nem hagyja jóvá és azt nem igazolja vissza,
- a Szolgáltató felhívására nem módosítja a jogszabályoknak, illetve az ÁSZF-nek megfelelően a Cégismertető anyagot és nem tölti fel
újra,
Szolgáltató jogosult – választása szerint – a Cégismertető megjelentetését az akadályok elhárításáig megtagadni vagy elállni az
Előfizetői Szerződéstől.

5.6.

Előfizető kijelenti és szavatol azért, hogy az Előfizetői Szerződés időtartama alatt a rá vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit
betartja, és, hogy az általa megjelentetni kívánt Cégismertető nem ütközik jogszabályba vagy fennálló szerződésbe, és azzal
kapcsolatban harmadik fél a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
Ha az Előfizetői Szerződés alapján megjelentetett Cégismertetővel összefüggésben, a Szolgáltatóval szemben harmadik személy ennek
ellenére igényt érvényesít, Előfizető köteles a Szolgáltatót támogatni és a Szolgáltató általi perbehívás esetén azt elfogadni, továbbá a
perbe a Szolgáltató oldalán beavatkozni.

5.7.

Amennyiben a fenti rendelkezések betartása mellett a megjelentetett Cégismertető miatt a Szolgáltatót bármilyen kár éri, ha ez Előfizető
magatartására részben vagy egészben visszavezethető, így különösen de nem kizárólag, ha Előfizető valótlan adatokat közölt
Szolgáltatóval, Szolgáltató a felelősségét a saját magatartása felróhatóságára tekintet nélkül kizárja, és Előfizető köteles a kárt
közvetlenül a károsultnak megtéríteni, illetőleg a Szolgáltató által a károsultnak esetlegesen már nyújtott kártérítést a Szolgáltató
részére megfizetni, Szolgáltató írásbeli felszólítása alapján, a felszólítás átvételétől számított 30 napon belül.

5.8.

A Cégismertető jogsértő megjelenítésekor a Felek egyetemlegesen felelnek harmadik személyekkel szemben az általuk elszenvedett
károkért és a Felek felelőssége egymással szemben felróhatóságuk arányában áll fenn, kivéve azokat az eseteket, amelyekre
Szolgáltató az ÁSZF 5.3., 5.6., 5.7. pontja szerint a felelősségét kizárta.

5.8.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a versenytársainak minősülő személyek Szolgáltatás megrendelését visszautasítsa.

5.9.

Szolgáltató az Előfizetői Szerződésnek minden szempontból megfelelő Cégismertetőt az Előfizetői szerződésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően megjelenteti. A Cégismertető megjelentetése azonban nem értelmezhető úgy, hogy Szolgáltató a
megjelentetéssel kapcsolatban az Előfizetővel szembeni igényeiről lemondott volna.

5.10.

Szerződő felek kijelentik, hogy a Szolgáltató felelősségének ilyen korlátozásában arra tekintettel állapodtak meg, hogy Szolgáltató a
Cégismertetőben feltüntetett adatok valóságtartalmát még az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett sem képes
kétséget kizáróan megállapítani. Az ebből fakadó jogi kockázatok azonban az Előfizető járulékos költségeinek minimalizálása
érdekében nem kerültek szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel biztosításra és a fizetendő ellenszolgáltatás meghatározása
során sem minősültek díjnövelő tényezőnek.

6.

Szolgálgató felelőssége

6.1.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Cégismertetőben előforduló esetlegese hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá kizárja minden, a
Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget.

6.2.

Szolgáltató a mulasztásával okozati összefüggésben az Előfizetőt ért károkért felelősséget vállal, megtéríti az Előfizetőnél
bizonyíthatóan bekövetkezett kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke nem haladhatja meg adott előfizetői időszakban az Előfizető
részéről a Szolgáltatásért kifizetett előfizetői díj mértékét.

6.3.

Előfizető felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
Előfizető tudomásul veszi, hogy felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket
vonhat maga után.

6.4.

Amennyiben a Szolgáltatás nem érhető el Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból és e miatt Szolgáltató nem tud szerződésszerűen
teljesíteni, vele szemben a szerződésszegés jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni, azok alól mentesül.

6.5.

Előfizető a felelősség 5. és 6. pontban meghatározott kizárását / korlátozását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

7.

Terméktámogatás, Ügyfélszolgálat, hibabejelentés

7.1.

Az Előfizetői igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében Szolgáltató munkanapokon 08.00 órától 17.00 óráig telefonos
és elektronikus ügyfélszolgálatot is üzemeltetet, melyen keresztül felvilágosítást ad a Szolgáltatásról, segítséget nyújt Előfizetőknek a
Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kérdéseire.
Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Ügyfélszolgálat: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Telefon: 222-31-30,
E-mail: opten@opten.hu

7.2.

Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentéseket Ügyfélszolgálatán fogadja a 7.1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
Szolgáltató a bejelentett hibákat regisztrálja, azokat kivizsgálja és annak eredményéről a bejelentőt értesíti. Amennyiben a hiba
tényleges fennállását Szolgáltató megállapítja, haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását, melynek eredményéről a hiba bejelentőjét
tájékoztatja.

8.

Előfizetői díj megfizetése

8.1.

A Szolgáltatás előfizetői díját, az előfizetői időszakot és a fizetési gyakoriságot Felek a Megrendelőlapon határozzák meg.

8.2.

Szolgáltató a fizetési gyakoriságnak megfelelően előre állítja ki a számlát a következő fizetéssel érintett fizetési időszak
előfizetői díjáról. Előfizető a számlában foglalt előfizetői díj teljes összegét köteles a kézhezvételtől számított 8 banki napon
belül átutalni Szolgáltató bakszámlájára. Felek megállapodnak, hogy az átutalást az előfizetői díj teljes összegének Szolgáltató
számlájára érkezésekor tekintik teljesítettnek.

8.3.

A kiállított számla tételesen tartalmazza az Előfizetőnek nyújtott Szolgáltatás megnevezését és előfizetői díját. Amennyiben az
Előfizető által Szolgáltatónak megfizetett díj valamennyi kiszámlázott előfizetői díjat nem fedezi, úgy Szolgáltató azt az alábbi
sorrend szerint számolja el:
a) régebben lejárt tartozás;
b) azonos lejárat esetén terhesebb tartozás;
c) egyenlő mértékben terhes tartozás esetén a kevésbé biztosított tartozás.

8.4.

Előfizető a számlát a fizetési határidő napjáig kifogásolhatja meg Szolgáltatónál. Kifogás benyújtása esetén a fizetési határidő
meghosszabbodik a kifogás elbírálásáig. Alaptalanul vagy a fizetési határidőt követően kifogásolt számlák esetében a fizetési határidőig
be nem fizetett számlaösszeg erejéig Előfizető késedelmi kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére. Hibásan kiszámlázott és
pénzügyileg rendezett tételek esetén az Előfizető kifogásának jogossága esetén Előfizetőt a késedelmi kamattal megegyező mértékű
kamattal számolt jóváírás illeti meg, vagy Előfizető választása szerint Szolgáltató visszautalja annak összegét a befizetés és a
visszautalás közti időszakra.

8.5.

Fizetési késedelem esetén, amennyiben Előfizető az esedékességet követő 15 napon belül nem egyenlíti ki a számlát Szolgáltató
írásban póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja Előfizetőt a számla teljesítésére. Előfizető
tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy az
Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására, továbbá jogosult az Előfizetővel szemben felszámolási eljárás megindítására,
illetve a követelés peres úton történő érvényesítésére. Előfizető késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére, a befizetési határidőt
követő naptól a hatályban lévő Ptk. kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni
Szolgáltatónak.

8.6.

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői díj megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy ténylegesen igénybe
vette-e a Szolgáltatást vagy sem. Így abban az esetben is fennáll Előfizető fizetési kötelezettsége, ha a Cégismertető megjelentetését
Szolgáltató jogszabályba vagy ÁSZF-be ütközés miatt megtagadja, és Előfizető a kért módosításokat nem végzi el vagy nem hagyja
jóvá, tekintettel arra, hogy Előfizetőnek lehetősége van az Előfizetői Szerződés fennállta alatt az ÁSZF-nek megfelelő Cégismertetőt
feltöltenie.

8.7.

Felek megállapodása alapján az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban kiállított számlákban a Szolgáltatás teljesítésének határidejeként
a számla kiállítási hónapjának utolsó napját jelölik meg.

9.

Adatnyilvántartás
Szolgáltató az Előfizető adatait az Előfizetői Szerződés megkötését követően a szerződés tejesítése, esetleges módosítása, a teljesítés
figyelemmel kísérése, az előfizetői díjak számlázása, reklamációk kezelése céljából, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig
kezeli, a hatályos jogszabályoknak, adatvédelmi előírásoknak és az Előfizető Megrendelőlapon tett nyilatkozatának megfelelően.

10.

Értesítések

10.1.

A Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés stb. (együttesen: értesítés) csak írásban érvényes és hatályos. Felek
írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el: a postai úton/futárral kézbesített levelet, faxot, elektronikus levelet.

10.2.

Az Előfizetői Szerződés létrehozásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos értesítést (pl.: Megrendelőlap, rendkívüli
felmondás) minden esetben eredeti aláírt példányban kell megküldeni Szolgáltató részére.

10.3.

Felek megállapodnak abban, hogy az Előfizetői Szerződés keretében a 10.2. pontban foglaltakon kívüli értesítéseket távbeszélőn,
telefaxon, elektronikus levélben vagy egyéb módon is elfogadják. Amennyiben azonban 2 munkanapon belül levélpostai úton ajánlott
vagy tértivevényes küldeményként utólagos levélpostai megerősítésre bármely okból nem kerül sor, úgy kétség esetén az értesítés
érvényességére és hatályosságára az értesítést feladó Fél nem hivatkozhat másik Féllel szemben. Jelen pont alól kivételt képez a
Szolgáltató általi ÁSZF módosítás esetén Előfizetőnek megküldött elektronikus levél, melynek eltérő szabályai a 14.1.1.-14.1.3. pontban
kerültek meghatározásra.

11.

Feltételes kedvezmény

11.1.

Szolgáltató bizonyos előre meghirdetett akciók keretében a Megrendelőlapon meghatározott szolgáltatási szinthez és meghatározott
minimális szerződéses időtartamhoz kötött Előfizetői Szerződés alapján feltételes kedvezményt (pl.: ajándéktárgy, illetve szolgáltatás)
biztosíthat Előfizető részére. Szolgáltató a feltételes kedvezményt minden esetben az előfizetői díj teljes összegének Szolgáltató
számlájára történő beérkezését követően biztosítja Előfizető részére, ellenkező megállapodás hiányában Szolgáltató Ügyfélszolgálatán.

11.2.

Amennyiben Előfizető a feltételes kedvezmény postai küldeményként való kézbesítését választja, úgy Szolgáltató az azt tartalmazó
küldeményt postai úton juttatja el Előfizető részére, melynek minden költsége Előfizetőt terheli. A postai csomagszállítás díját
Előfizetőnek a küldemény átvételekor kell megfizetnie.

11.3.

A feltételes kedvezményt Előfizető elveszti és annak juttatáskori értékét köteles megtéríteni Szolgáltató részére:
a) amennyiben a meghatározott szerződéses időtartamon belül az Előfizetői Szerződés az Előfizető hibájából, vagy az Előfizető
érdekkörébe tartozó ok miatt megszűnik;
b) amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére
sem teljesíti kötelezettségét;
c) amennyiben Szolgáltató Előfizető szerződésszegése miatt az Előfizetői Szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti.

12.

Az Előfizetői Szerződés létrejötte
Az Előfizető Szerződés az eredeti Megrendelőlap aláírását követően, annak Szolgáltatóhoz való megérkezése napján jön létre,

13.

Az Előfizetői Szerződés tartama
Az Előfizetői Szerződést Felek a Megrendelőlapon az „előfizetői időszak” pontban megjelölt határozott időtartamra kötik.

14.

Az Előfizetői Szerződés módosítása

14.1.

Az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítása
Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az Előfizetői Szerződést:
a) ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés indokolja;
b) ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változtatás indokolja;
c) Szolgáltató általi ÁSZF módosítás esetében.

14.1.1. Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a honlapján elhelyezett hirdetménnyel és a Megrendelőlapon kapcsolattartóként megadott személy
részére küldött elektronikus levélben értesíti Előfizetőt, az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal.
Az értesítés tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított
ÁSZF elérhetőségét, az Előfizetőt az egyoldalú módosítás miatt megillető jogokra vonatkozó tájékoztatást.
14.1.2. Jelen ÁSZF 14.1.1. pontjától eltérően, amennyiben az ÁSZF módosítására a Szolgáltatás bővítése, színvonalának emelése,
hatékonyabbá tétele vagy új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és ezzel összefüggésben az előfizetői díj változatlan marad
és/vagy a már nyújtott szolgáltatás feltételeit nem érinti, vagy ezektől függetlenül az előfizetői díj esetleges csökkentésére kerül sor,
Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására, egyebekben Szolgáltató a 14.1.1. pontban foglaltak szerint jár el.
14.1.3. Amennyiben Előfizető a módosítást nem kívánja elfogadni, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogkövetkezmények
nélkül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani az Előfizetői Szerződést. Az értesítést a számítógépen történő megjelenítése
esetén a visszaigazoló elektronikus levélben maghatározott időpontban, amennyiben erre nem kerül sor, a megküldéstől számított
harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn belül nem kerül sor, az az egyoldalú
ÁSZF módosítás elfogadásának minősül. Felmondás esetén Szolgáltató az igénybe nem vett, esetlegesen előre kifizetett
Szolgáltatásért járó előfizetési díj időarányos részét 30 napon belül visszatéríti Előfizető részére.
14.1.4. A 14.1.3. pontban meghatározott nyilatkozat megtételének elmulasztása nem minősülhet az Előfizető számára többletterhet jelentő, az
Előfizető által igénybe vett Szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező
szerződésmódosítás elfogadásának.
14.1.5. Amennyiben Előfizető a 11. pontban meghatározott valamely feltételes kedvezmény elérése céljából vállalt kötelezettséget
meghatározott minimális időtartamú Előfizetői Szerződés megkötésére, úgy az Előfizetői Szerződést csak abban az esetben mondhatja
fel az ÁSZF módosítása miatt, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben Előfizető erre tekintettel

mondja fel az Előfizetői Szerződést, úgy Szolgáltató nem követelheti a feltételes kedvezmény értékét vagy a felmondást követő
időszakra eső összegét.
14.2.

Az Előfizetői Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

14.2.1. Szolgáltató az Előfizető írásbeli kérelmére módosíthatja az Előfizetői Szerződést, ha Előfizető személyében szerződés, jogutódlás,
öröklés következtében változás következik be (átírás). Jogutódlás és szerződés esetében az Előfizető és az Új Előfizető együttesen
jogosultak kérelmüket Szolgáltatóhoz benyújtani. Szolgáltató az Előfizetői szerződés átírását 15 napon belül végzi el.
14.2.2. Előfizető az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, köteles írásban bejelenteni Szolgáltató számára. Szolgáltató a
késedelmes bejelentésből származó károkért kizárja felelősségét. Ennek késedelmes teljesítése miatt Szolgáltatónál bekövetkezett kárt
Előfizető köteles megtéríteni, valamint a saját kárát Előfizető maga viseli.
15.

Az Előfizetői szerződés megszűnése

15.1.

Rendes felmondás

15.2.

Rendkívüli felmondás

Az Előfizetői Szerződést a 13. pontra tekintettel a Felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.
15.2.1. Előfizető azonnali hatállyal, a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja az Előfizetői Szerződést a 14.1.3. pontban
foglalt esetben.
15.2.2. Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására a 8.5. pontban foglalt esetben.
15.2.3. Bármely fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja az Előfizetői Szerződést, amennyiben a másik Fél szándékos vagy súlyos
szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli
felszólítás ellenére nem hagy fel, avagy ismételten elköveti azt.
15.2.4. Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek különösen, de nem kizárólag a Szolgáltató részéről minden olyan előre nem látható
üzemviteli helyzet, ideértve a vis maiort is, mely során a Szolgáltatásában vagy a hálózaton olyan forgalmi vagy egyéb technikai
körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel Szolgáltatónak, nem következménye a Szolgáltató üzemeltetési
tevékenységének. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatás elmaradása miatt, ha az az internet működéséből, bármelyik
Fél informatikai adatvédelmi rendszerének megsértéséből adódik.
15.3. Az Előfizetői Szerződés a 15.1. – 15.2. pontokban foglaltakon túl megszűnik:
a) a Felek közös írásbeli megegyezésével;
b) Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) az Előfizetői Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás megszüntetésével,
d) nem természetes Előfizető jogutód nélküli megszűnésével.
15.4.

Az Előfizetői Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kölcsönösen elszámolnak egymással, a még nem teljesített
Szolgáltatásért járó előfizetői díjat Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül visszautalja Előfizető
részére.

15.5.

A felmondási jog gyakorlása a Szolgáltatónak az Előfizetővel szemben fennálló egyéb igényeinek érvényesítését nem érinti.

15.6.

Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén Szolgáltató az Előfizető tartozásainak helytállásáért - jogszabály szerint - felelősséggel
tarozó személlyel/személyekkel szemben érvényesíti az Előfizetővel szemben esetlegesen fennálló igényét.

16.

Vitarendezés
Felek az Előfizetői Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások
nem vezetnek eredményre minimum 10 munkanap és minimum három tárgyalási forduló alatt a Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik, és a
jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességet kötik ki.

17.

Egyéb rendelkezések

17.1.

Jelen ÁSZF 2008. március 27. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Tárgyi hatálya az ÁSZF-ben meghatározott
Szolgáltatásra terjed ki.

17.2.

Szolgáltató jelen ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és később hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét a honlapján
és Ügyfélszolgálatán is biztosítja, illetve Előfizető kérésére elektronikus levélben megküldi.

17.3.

Jelen ÁSZF 17. azaz tizenhét számozott pontot tartalmaz.

17.4.

Előfizető hozzájárul nevének referenciaként történő felhasználásához.

17.5.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a
gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Előfizető, illetve előfizetőnek nem minősülő személy bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az ÁSZF rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja.

17.6.
17.7.

Előfizető a Megrendelőlap aláírásával a Megrendelőlap és jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, az Előfizetői Szerződést azok
feltételeivel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.

Budapest, 2008. március 27.
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