
 

 

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEK 
 

Futurion Kft WineGroup.hu Online Szoftver Szolgáltatások 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Futurion 

Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 

76., Cg.: 01-09-721969, adószáma: 13167950-2-42, e-mail elérhetőség: 

winegroup@futurion.hu, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a borászati és 

borgasztronómiai termékek és szolgáltatások értékesítését támogató alkalmazást 

igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit 

tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). 

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által külön eléréssel biztosított vagy a 

WineGroup.hu weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető, borászati és 

borgasztronómiai termékek és szolgáltatások értékesítését támogató online szoftver 

szolgáltatások (a továbbiakban: „Alkalmazás” igénybevételére, annak feltételeire 

terjed ki. 

 

1.2. Az Ügyfél és a Szolgáltató között a fenti szolgáltatások tárgyában külön 

okiratba foglalt szerződés megkötésével vagy elektronikus úton jön létre szerződéses 

jogviszony. 

 

1.3. Elektronikus szerződéskötés esetében az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben rögzített 

regisztrációs eljárással és a szolgáltatások megrendelésével elektronikus úton tesz 

ajánlatot a Szolgáltató részére a szerződés megkötésére. 

 

1.4. Az Ügyfél szerződéskötésre irányuló ajánlata akkor válik hatályossá, amikor 

az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.  

 

1.5. A Szolgáltató az Ügyfél szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának 

megérkezését elektronikus úton, az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail 

címre küldött válasz e-mail formájában visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail Ügyfél 

részére történő kiküldésével a felek között szerződés jön létre a szolgáltatások 

igénybevétele tárgyában. 

 

1.6. A szolgáltatások elérése érdekében üzemeltetett weboldalon történő 

regisztrációval és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáscsomag kiválasztásával, a 

jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával, valamint a Szolgáltató 

fentiek szerint kiküldött visszaigazoló e-mail-jének kiküldésével létrejött szerződés 

írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és az Ügyfél részére annak 

felhasználói fiókjában elérhetővé teszi. 

 

1.7. A Felek között létrejött szerződés  nyelve a magyar. 
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1.8. A Szolgáltató az Ügyfél regisztrációja során biztosítja az Ügyfél adatainak 

elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési 

jognyilatkozat megtételét megelőzően. 

  

1.9. A szolgáltatások elérése érdekében üzemeltetett honlapon a Szolgáltató az 

ÁSZF-et oly módon teszi elérhetővé, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi, hogy 

azt tárolja és előhívja. 

 

1.10. Az Ügyfél és a Szolgáltató között a szerződés azon a napon lép hatályba, 

amikor a díjat az Ügyfél a Szolgáltató részére megfizette és az a Szolgáltató 

számláján maradéktalanul jóváírásra került. 

 

1.11. A Szolgáltató által nyújtott, 1.1. pontban körülírt szolgáltatásokat a borászati 

és borgasztronómiai termékek forgalmazásával és az ehhez a termékkörhöz 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságok 

jogosultak igénybe venni. A használat további feltétele külön okiratba foglalt 

szolgáltatási szerződés megkötése, ennek hiányában a weboldalon történő 

regisztráció, a felhasználó (Ügyfél) valós adatainak megadása, a szolgáltatásokra 

vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, illetve jelen ÁSZF elfogadása, 

továbbá kellő sávszélességű internetkapcsolat rendelkezésre állása. 

 

1.12. Külön okiratba foglalt szolgáltatási szerződés megkötésének hiányában a 

megrendelés leadása önmagában nem minősül szerződésnek, a megrendelt 

szolgáltatáscsomag az előfizetési díj megfizetéséig szabadon módosítható, illetve 

lemondható. A szolgáltatáscsomag módosítására vagy lemondására postai és 

elektronikus levélben(e-mailben), továbbá a weboldalon van lehetőség.  

 

1.13. Az Alkalmazáshoz kötődő információs, kommunikációs és adattárolási 

szolgáltatások üzemeltetését, a szolgáltatáshoz kacsolódó támogató tevékenységet a 

Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei: 

 

Székhely: 1087 Budapest,  Könyves Kálmán krt. 76. 

Levélcím: 1087 Budapest,  Könyves Kálmán krt. 76. 

E-mail: winegroup@futurion.hu 

 

1.14. Az Alkalmazás ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbiak: 

 

Ügyfélszolgálat levélcíme: 1087  Budapest, Könyves Kálmán krt.  76. 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:  hétfőtől péntekig 9.00-17.00  között 

E-mail: support@winegroup.hu 

 

 

2. REGISZTRÁCIÓ 

 

2.1. Külön okiratba foglalt szerződés megkötése esetében a regisztráció során 

rögzítendő adatokat maga a szerződés tartalmazza. A weboldalon a szolgáltatás 

megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben érvényes 

regisztráció szükséges. A weboldal minden látogatójának és felhasználójának 
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lehetősége van regisztrálni és saját profil létrehozásával az 1.1. pont szerinti 

szolgáltatásokat elérni.  

 

2.2. Az Ügyfélnek a "REGISZTRÁCIÓ" linkre kattintva van lehetősége 

regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: cégnév, 

székhely, adószám, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A szerződés érvényes 

létrejöttéhez ugyanitt el kell fogadni az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató 

rendelkezéseit. A regisztrációs igény elküldése után a Szolgáltató a megadott email 

címre egy megerősítő e-mailt küld, az e-mail-ben elhelyezett linkre kattintva lehet a 

felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni. 

 

2.3. Az Ügyfél a weboldalra való belépés után a "BEJELENTKEZÉS" 

menüpontra kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben lehetőség van az adatok 

módosítására, újabb adatok felvételére, a szolgáltatások teljes körű igénybevételéhez 

szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére, továbbá tetszőlegesen 

szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok. A kötelezően 

megadandó adatokat a megnevezés előtti csillag jelöli. 

 

Az Ügyfél profil adatainak módosítása után a rendszer a megadott email címre egy 

értesítő e-mailt fog küldeni a változtatásokkal. Elfelejtett jelszó esetén a 

"BEJELENTKEZÉS" menüpontban az “ELFELEJTETTEM A JELSZAVAM” linkre 

kattintva lehet új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail 

címet és a rendszer egy biztonságos oldalra navigálva az Ügyfelet új jelszó 

megadását teszi lehetővé, amivel azután már be lehet jelentkezni a weboldalra. 

 

2.4. Az Ügyfél a fiókját és felhasználói adatait törölni tudja. A bejelentkezést 

követően a "BEÁLLÍTÁSOK" menüpont "ADAT- ÉS FIÓKTÖRLÉS" gombra 

kattintva a “FIÓK TÖRLÉSE” blokkban lehet kezdeményezni. Itt meg kell adni az 

Ügyfél jelszavát és a “FIÓK TÖRLÉSE” gombra kattintva az összes ügyféladat és az 

ügyfélhez kapcsolódó egyéb adatok, számlák, dokumentumok végérvényesen és 

visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. A Szolgáltató a fiók törléséről e-mailben 

értesíti az Ügyfelet. 

 

A Szolgáltató a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek adatait a Számviteli 

törvényben és az adatvédelmi jogszabályokban előírt ideig őrzi meg. Az ügyfél 

adatainak törlésével párhuzamosan a rendszer az Ügyfél megadott e-mail címére az 

adatok és a fiók törléséről egy értesítést küld az Ügyfélnek. 

 

 

3. SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

 

3.1. A borászati és borgasztronómiai termékek és szolgáltatások értékesítését 

támogató alkalmazás tárgyában igénybevétele tárgyában kelt eseti szolgáltatási 

szerződés megkötésének hiányában a regisztrációt és díjfizetést követően különböző 

szolgáltatás csomagokban érhetőek el, amelyek az igénybe vehető szolgáltatások 

számában és az egyes szolgáltatások lehetőségeiben, részleteiben, továbbá 

ellenértékében térnek el egymástól. Az egyes csomagok/egyéb szolgáltatások aktuális 

díjai és mértékük a WineGroup.hu oldalon az „ÁRAK” menüpont alatt találhatóak. 
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4. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 

4.1. Az Ügyfél a szerződéses együttműködés során köteles az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok, továbbá az 

Európai Parlament és Tanács 2016/679 (GDPR) Rendelet rendelkezéseinek a 

személyes adat védelmére, az adatkezelésre, adattovábbításra és adatfeldolgozásra 

vonatkozó rendelkezéseit betartani. 

 

4.2. Az Ügyfél abban az esetben jogosult személyes adatot kezelni és azt a 

Szolgáltató részére továbbítani, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény 

vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.  

 

4.3. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató részére személyes adatnak minősülő 

adatot továbbít, úgy az Ügyfél köteles az adattovábbításhoz és a személyes adat 

Szolgáltató általi feldolgozásához és tárolásához az érintett előzetes hozzájárulását 

kérni. Amennyiben az érintett előzetes hozzájárulása nem áll rendelkezésre és emiatt 

az érintett vagy harmadik személy, így különösen, de nem kizárólag adatvédelmi 

ellenőrzést végző hatóság a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít, vagy rá 

bírságot szab ki, úgy az Ügyfél köteles ezen igény vagy bírság vonatkozásában a 

Szolgáltató helyett helytállni és őt az eljárásban, illetve az érintettel szemben 

nyilatkozatban mentesíteni a felelősség alól. 

 

4.4 Az Ügyfél a regisztrációval és borászati és borgasztronómiai termékek és 

szolgáltatások értékesítését támogató alkalmazás igénybevétele tárgyában kelt 

szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatnak minősülő 

adatait a Szolgáltató a szerződés teljesítése és az adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározott egyéb célok érdekében kezelje. 

 

 

5. DÍJFIZETÉS 

 

5.1. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatások ellenértékét külön okiratba foglalt 

szerződés esetében maga a szerződés, elektronikus úton létrejövő szerződés esetében 

a weboldal „ÁRAK” menüpontja tartalmazza. A Szolgáltató abban az esetben köteles 

a teljesítését megkezdeni, ha az Ügyfél a díjcsomagok valamelyikét kiválasztja és az 

ott meghatározott ellenértéket a Szolgáltató számlája ellenében kiegyenlíti. 

 

5.2. A megrendelés felmondására, más csomagra történő átváltásra, valamint a 

kiegészítő szolgáltatásokra az ÁSZF rendelkezései irányadóak.  

 

5.3. A megrendelt szolgáltatás, szolgáltatáscsomag ellenértékének kiegyenlítésére 

bankátutalással vagy bankkártyás fizetéssel, előrefizetéssel van lehetőség a 

weboldalon. 

 

5.4. A weboldalon a bankkártyás fizetést, a fizetési felületet a legszigorúbb 

biztonsági követelményeknek (PCI DSS) megfelelő Barion Payment Zrt. pénzügyi 

szolgáltató biztosítja. 
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5.5. A megadott bankkártya adatokat és a megrendelés véglegesítését követően a 

szolgáltatás díja a választott fizetési ütemezésnek (havonta/évente) megfelelően az 

előfizetési időszak megkezdésekor levonásra kerül az előfizető bankkártyájáról, 

illetve bankszámlájáról. Bankátutalás esetén a választott fizetési ütemezés szerinti díj 

a tárgyidőszak első banki napján esedékes. 

 

5.6. A vásárlás során megadott bankkártya adatok a Szolgáltató szerverein nem 

kerülnek tárolásra. 

 

5.7. A díjak forintban kerülnek meghatározásra és az általános forgalmi adó 

összegét nem tartalmazzák. 

 

5.8. Amennyiben a Szolgáltató halasztott fizetést biztosít az Ügyfél részére, úgy a 

díjfizetés határideje a számlában feltüntetett fizetési határidő. 

 

5.9. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a Ptk.-ban meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Késedelmes fizetés 

esetén a Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt szolgáltatások teljesítését a teljes 

követelésének kiegyenlítéséig jogosult kártérítési kötelezettség nélkül felfüggeszteni. 

 

 

6. FELELŐSSÉG 

 

6.1. A weboldal és a biztosított szolgáltatások megtekintett állapotban kizárólag az 

Ügyfél saját felelősségére állnak rendelkezésre.  

 

6.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybe 

vétele hibamentes és biztonságos legyen, sem a Szolgáltató, sem a szerződéses 

partnerei és licencadói nem garantálják, hogy a weboldal és a szolgáltatások 

hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek lesznek, illetve 

működnek.  

 

6.3. Az Ügyfél a szerződéskötéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott 

semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt 

hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális 

veszteségeket. 

 

6.4. A Szolgáltató szerződésszegésért fennálló összesített felelőssége nem 

haladhatja a Szolgáltató felé a kár bejelentését megelőző 4 (négy) hónapban 

megfizetett díj összegét. Az Ügyfél a Szolgáltató felelősségkorlátozását a 

szerződéskötéssel kifejezetten elfogadja. 

 

6.5. Az Ügyfél kifejezetten lemond – a jogszabály által lehetővé tett körben – 

arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a szolgáltatással 

összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató 

vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.  
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6.6. A Szolgáltató kifejezetten lemond – a jogszabály által lehetővé tett körben – 

arról, hogy az Ügyfél vezető tisztségviselőjével szemben a szolgáltatással 

összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Az Ügyfél 

vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra kifejezetten hivatkozhatnak.  

 

6.7. A Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a Felek azon jogát, hogy 

bármelyik Fél a szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ÁSZF 

felelősségkorlátozó rendelkezései miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között 

feltűnő értékaránytalanság lenne. 

 

 

7.  TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MÓDOKRÓL  

 

7.1. A honlapon feltüntetett termék díjának/ vásárlásának kiegyenlítése a 

’Bankkártyás fizetés Barionnal’ szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A díj 

kifizetése a vásárlás véglegesítésekor válik esedékessé. 

 

7.2. A részvételi díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi 

szolgáltató a Megrendelő által megadott bankkártya számlájára terheli. 

 

7.3. A Barion rendszerében leadott rendelés esetén, a honlapon előzetes 

regisztráció nem szükséges. Minden más esetben rendezvényre jegyfoglalás és fizetés 

végrehajtás regisztrációhoz kötött. 

 

7.4. A Szolgáltató a személyes jegyvásárlásra a Rendezvény helyszínén, 

előzetesen küldött igényre, kapacitásától függően korlátozott számban lehetőséget 

biztosíthat. 

 

7.5. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által kijelölt üzlethelységében/ 

átvételi ponton vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor. 

 

7.6. A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Megrendelő a 

Szolgáltató üzlethelységében, vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen 

fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar 

forintban (HUF) van lehetőség. 

 

7.7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak 

meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó 

Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 

engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.” 

 

7.8. Az ÁSZF megfelel a jogszabályokban előírtaknak. 

 

 

8. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE  

 

8.1. A Felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél a szolgáltatás 

megrendelésekor a szolgáltatást határozott időre, a megrendelés dátumától számított 

1 (egy) évre veszi igénybe. Amennyiben a Felek valamelyike a szerződést 30 
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(harminc) naptári nappal a lejárta előtt nem mondja fel írásban a következő időszakra 

vonatkozóan, akkor a szerződés a korábban megrendelt szolgáltatásokkal 

automatikusan meghosszabbodik a következő évre. 

 

8.2. A díjak meg nem fizetése vagy az ÁSZF megsértése esetén a Szolgáltató a 

felhasználói fiókot korlátozhatja, illetve végső esetben, törölheti, külön okiratba 

foglalt szerződés esetén a szerződést írásban, rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal megszüntetheti. 

 

8.3. Amennyiben az Ügyfél a díjfizetés ellenében biztosított szolgáltatás sikeres 

megrendelése illetve az esedékes díj sikeres megfizetése után el kíván a szerződéstől 

állni, azt a díj megfizetését követően 7 (hét) naptári napon belül, indoklás nélkül 

megteheti, amennyiben ez idő alatt nem vette igénybe a szolgáltatást. 

 

8.4. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, úgy az 

írásbeli elállási nyilatkozatát elegendő a szolgáltatás használatba vételét követő 7 

(hét) naptári napon belül postán, telefaxon vagy elektronikus levél formájában 

megküldeni a Szolgáltatónak. Az Ügyfél elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, 

de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 7 (hét) naptári napon 

belül elindítja a pénzvisszatérítést az Ügyfél által a szolgáltatás előfizetésére irányuló 

megfizetett teljes összeg vonatkozásában.  

 

 

9. SZERZŐI JOGOK 

 

9.1. A Szolgáltató a weboldalon szereplő minden védjegy, márkanév és logo 

használatára jogosult, amelyek nem az Ügyfél által kerültek feltöltésre. A 

regisztráció, a weboldal használata, az egyes szolgáltatói csomagokra történt 

előfizetés egyike sem jogosítja fel az Ügyfelet a weboldalon szereplő védjegyek 

felhasználására, hasznosítására. 

 

9.2. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal 

és a weboldalon 

elérhető, nem az Ügyfél által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei 

alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető 

információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított 

felhasználója a Szolgáltató. 

 

 

10. VITÁS ÜGYEK, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG 

 

10.1. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt a Szolgáltató 

levelezési címén, illetve elektronikus elérhetőségén terjesztheti elő. Az Ügyfél által 

megküldött panaszra a Szolgáltató 5 (öt) munkanapon belül írásos formában válaszol 

a megadott postacímen, vagy elektronikus elérhetőségen. 

 

10.2. Amennyiben az Ügyfél panasza, a Felek között fennálló jogvita a tárgyalások 

során nem rendeződik megnyugtatóan a Felek számára, úgy a panaszos (fogyasztó 

esetében) panasztétellel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 
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hatósághoz, illetve jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a lakóhelye 

szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is. 

 

10.3. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások, illetve a közvetítői eljárás sikertelen, 

a Felek az esetleges jogviták elbírálására kikötik a Budai II-III. Kerületi Bíróság és a 

Székesfehérvári Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét. 

 

 

11. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

11.1. Az alkalmazáson keresztül történő számlázó program használatát és 

használatának megszűnését a használatbavételt, illetve a megszűnést követő 30 napon 

belül be kell jelenteni az adóhatóság felé a jogszabályban előírt módon. 

 

11.2. A számlázó program használatának és a számlázó használata befejezésének 

bejelentése minden esetben az Ügyfél kötelessége és felelőssége. 

 

 

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

12.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan 

módosítani. A külön megrendelhető új szolgáltatásra vonatkozó, illetve a meglévő 

Ügyfelekre terhet nem jelentő módosítások a weboldalon való megjelenéssel vagy az 

Ügyfélnek történő közvetlen megküldéssel egyidejűleg lépnek hatályba.  

 

12.2. A meglévő Ügyfelekre az általuk megkötött szerződéshez képest terhesebb 

feltételeket tartalmazó változás (ide nem értve a már meglévő szolgáltatások árának 

emelését) meglévő Ügyfeleknek a következő számlázási időszak első napjával lép 

hatályba, feltéve, hogy a weboldalon történő közzététel vagy az Ügyfél általi 

kézhezvétel a következő számlázási időszak első napját legalább 15 naptári nappal 

megelőzi. 

 

12.3. A Felek minden olyan értesítést, amely a szolgáltatásra irányadó jogszabályi 

rendelkezések alapján jelentőséggel bír vagy későbbi időpontban jog vagy 

kötelezettség keletkezésének, megszűnésének, teljesítésének vagy teljesítése 

mulasztásának bizonyítására szolgálhat, írásbeli formában tesznek meg egymással 

szemben. 

 

12.4. Amennyiben az értesítés tárgya eredeti dokumentum, irat vagy szerződés, a 

Felek az írásbeli értesítés követelményének úgy tesznek eleget, hogy a küldeményt a 

másik fél székhelyének (lakcímének) címére postázzák tértivevényes küldeményként 

vagy azt a másik fél székhelyén (lakcímén) futárposta útján igazoltan kézhez vetetik. 

 

12.5. A fentiektől eltérő esetekben a Felek kölcsönösen elfogadják írásbeli 

formának az egymás részére küldött telefax üzeneteket, amennyiben a telefax üzenet 

sikeres elküldésének kézbesítési jelentése rendelkezésre áll. 
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12.6. Az e-mail útján tett üzenetváltást a Felek abban az esetben alkalmazzák, 

amennyiben kölcsönös adat és/vagy iratszolgáltatásnak tesznek eleget, feltéve, hogy 

az iratküldés tárgya másolat és legalább az e-mail sikeres elküldése igazolható. 

 

12.7. A Felek a tértivevényes küldemények kézbesítésének tényét és időpontját 

illetően kézbesítési vélelem alkalmazásában állapodnak meg. A Felek székhelyére 

(lakcímére) címzett tértivevényes küldemények azon a napon minősülnek 

kézbesítettnek, amely nap a vétíven az átvétel dátumaként a postai alkalmazott által 

rögzítésre kerül. Amennyiben valamelyik fél a tértivevényes küldeményt annak 

szabályszerű postai kézbesítésének egyszeri megkísérlése ellenére sem veszi át, úgy a 

küldemény a postán történő 10 (tíz) napos őrzési idő lejártával a kézbesítés 

meghiúsulásáról szóló postai értesítésnek a küldeményt feladó fél részére történő 

kézbesítésének napján kézbesítettnek minősül. 

 

12.8. Az Ügyfél a szerződés megkötésével és a szolgáltatások megrendelésével 

kijelenti és szavatolja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a szerződés létrejöttét 

megelőzően megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja.  

 

12.9. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben az Ügyfél általános 

szerződési feltételeket alkalmaz, úgy ennek a rendelkezései nem válnak a Szolgáltató 

és az Ügyfél között létrejött szerződés részévé az Ügyfél általános szerződési 

feltételeinek szerződéses tartalommá válását a Felek kifejezetten kizárják. 

 

12.10. A szolgáltatási szerződés és annak mellékletei, valamint a Szolgáltató 

Általános Szerződési Feltételei a Felek közötti szerződéses megállapodás valamennyi 

feltételét tartalmazzák, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások 

hatályukat vesztik. 

 

12.11. Az Ügyfél a szerződéskötéssel hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés és a 

szolgáltatás igénybevétele során közölt személyes, céges és különleges adatait a 

Szolgáltató a központi nyilvántartó rendszerébe, könyvvitelét végző cégének 

rendszerébe felvegye, tárolja és kezelje.  

 

12.12. A regisztrációval és a szerződéskötéssel az Ügyfél kijelenti, hogy 

Magyarországon bejegyzett a magyar jog szerint működő gazdasági társaság, illetve 

magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, akinek a szerződéskötési képessége 

nem korlátozott és a szerződés megkötésére, a szerződésben foglalt tartalmú 

kötelezettség vállalás megtételére jogosult, illetve erre fenti tartalommal 

felhatalmazással rendelkezik.  

 

12.13. A jelen jogügyletet illetően Felek kijelentik, hogy a szerződés minden Fél 

kölcsönös akaratát tükrözi, és ennek megfelelően a szolgáltatások és 

ellenszolgáltatások egymással értékegyensúlyban állnak, és megfelelnek a szerződés 

megkötésének időpontjában fennálló forgalmi és értékviszonyoknak. 

 

12.14. A szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és a 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései 

irányadóak. Az Ügyfél a regisztrációval és a szerződéskötéssel kijelenti, hogy az 
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ÁSZF egy példányát átvette (letöltötte), annak tartalmát ismeri és magára nézve 

kötelezőnek fogadja el.  

 

12.15. Amennyiben a jelen szerződés vagy annak mellékletei, illetve ezek egyes 

részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének vagy hatálytalanná, vagy 

végrehajthatatlanná válnának, a szerződés és mellékleteinek egyéb részei hatályosak 

maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó 

szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan 

vagy végrehajthatatlan szabályozás céljának. Ha az értelmezés jogi okokból nem 

lehetséges, a Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében 

megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.  

 

Budapest, 2020. május 2. 


