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Preambulum
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák
meg a Szolgáltató által az Előfizetők részére nyújtott Szolgáltatás
igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és az Előfizető között
keletkező jogokat és kötelezettségeket.
Az Előfizető a Szolgáltatásra történő sikeres Regisztrációval a Szolgáltatás
igénybevételére a jelen ÁSZF-ben írt feltételeket, valamint a Szolgáltató
Adatvédelmi Szabályzatát az Előfizető magára nézve kötelezőnek ismeri
el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Előfizetői
Szerződést tartalmazza, illetve annak elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és az
Előfizető közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Előfizetőre terjed ki. Az ÁSZF
hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, illetve a
távközlési szolgáltatóra.
Az ÁSZF határozatlan időre szól.
Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen ÁSZF
tartalmát egyoldalúan módosítsa és, hogy a Szolgáltatás használata
tekintetében új vagy további feltételeket állapítson meg. Az ÁSZF
módosítása esetén a Szolgáltató az Előfizetőt a módosítás hatálybalépését
megelőzően oly módon értesíti, hogy a változásokat legalább a változás
hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal közzéteszi az Internetes
Honlapján és/vagy emailt küld Előfizetőnek az általa megadott mindenkori
hatályos email címére.
A Szolgáltató nem köteles a fenti 15 (tizenöt) napos határidőt az ÁSZF
azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a
Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új vagy más
honlapokra való kiterjesztése, illetve megváltoztatása, új szolgáltatás
vagy fizetési mód, megoldás bevezetése, valamint jogszabályi rendelkezés
vagy annak változása miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a
már nyújtott vagy Előfizető által igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó
feltételeket nem érinti.

I. fejezet: Fogalom-meghatározások
a. Szolgáltató: AppZee Média Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cg.: 01-09-974158, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.., adószám:
23699498-2-41).
b. Szolgáltatás: Szolgáltató sikeresen Regisztrált és Díjfizetési
kötelezettségének eleget tevő Előfizető részére hozzáférhetővé teszi a
Jogtulajdonosok által Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, és Szolgáltató
rendszerébe feltöltött, aktuális, jogvédett Tartalmakat, és lehetővé teszi
azok Előfizető általi VOD rendszerű Elérését. A Szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szabályokat jelen ÁSZF I., III., IV., V., VI.,
VII., VIII., IX., X., XI. fejezetei tartalmazzák. Jelen ÁSZF II. fejezetének
hatálya a Szolgáltatásra nem terjed ki.
c. Előfizető: természetes személy, aki sikeres Regisztrációt követően
valamely Tartalmat a Szolgáltatás keretében jogosult Elérni.
d. Elérés: jelenleg filmalkotás, illetve egyéb mozgóképes Tartalmak
Online Streaming formában történő hozzáférés lehetőségét jelenti, az
Internetes Honlapon keresztül egy Előfizető által egyidőben egy
bejelentkezéssel.
e. Online Streaming: filmalkotás, illetve egyéb mozgóképes Tartalmak
kódolt, digitális valós idejű átvitele, Szolgáltató rendszeréből Előfizető
Engedélyezett Eszközeire, amely átvitel esetében az átvitellel egyidejűleg
vagy majdnem egyidejűleg a filmalkotás, illetve egyéb mozgóképes
résztartalmak Előfizető rendelkezésére állnak, és amely átvitelnek nem
célja, és amely átvitel nem alkalmas arra, hogy az átvitt filmalkotás,
illetve egyéb mozgóképes tartalom bármely hosszú időre, bármilyen
formában többszörözésre vagy tárolásra kerüljön Előfizető Engedélyezett
Eszközein.
f. Nap: az Előfizető Díjfizetési kötelezettségének maradéktalan
megtörténtének visszaigazolásától számított negyvennyolc órás időszak
g. Hónap: az adott naptári hónap adott napjától a következő naptári
hónap azonos számmal jelölt napját megelőző nap 23 óráig terjedő
időszak.
h. Periódus: a mindenkor elérhető fizetési módok közül Előfizető által
kiválasztott fizetési mód esetében mindenkor elérhető egyedi filmalkotás,
illetve egyéb mozgóképes vagy csomagok közül Előfizető választása
szerint - a választott egyedi filmalkotás, illetve egyéb mozgóképes vagy
csomag függvényében meghatározott – egy Napos időszak.
i. Kiegyenlített Periódus: az a Periódus, melyre vonatkozóan Előfizető
Díjfizetési kötelezettségének Bankkártyás vagy Távközlési Szolgáltató
igénybevételével megvalósított fizetési mód segítségével eleget tett, és
amely azon a napon kezdődik, mely napon a Díjfizetési kötelezettség
teljesítését, mint fizetési tranzakciót a Szolgáltató rendszere jóváhagyta,
vagy amennyiben ez az időpont későbbi, az azt követő napon, amikor a
megelőző Kiegyenlített Periódus lejár azzal, hogy Előfizető a megelőző
Kiegyenlített Periódus lejártát követő 1 (egy) órában is jogosult a
Szolgáltatás Elérésére.

j. Díj: az adott Periódusra vonatkozóan, a Szolgáltatás igénybevételéért
fizetett ellenérték, a Szolgáltató 1. sz. mellékletben meghatározott
díjtáblázata szerint.
k. Internetes Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett www.appzee.hu
elérési című honlap.
m. Jogtulajdonos: a Szolgáltatóval felhasználási tárgyú szerződést kötött
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy
természetes személy, amely szerzői jogi jogosultként hozzájárult
jogvédett filmalkotás, illetve egyéb mozgóképes Tartalmak Szolgáltató
általi felhasználásához a Szolgáltatás céljára.
n. Tartalom: az Internetes Honlapról, legfeljebb egy felhasználó, az adott
Engedélyezett Eszközről, sikeres belépés után Elérhető, az Szjt. szerint
szerzői jogi oltalmat élvező alkotás, ezek összessége, illetve bármely
részlete.
o. Harmadik személyek: a Szolgáltatón és az Előfizetően kívüli
természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok.
p. Ptk.: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi
IV. törvény.
q. Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
r. Adatvédelmi Szabályzat: az Internetes Honlapon mindenkor elérhető,
Szolgáltató hatályos adatvédelmi szabályzata.
s. Engedélyezett Eszközök: Számítógép. Előfizető a Szolgáltatás során
egyidőben legfeljebb egy bejelentkezéssel Érhet el valamely Tartalmat,
arra azonban nincs lehetőség, hogy Előfizető valamely Tartalmat egy
időben párhuzamosan több Engedélyezett Eszközön Érjen el. Az Online
Streaming Elérhető mind Számítógépen, mind Mobil Eszközön keresztül.
t. Számítógép: olyan hagyományos Internet Protokoll (IP)-képes asztali
vagy hordozható számítógép, mely (i) nem nyújtja a hordozható
eszközökre jellemző tulajdonságokat (ii) elsősorban háztartásokban
történő felhasználásra tervezték (iii) nem kézi használatra optimalizálták
(iv) nem alkalmas mobil vagy WAP kommunikációra (v) támogatja a
Szolgáltató által alkalmazott biztonsági megoldásokat (vi) rendelkezik a
Szolgáltató által támogatott böngészővel és programmal.
u. ügyfélszolgálat: Szolgáltató által fenntartott Ügyfélszolgálat
II. fejezet: Ügyfélszolgálat
1.
Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: (telefon, fax, email) az év minden
munkanapján 9:00 és 16:00 óra között
2.
A hibabejelentő elérhetősége: (telefax, email) az év minden napján
karácsony és újév kivételével napi 24 órában. A Szolgáltató a bejelentett
hibát nyolc órán belül igazolja vissza, illetve a 23:00 óra és az azt követő
nap 15:00 óra közötti időszakban adott hibabejelentéseket a Szolgáltató a
15:00 óra és 18:00 óra között igazolja vissza.

3.
A felügyeleti szervek elérhetősége:
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (cím, telefon, fax,
ügyfélfogadás)
Média és Hírközlési Biztos (cím, telefon, fax, email, ügyfélfogadás)
Nemzeti
Fogyasztóvédelmi
Hatóság
(cím,
telefon,
fax,
ügyfélfogadás)

email,

email,

III. fejezet: Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte,
regisztráció

1. Szolgáltatás elérhetősége

1.
Az Előfizető a Szolgáltatást önkéntesen elvégzett sikeres
regisztrációját („Regisztráció”) követően érheti el. Szolgáltatásra
történő Regisztráció a világ összes országából elérhető kivéve, ha az
Internetes Honlapon közölt információ szerint a Szolgáltatás adott
időpontban kizárólag az ott meghatározott földrajzi területen érhető el az
Előfizető számára.
2.
Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a Regisztráció, valamint a
Szolgáltatás használata során valós, pontos, aktuális és teljes körű
adatokat ad meg, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat
folyamatosan időszerű állapotban tartja, és szükség esetén frissíti, hogy
azok mindig pontosak, valósak, aktuálisak és teljes körűek maradjanak.

2. Regisztráció Szolgáltatás igénybevételére
1.
Az Előfizető a Szolgáltatást önkéntesen elvégzett sikeres
Regisztrációját követően veheti igénybe. A regisztrációs felület az
Internetes Honlapon a „Regisztráció” gombra kattintva érhető el.
2.
A
Szolgáltatásra
az
Előfizetők
életkoruktól
függetlenül
regisztrálhatnak, azonban az életkorsáv kiválasztása, amely ebben a
vonatkozásában
előfizetői
nyilatkozatnak
minősül,
kötelező.
Az
életkorsávok: 14. életévét be nem töltött, 14. éves, de 18. életévét be
nem töltött, 18. éves vagy annál idősebb. A 14. életévét be nem töltött
személy
regisztrációja
kizárólag
a
törvényes
képviselőjének
regisztrációjával lehetséges. A 14. éves, de 18. életévét be nem töltött
személy regisztrációja esetében szükséges a törvényes képviselőjének
egyidejű regisztrációja, amely jóváhagyásnak minősül. A regisztráció
során a fentiekre utalni kell.

3.
A Szolgáltatásra vonatkozó Regisztráció oly módon történik, hogy
Előfizető az Internetes Holnap regisztrációs felületén az ott kért adatokat
megadja, valamint elfogadja jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi
Szabályzatot. A „Regisztráció” gombra kattintva az Előfizető véglegesíti az
adatbevitelt.
4.
Az adatbevitel véglegesítését követően Szolgáltató emailt küld
Előfizető Regisztráció során megadott email címére, amely emailben
megküldött linkre történő kattintást követően vehető igénybe a
Szolgáltatás. A Szolgáltató az Internetes Honlapon megjelenő igazoló
üzenetet jelenít meg.
5.
A linkre kattintva megjelenik egyúttal Internetes Honlap azon
üzenete, amely a regisztráció véglegesítését megerősíti és igazolja. Ezzel
az üzenettel Szolgáltató és Előfizető között a Szolgáltatásra vonatkozó
határozatlan idejű szerződés létrejön.
6.
A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a regisztrációs felületen kért és
Előfizető által megadott adatok, valamint a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi
Szabályzat elfogadását követően a „Regisztráció” gombra kattintással
történt adatbevitel véglegesítésétől számított 48 (negyvennyolc) óráig
tart, kivéve a Regisztráció Szolgáltató általi jelen fejezet 3. pontja szerinti
visszautasítása esetét.
7.
A Regisztráció sikeres befejezését követően az Internetes Honlapon
a „Belépés” gombra kattintás után történt bejelentkezést követően
megjelenő felületen a „Belépés” gombra kattintás, illetve az egyes
Tartalom kiválasztása után a „Fizetés” menüpontban megjelenik a fizetési
mód választását lehetővé tevő ablak. Előfizető a Szolgáltatást a fizetési
mód megválasztását és Díjfizetési kötelezettsége - hibátlan, teljes körű
adatmegadással történt sikeres, maradéktalan és visszaigazolt teljesítését követően Érheti el.
3. A Regisztráció visszautasítása
1. A Szolgáltató a Regisztrációt jogosult indokolás nélkül megtagadni,
illetve köteles megtagadni abban az esetben, ha
a. valótlan vagy hiányos adatok megadása;
b. a Szolgáltató, a Jogtulajdonosok és/vagy más Előfizetők személyes
adataival, a Szolgáltatással vagy a Tartalmakkal történő bármilyen
visszaélés esetén.
c. az életkorra vonatkozó szabályok megsértése
d. Előfizető jogszabálysértése, bűncselekmény elkövetése
2. A Szolgáltató az Előfizetőt a Regisztráció során továbblépni csak akkor
engedi, ha az Előfizető a regisztrációs felületen valamennyi, kötelezően
kitöltendő adatot megfelelően rögzítette.

4. Elektronikus szerződéskötés

1.
Az önkéntesen elvégzett sikeres Regisztráció befejezésével, mint
elektronikus nyilatkozatával Előfizető határozatlan idejű szerződést köt
Szolgáltatóval és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et és
Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát. Az Előfizető kijelentése, amely
szerint az elektronikus nyilatkozata jogi kötőerővel bír Előfizető
tekintetében, valamennyi, az Internetes Honlapon keresztül megvalósított
tranzakcióra és nyilatkozatra vonatkozik, beleértve a felmondásra,
szabályzatokra, szerződésekre és alkalmazásokra vonatkozó közléseket is.
2.
A szerződéskötés eredményeképp határozatlan idejű szerződés jön
létre Szolgáltató és Előfizető között a Szolgáltatás igénybe vétele
tárgyában, mely alapján Előfizető Periódusonként előre köteles a Díj
megfizetésére.
3.
A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás az Internetes
Honlapon elérhető. A megküldés, illetve a tájékoztatás ezen módját az
Előfizető elfogadja. Az Előfizető a szerződéstől nyolc napon belül, illetve a
Szolgáltatás igénybevételének megkezdésééig elállhat.
IV. fejezet: A Szolgáltatás
1. Szolgáltató vállalja, hogy az internet közcélú hálózaton a Szolgáltatást
elérhetővé teszi. Előfizető kijelenti, hogy igénybe kívánja venni a
Szolgáltatást.
1. A Szolgáltatás nyújtása és felhasználása

1.
Előfizető Díjfizetési kötelezettsége teljesítését követően Szolgáltató
Internetes Holnapján keresztül jogosult a Tartalmak Elérésére.
2.
Az Előfizető a Szolgáltatást a sikeres Regisztrációt követően az
Internetes
Honlapra
Előfizető
egyedi
azonosítására
szolgáló
felhasználóneve és jelszava megadásával történő bejelentkezésével tudja
igénybe venni.
3.
A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy az Előfizető rendszeresen
módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető
helyen ne tárolja. Amennyiben az Előfizető a jelszavát elfelejti vagy
elveszíti, akkor az „Elfelejtett jelszó” gombra kattintást követően
megjelenő felületen Előfizető az általa megadott mindenkori hatályos

felhasználónevét megadja, ezt követően Szolgáltató emailt küld Előfizető
által megadott mindenkori hatályos email címre, mely emailben
megküldött linkre kattintást követően emailben egy rendszer által generált
jelszót kap. Az Előfizető ezzel a jelszóval tud bejelentkezni. A jelszó
megváltozatására a „Profilom” gombra kattintással a Fiók beállítások fülön
van lehetőség.
4.
Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Előfizető
rendelkezzen internet-hozzáféréssel. Az Előfizető tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata egyéb hardver és szoftver
eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre
vonatkozóan saját felelősségére jár el.
A Szolgáltatás web alapú igénybevételéhez Számítógép esetén Mozilla
Firefox 3 vagy Internet Explorer 8 vagy Safari 5 vagy Chrome 11
programnak vagy továbbfejlesztett verzióiknak, továbbá mindenkori
támogatott Silverlight telepítése szükséges. A támogatott eszközök listája
az Internetes Honlapon kerül közzététel.
5.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a
Szolgáltatás eléréséhez szükséges szoftvert. A Szolgáltatás használatához
megfelelő, kompatibilis eszközök, internet hozzáférés és bizonyos
szoftverek szükségesek (melyek díjkötelesek lehetnek), továbbá időről
időre frissítésekre is szükség lehet; a Szolgáltatás használatát a fenti
tényezők, illetve azok működése befolyásolhatják. A Szolgáltatás
rendszeres és folyamatos online Eléréséhez javasolt a nagy sebességű
internetkapcsolat. Előfizető kijelenti és elismeri, hogy az Előfizető
felelőssége
megfelelni
a
fenti,
időről-időre
megváltozható
követelményeknek.
6.
Az Előfizető nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg
megsérteni a Szolgáltató Internetes Honlapjának a biztonságát, ideértve
különösen az alábbi eseteket:
a. hozzáférés a nem az Előfizető számára szánt adatokhoz vagy
bejelentkezés olyan felhasználónévvel és jelszóval, amelyre az
Előfizető nem jogosult;
b. megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének
vizsgálatát,
kémlelését
vagy
tesztelését,
vagy
megfelelő
felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy
jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
c. kísérlet bármely Előfizető, host vagy hálózat számára nyújtott
Szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába,
a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése
az Internetes Honlapon, az Internetes Honlap túlterhelése
(overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming),
levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása
(crashing);

d. nem kívánt emailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy
szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
e. bármely TCP/IP csomag header (fejléc) vagy adat részében lévő
adat vagy információ bármely részének meghamisítása bármiféle
email vagy hírcsoport postázása során. A rendszer vagy a hálózat
biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat
vonhat maga után. Az Előfizető beleegyezik abba, hogy nem használ
semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel
megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás, az
Internetes Honlap rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az
Internetes Honlapon folytatandó tevékenységet.
7.
Az Előfizető a Regisztráció során megadott adatait - neve kivételével
- az Internetes Honlapon, a „Profilom” gombra kattintással a „Belépés”
menüpontban módosíthatja. Az Előfizető köteles az adataiban
bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől
számított legfeljebb 5 (öt) napon belül, az adatai Internetes Honlapon
történő
módosítása
útján
tájékoztatni.
Szolgáltató
a
sikeres
adatmódosításról emailben visszaigazolást küld Előfizetőnek az általa
megadott mindenkori hatályos email címére, az új adat a visszaigazolás
megküldésétől hatályos.
8.
Az Előfizető Regisztráció során megadott nevének módosítására az
Ügyfélszolgálattal való írásbeli (levél vagy email) kapcsolatfelvétel útján
van lehetőség. Névmódosítás kérés esetén Előfizető a nevében
bekövetkezett változást hitelt érdemlő módon köteles az Ügyfélszolgálat
felé igazolni. Az Ügyfélszolgálat az Előfizető írásbeli (levél vagy email)
kérésének kézhezvételétől, beérkeztétől számított legfeljebb 5 (öt) napon
belül a névmódosítást – hitelt érdemlő módon igazolt névváltozás esetén átvezeti és erről visszaigazolást küld az Előfizetőnek emailben az Előfizető
által megadott mindenkori hatályos email címére, az új név a
visszaigazolás
megküldésétől
hatályos.
Átvezetés
hiányában
az
Ügyfélszolgálat erről küld tájékoztatást az Előfizetőnek emailben az
Előfizető által megadott mindenkori hatályos email címére. A
felhasználónév módosítására nincs lehetőség.

2. A Tartalmak felhasználására vonatkozó szabályok

1.
Az Előfizető a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti, korlátozott és nem
kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szerez, összhangban az Szjt.
vonatkozó rendelkezéseivel is. Mindennemű rögzítési lehetőség kizárólag
az Előfizető kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely
Tartalomra vagy bármely Tartalomban megtestesült tartalomra,
hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett
anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai az Elérésre vonatkozó
jogon túl bármilyen jogot adnának, illetve bármelyik jogukról

lemondanának
az
Előfizető
javára.
Az
Előfizető
az
Elérés
eredményeképpen, illetve egyéb úton nem szerez semmilyen, a
Tartalmakra vonatkozó, az Elérésen kívüli jogot. A Tartalomra vonatkozó
minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok, és az
Előfizető csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos,
visszavonható, tovább nem engedélyezhető és nem engedményezhető
joggal rendelkezik a Tartalmak magáncélra történő felhasználására
vonatkozóan.
2.
Nem minősül szabad felhasználásnak az - függetlenül attól, hogy
magáncélra történik-e -, ha a Tartalmakról részben vagy egészben,
bármilyen eszközzel, bármilyen módon Előfizető másolatot készít vagy
készíttet.
3.
Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem többszörözhet ,
nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem
sugározhat, nem teheti nyilvánosság számára hozzáférhetővé, nem
dolgozhat át nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Tartalmat,
sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat,
nem értékesítheti, és nem vehet részt az értékesítésében, valamint
bárminemű kereskedelmi célú vagy egyéb hasznosításában, sem
közvetlenül, sem közvetett módon.
4.
Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás és
bizonyos Tartalmak digitális információvédelemre szolgáló technológiát
alkalmazó biztonsági mechanizmussal vannak ellátva (DRM protection
továbbiakban "Biztonsági Rendszer"). A Biztonsági Rendszer alapján
Előfizető a Tartalmat bizonyos korlátok között, a Szolgáltató és a
Jogtulajdonos által meghatározott felhasználási feltételeknek megfelelően
használhatja. Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem
tervezheti át, nem bonthatja részeire, nem módosíthatja, és nem tilthatja
le a Tartalmakkal kapcsolatos Biztonsági Rendszerek védelmét, illetve
használatának korlátozását, továbbá erre kísérletet sem tehet, és ehhez
másnak segítséget sem nyújthat.
5.
Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Elérést követően,
sem részben, sem egészben nem digitalizálhatja újra egyik Tartalmat
sem, és nem töltheti fel ezeket a Tartalmakat az internetre. Az Előfizető
tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem használhatja a Tartalmakat
semmilyen saját, vagy harmadik személytől származó tartalommal
összefüggésben.
6.
Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmakat nem
adhatja el és nem kínálhatja eladásra, ideértve - de nem kizárólagos
jelleggel - azok aukcióra vagy internetes árverésre való bocsátását.
7.
A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen ÁSZF-ben
szereplő, a felhasználással összefüggő szavak használata ellenére az

Előfizetőnek korlátozott
értékesíti a Tartalmakat.
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8.
A Tartalmak Elérése céljából való hozzáférhetővé tétele nem jelenti
a Tartalmakkal kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok
Előfizetőre történő átruházását.

3. A Tartalmak Elérhetősége

1.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Tartalmak előzetes
értesítés nélküli megváltoztatásához.
2.
A Szolgáltató jogosult az Internetes Honlap karbantartása
érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy
értesítés nélkül. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos
üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka
nélkül is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató mindent megtesz annak
érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra Elérhető legyen, de időbeli
garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. Az Előfizetőnek
tudomása van arról, hogy az interneten az adattovábbítás, illetve annak
sebessége számos tényező függvénye. A Szolgáltató mindent megtesz a
gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ
késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.
3.
Tekintet nélkül a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseire, a Szolgáltató és
a Jogtulajdonosok fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor, értesítés
nélkül is megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy megszüntessék
a Szolgáltatás részét képező bármely Tartalomhoz vagy egyéb anyaghoz
való hozzáférést. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján semmilyen esetben
sem tartozik felelősséggel a fenti változtatásokért. A Szolgáltató továbbá
jogosult arra, hogy bármikor, értesítés és mindennemű felelősség nélkül
korlátozza a Szolgáltatás bizonyos funkcióinak vagy részeinek használatát,
vagy az azokhoz való hozzáférést.
4.
Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató jelen ÁSZF
alapján semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel ezért, ha az egyes
Tartalmak Elérése nem lehetséges, annak ellenére, hogy az Internetes
Honalapon a Tartalom Elérésére vonatkozó hivatkozás az adott Tartalmat
Elérhetőként tünteti fel.

4. Harmadik Személy által közzétett tartalmak

1. A Szolgáltatás igénybevétele során elérhető bizonyos Tartalmak és
szolgáltatások harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott

anyagokat tartalmazhatnak. A Szolgáltató az Előfizető kényelme
érdekében belinkelheti Harmadik Személyek weboldalait. Előfizető
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felelős az ilyen
Harmadik Személyek által elérhetővé tett anyagok vagy honlapok
tartalmának vagy pontosságának vizsgálatáért és értékeléséért, illetve a
Szolgáltató nem szavatol és nem felelős semmilyen más, Harmadik
Személy által hozzáférhetővé tett tartalomért, Harmadik Személy
termékéért vagy szolgáltatásáért. Előfizető köteles tartózkodni attól, hogy
a Harmadik Személyek által rendelkezésre bocsátott tartalmat olyan
módon használja, amely sértheti bármely más személy jogait; a
Szolgáltató az Előfizető ilyen felhasználása tekintetében semmilyen
felelősséggel nem tartozik.

5. Kifogásolható tartalmak
1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során olyan
tartalmakkal
szembesülhet,
amelyeket
sértőnek,
illetlennek,
kifogásolhatónak vagy nem kívánatosnak tart, és amelyek akár külön
megjelölés nélkül is szókimondónak minősülhetnek. Azonban Előfizető
elfogadja azt, hogy a Szolgáltatást Előfizető kizárólag a saját felelősségére
használja, és a Szolgáltatót nem terheli semmiféle felelősség Előfizetőlel
szemben az olyan tartalomért, amelyet Előfizető sértőnek, illetlennek,
vagy kifogásolhatónak talál. A Tartalmak kategóriái és leírásai az Előfizető
kényelmét szolgálják, és Előfizető tudomásul veszi, hogy azok pontosságát
a Szolgáltató nem garantálja.

5. Megfelelés az Mttv. 11. § rendelkezéseinek
1. A Szolgáltató az Mttv. 9. § szerint minősített Tartalmakat hozzáférését
megfelelő műszaki megoldással korlátozza, így az Mttv. 10. § (1)
bekezdés c)-f) és h) pontjaiban foglaltak szerint hozzáférhetővé tett
Tartalmakat kizárólag tizennyolc éven felüli Előfizetők érhetik el.
V. fejezet: A Szolgáltatás díja, a díj megfizetése
1. Előfizető a Díjat az egyedi Tartalom kiválasztásakor, illetve az
Internetes Holnapon elérhető Napi Periódus szerinti ütemezéssel egyenlíti
ki.
2. Az Előfizető elfogadja, hogy a Díjat a Kiegyenlített Periódus
megkezdését megelőzően, előzetesen köteles kiegyenlíteni a Szolgáltatás
Elérése érdekében. A Díjak kiegyenlítését az Előfizető az Internetes
Honlapon mindenkor elérhető fizetési csatornákon keresztül teheti meg.
3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Díjfizetés során Előfizető által
megadott adatok bármely hibájából vagy hiányából eredő fizetés

beazonosíthatatlanság miatt. Szolgáltató minden felelősséget kizár azon,
esetlegesen az Előfizető oldalán felmerülő károk tekintetében, mely károk
azért következnek be, mert Előfizető a Díjfizetés során hibás vagy nem
teljes körű adatokat ad meg.
4. Szolgáltató a Díj megfizetéséről számlát generál, a számla kiállításának
időpontjában hatályos adatokkal. Az Előfizető által emailben az
Ügyfélszolgálat részére megküldött kérésre, a kérés tejesítésének az
Ügyfélszolgálat általi emailben történt visszaigazolását követően az adott,
kinyomtatott számlát Előfizető személyesen, Szolgáltató Ügyfélszolgálatán
előre egyeztetett időpontban veheti át, ide nem értve azt az esetet, ha
Előfizető a jelen fejezet B) alfejezet 2. pontja szerinti, Szolgáltató
szerződéses partnereitől közvetlenül igényelhet számlát.
5. Jelenleg a következő fizetési módok érhetők el:

A) Bankkártyás fizetés
1.
Előfizető
Díj-fizetési kötelezettségét teljesítheti Bankkártyás
fizetéssel. A bankkártyás fizetést a Szolgáltató Internetes Honlapján
keresztül lehet beállítani.
2.
A Szolgáltató és az UniCredit Bank Nyrt. („UniCredit”) között
létrejött megállapodás értelmében az UniCredit banki tranzakcióvégrehajtáshoz szükséges kommunikációs, tranzakció-vezérlő, visszajelző
felületet biztosít a Szolgáltató részére. A Bankkártyás fizetés lebonyolítása
banki szolgáltatás, amelyet az UniCredit biztosít az Előfizetők számára, így
a fizetés az UniCrediten keresztül bonyolódik. A rendszer biztonságát ez a
közvetlen banki kapcsolat garantálja. Bankkártyás fizetési mód
beállításakor a rendszer automatikusan átirányít a bank saját
rendszerébe, annak oldalára, ahol a fizetésre használt kártyaadatai és
egyéb adatai hibátlan megadásával, és az adatbevitel sikeres
véglegesítésével a fizetés aktiválódik.
3.
Sikeres tranzakciókról Szolgáltató értesítést küld emailben, amely
tartalmazza a sikeres Díj-fizetésről készült számlaképet pdf-formátumban.
Amennyiben az Előfizető fizetésre használt bankkártyáján nem rendelkezik
a Díjfizetés összegeként megadott egyenleggel, úgy Szolgáltató értesítést
küld emailben a tranzakció sikertelenségéről, valamint esetlegesen a jelen
ÁSZF VI. fejezetében foglaltakról. Sikertelen tranzakció esetén a
Szolgáltató a következő napon ismételten Bankkártyás fizetést
kezdeményez. Ha a tranzakció mind a Kiegyenlített Periódus lejártát
megelőző napon, mind a lejárat napján sikertelen, Szolgáltató a
Bankkártyás fizetési módot felfüggeszti.
4.
A fizetés az UniCredit Bank biztonságos internetes fizető rendszerén
keresztül zajlik.

5.
Előfizető az Internetes Honlapon bármikor jogosult a Bankkártyás
fizetésre vonatkozó választását a Kiegyenlített Periódus végére
felfüggesztetni.

B) Díjfizetés Távközlési Szolgáltatónál
1.
Előfizető a Napi Periódust érintő Díj-fizetési kötelezettségét
teljesítheti Távközlési Szolgáltató igénybevételével, SMS-ben.
2.
A
Szolgáltató
valamennyi
magyarországi
mobiltávközlési
szolgáltatónál biztosítja az emelt díjas SMS útján történő díjfizetés
lehetőségét. SMS Díjfizetési mód beállításakor az Internetes Honlapon
található, az egyes Tartalmakhoz kapcsolódó kódot kell az ugyanott
megadott kapcsolási számra szöveges üzenetként elküldeni.
3.
Sikeres tranzakciókról a Szolgáltató értesítést kap, amely alapján
automatikusan lehetővé teszi a Tartalom megtekintését egy Napi Periódus
időtartamra.

VI. fejezet: Díjfizetési késedelem
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Díjfizetés során igénybe vett banki
szolgáltatások késedelméért.

VII. fejezet: Szellemi tulajdon
1.
Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás, ideértve, de nem
kizárólag a Tartalmakat, illusztrációkat, informatikai interfészeket,
filmalkotás- és video-klippeket, egyéb mozgóképes szerkesztett vagy
szerkesztetlen
tartalmakat,
továbbá
az
Internetes
Honlap
implementáláshoz használt script-eket és szoftvereket, olyan védett
információt és anyagot tartalmaznak, amelyek jogosultjai a Szolgáltató
és/vagy a Jogtulajdonosok, és amelyek az alkalmazandó szellemi
tulajdonra vonatkozó vagy egyéb jogszabályok, ideértve, de nem
kizárólag a szerzői jog, védelme alatt állnak.
2.
Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen más módon
nem használhatja az ilyen védett információkat vagy Tartalmakat, mint a
Szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti igénybevétele során. Előfizető tudomásul
veszi és elfogadja, hogy tilos a Tartalmak bármely részét bármely
formában, módon vagy eszközzel reprodukálni. Előfizető tudomásul veszi
és elfogadja, hogy nem módosíthatja, nem adhatja haszonbérbe,

kölcsönbe, nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, vagy nem készíthet
olyan származékos művet, amely a Tartalmon alapul, továbbá nem
jogosult a Szolgáltatás bármilyen meg nem engedett módon történő
kiaknázására, felhasználására, ideértve, de nem kizárólag a hálózati
kapacitással való visszaélést vagy annak leterhelését.
3.
A Szolgáltató és/vagy a Jogtulajdonosok a Szolgáltatás, Internetes
Honlap és a Tartalmak tekintetében a szellemi alkotások jogosultjai,
ideértve, de nem kizárólag a tartalmi összeállítást, kihelyezett
tartalmakat, más webes forrásra mutató linket, és ezek leírásait. Ezeknek
vagy ezek bármely részének a felhasználása, kivéve azoknak a jelen ÁSZF
által megengedett felhasználását, szigorúan tilos és sérti mások szellemi
alkotáshoz fűződő jogait, amely polgári jogi és/vagy büntetőjogi
felelősségre vonást vonhat maga után (beleértve kártérítést is).
4.
Az Előfizető által az Internetes Honlap használatával kapcsolatban
közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a
Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A
Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos
tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem
korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult az Előfizető
észrevételeinek
hasznosítására,
felhasználására,
többszörözésére,
közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz
közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy az Előfizető részére ezért
bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
5.
Az AppZee szó, az AppZee logó, és más, a Szolgáltatásban, vagy
azokkal kapcsolatban használt AppZee védjegyek, megjelölések és logók a
Szolgáltató védjegyei vagy regisztrált védjegyei. Más, a Szolgáltatás
tekintetében használt védjegy, grafika, megjelölés és logó egyéb
jogosultak védjegye lehet. Előfizetőnek semmilyen joga vagy jogosultsága
nem keletkezik a jelen ÁSZF alapján a fent megjelölt védjegyek,
megjelölések, valamint azok bármely felhasználása tekintetében.
VIII. fejezet: Szavatosság, felelősség, korlátozás

1. Biztonsági figyelmeztetés
1. Annak érdekében, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során, elkerülje
izmai, ízületei vagy szeme megerőltetését, tartson gyakran szünetet, és
tartson hosszabb pihenőt, ha elfáradt, kimerült, vagy rosszul érzi magát.
Az emberek egy nagyon kis hányadánál roham vagy pillanatnyi
eszméletvesztés következhet be, ha felvillanó fényeket vagy képeket
látnak, így például, de nem kizárólag, videojátékokkal való játék vagy
videó felvételek megtekintése során. A tünetek lehetnek szédülés,
hányinger,
akaratlan
izommozgás,
az
Előfizető
tudatvesztése,

látásmódosulás, fülcsengés, zsibbadás, vagy egyéb kellemetlenség. Ha
valaha felléptek Előfizetőnél a fenti, vagy hasonló tünetek, akkor forduljon
orvosához mielőtt a Szolgáltatás igénybevételét megkezdené, továbbá
azonnal hagyja abba az igénybevételt, és forduljon szintén orvoshoz, ha a
fenti tüneteket vagy hasonló tüneteket tapasztal a Szolgáltatás
igénybevétele közben. A szülőknek azt javasoljuk, hogy figyeljék meg,
hogy a fenti tünetek jelei nem jelentkeznek-e gyermekeiken, mikor azok a
Szolgáltatást igénybe veszik.

2. Felelősségkorlátozás
1.
A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás
hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem
felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a
Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. Az
Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató
előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, különösen a
Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában. A Szolgáltató ennek
megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó
Internetes Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a
Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy
a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem
vállal a helyreállítás tekintetében.
2.
A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában - nem vállal
garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. Az
Internetes Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk,
vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy
közvetlen felhasználásából, az Internetes Honlap használatra alkalmatlan
állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges
üzemzavarból
vagy
félreérthetőségből
eredő
károkért
és/vagy
veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A
Szolgáltató nyomatékkal felhívja az Előfizető figyelmét, hogy amennyiben
a Tartalom felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy
alkalomra kívánja biztosítani, a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó
késedelmet vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget
azért, hogy a Tartalom valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre
áll és felhasználható.
3.
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás és/vagy az Internetes Honlap
karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni, felfüggeszteni
minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
4.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy
az Internetes Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy

módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a
jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét.
5.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy az
Internetes Holnap részbeni vagy teljes megszüntetésére az Előfizető
előzetes értesítése nélkül is.
6.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében
Elérésre kínált Tartalom előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú
megváltoztatására, így egyes Tartalmak eltávolítására is a Szolgáltatás
Internetes Honlapjáról. Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy
amennyiben adott Tartalom visszavonásra kerül, a Tartalom Elérésére a
továbbiakban nem jogosult, a Szolgáltató pedig nem köteles az Elérés
feltételeit lehetővé tenni.
7.
A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan
gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem
haladhatja meg a mindenkori Periódusra vonatkozó Díj értékét, illetve
egyedi Tartalom letöltés esetén az egy naptári hónapban megfizetett díjak
összegét. Díj a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.
8.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás
Internetes Honlapján szolgáltatott információkkal, Tartalmakkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a Harmadik Személyektől
beszerzett információkra, Tartalmakra és szolgáltatásokra nézve.
Jogtulajdonos, illetve leányvállalata nem vállal semmilyen felelősséget a
Tartalmak minőségével, alkalmasságával, elérhetőségével, teljességével,
pontosságával vagy egyébként a Tartalmak rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatban, továbbá a Tartalmak elérésével okozott károkért sem. A
Szolgáltatást az Előfizető kizárólag saját felelősségére használhatja. A
Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy az
Internetes Honlap használatával kapcsolatban az Előfizető Számítógépén,
Mobil Eszközén, vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett
károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Tartalmak
Eléréséből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető Számítógépén, és/vagy
Mobil Eszközén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy
bármely internetes vírus miatt következik be.
9.
Szolgáltató nem szavatol azért, hogy Szolgáltatás veszteségtől,
meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, interferenciától,
hackeléstől vagy más, a biztonságot érintő káros beavatkozástól mentes
lesz, amely események Vis Major eseménynek minősülnek, és amelyekkel
kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
10. Azt követően, hogy az Előfizető Elérte a Tartalmat, a Szolgáltató
nem vonható felelősségre a Tartalom károsodásáért, megsemmisüléséért
vagy sérüléséért.

11. Az Előfizetőt a jelszava titkos és biztonságos kezelésével
kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. Az Előfizető ezen adatot nem
adhatja ki Harmadik Személynek, és nem használhatja más
felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más
hozzáférésének használatát. Az Előfizetőt teljes körű felelősség terheli a
jelszavával kapcsolatban. Az Előfizető vállalja, hogy haladéktalanul értesíti
a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a
biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy
a jelszó Harmadik Személy részére való átadásából fakadó károkért a
Szolgáltató nem felel.
12. Az Előfizető kijelenti, hogy az általa a Regisztráció során megadott
adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs
felületen és minden esetleges módosítás alkalmával is az Internetes
Honlapon, valamint egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás
igénybevétele során kéri a rendszer. A Szolgáltató kizárja a Regisztráció
során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy email cím
megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel
kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért,
amely abból fakad, hogy a 18. életévét még be nem töltött Előfizető
Regisztrációja során a regisztrációs felületen kijelenti, hogy 18. életévét
betöltötte. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az Előfizető
által jogosulatlanul megadott adatokért. A Szolgáltató az Előfizető
adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő
károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan
felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.
13. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen
olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával, vagy a távközlési
szolgáltatón keresztül történő fizetés során vagy következtében
keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya, vagy SIM-kártya elvesztését
az Előfizető nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet, illetve
távközlési szolgáltató felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget
a fizetési csatorna hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
14. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet az
Előfizető vagy Harmadik Személy jogellenes tevékenysége vagy
mulasztása okozott.
15. A súlyos gondatlansággal, vagy szándékos magatartással elkövetett
jogsértés, megtévesztés, halál okozás, testi sértés, illetve olyan jogsértés
kivételével, amely tekintetében a felelősség kizárását az alkalmazandó jog
nem teszi lehetővé, vagy abban az esetben, ha Előfizető bármely
jogszabályon alapuló megtérítésre, kompenzációra vonatkozó jogot
gyakorol, a Szolgáltató, továbbá igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói,
leányvállalatai, ügynökei, szerződéses partnerei, megbízói vagy a
Jogtulajdonosok semmilyen esetben nem felelősek a Szolgáltató,

alkalmazottai vagy megbízottjai által okozott kárért vagy veszteségért,
amennyiben:
(i) a Szolgáltató, a Szolgáltató alkalmazottai vagy megbízottjai úgy jártak
el, amint az az adott helyzetben általában elvárható
(ii) az nem ésszerűen előrelátható következménye az ilyen jogsértésnek;
(iii) ha a veszteség vagy kár bármely növekedése annak a
következménye, hogy Előfizető megsértette a jelen ÁSZF valamely
rendelkezését;
(iv) az a Szolgáltató azon döntésének következménye, hogy valamely
információt vagy tartalmat eltávolít, vagy megtagadja azok
feldolgozását, vagy hogy figyelmezteti Előfizetőt, hogy felfüggeszti
vagy megszünteti az Előfizető Szolgáltatáshoz történő hozzáférését,
vagy hogy lépéseket tesz a jelen ÁSZF feltételezett megsértésének
kivizsgálására, illetve hogy intézkedéseket tesz azt követően, hogy az
ÁSZF megsértését megállapította; vagy
(v) a Szolgáltatások Előfizető általi használatával kapcsolatos bevétel-,
profitkieséshez, üzleti lehetőség elvesztéséhez, elmaradt haszonhoz,
adatvesztéshez, vagy adatkárosodáshoz kapcsolódik.
16. A Szolgáltató ésszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy
gondoskodjon a Szolgáltatás tekintetében Előfizető által megadott
információ védelméről, beleértve a csalárd felhasználás megelőzését.
17. A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem zárja ki, illetve korlátozza a
Szolgáltató felelősségét súlyos gondatlansággal, vagy szándékos
magatartással elkövetett jogsértésért, megtévesztésért, halál okozásáért,
testi sértésért, illetve olyan jogsértésért, amely tekintetében a felelősség
kizárását az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé. Előfizető elismeri, hogy
a jelen ÁSZF-et az abban foglalt felelősség kizárások/korlátozások
ismeretében fogadta el magára nézve kötelező érvényűnek, továbbá hogy
a jelen ÁSZF-ből származó előnyöket megfelelő kompenzációnak tekinti a
Szolgáltató felelősségének a korlátozásáért.
18. Ha Előfizető megszegi a jelen ÁSZF rendelkezéseit, akkor Előfizető a
szerződésszegéssel kapcsolatban keletkezett bármely igény, kár
tekintetében felelősséggel tartozik a Szolgáltató, továbbá igazgatói,
tisztségviselői, munkavállalói, ügynökei, szerződéses partnerei, vagy a
Jogtulajdonosok felé. Továbbá Előfizető felel a Szolgáltató bármely olyan
cselekedetéért, amelyet a jelen ÁSZF feltételezett megsértésének
kivizsgálása érdekében tett, vagy amely annak a következménye, hogy a
Szolgáltató megállapította a jelen ÁSZF Előfizető általi megsértését.

3. Vis Maior
1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy
sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó,
baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási

zavar,
telekommunikációs
zavar,
leállás,
az
internet-elérésben
bekövetkező zavar, leállás vagy más olyan előre nem látható és
elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az Előfizető,
illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes
valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy
nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely
ezen események következtében előállt.
IX. fejezet: Megszűnés, megszüntetés
1. Közös megegyezéssel történő megszüntetés
1. A szerződés megszűnik, ha Szolgáltató és Előfizető közösen ebben
állapodnak meg, és a megszűnés időpontjának meghatározásával
megállapodásukat írásba foglalják.

2. Rendes felmondás

1.
A
szerződést
Előfizető
a
Szolgáltatónak
címzett
és
Ügyfélszolgálatának elküldött egyoldalú írásbeli (levél vagy email)
nyilatkozattal mondhatja fel rendes felmondással, 90 napos felmondási
idővel.
2.
A szerződést a Szolgáltató jogosult rendes felmondással, az
Előfizetőnek címzett és elküldött egyoldalú írásbeli (levél vagy Előfizetőnek
az általa megadott mindenkori hatályos email címre email) nyilatkozattal,
90 napos felmondási idővel, a Kiegyenlített Periódus (ide értve a még meg
nem kezdett Kiegyenlített Periódust is) lejártának napjára felmondani.
3.

Felek nyilatkozatai a másik féllel történt közlés napjától hatályosak.

4.
Szerződés megszűnését
Szolgáltatás igénybevételére.

követően

Előfizető

nem

jogosult

a

5.
Előfizető általi rendes felmondás esetén, amennyiben Előfizető a
felmondási idő alatt Díjfizetést teljesít Bankkártyás fizetéssel vagy
Fizetéssel Távközlési Szolgáltató igénybevételével, az a felmondásra
irányuló nyilatkozata visszavonásának minősül, melyet Előfizető jelen
ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Szolgáltató pedig ez esetben
hozzájárul a felmondási nyilatkozat visszavonásához, így a felek közötti
szerződés a felmondási idő végével nem szűnik meg.

3. Rendkívüli felmondás

1.
Az Előfizető jogosult a jelen ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú
módosítása esetén, a módosítás hatályba lépését megelőző 8. napig a
Szerződés azonnali hatályú felmondására a Szolgáltatónak címzett és
Ügyfélszolgálatának elküldött egyoldalú írásbeli (azonnali hatályra
tekintettel kizárólag email) nyilatkozattal.
2.
Előfizető szerződésszegése esetén a Szolgáltató jogosult a
szerződést azonnali hatállyal az Előfizetőnek címzett és elküldött egyoldalú
írásbeli (levél vagy Előfizetőnek az általa megadott mindenkori hatályos
email címre email) nyilatkozattal felmondani, így különösen, de nem
kizárólagosan akkor, ha Szolgáltató tudomására jut, hogy Előfizető a
Regisztráció során, vagy esetleges Internetes Honlapon történő adat
módosítás során, illetve egyéb olyan alkalommal, amikor azt a
Szolgáltatás igénybevétele során kéri a rendszer valótlan vagy hiányos
adatokat adott meg, vagy ha Szolgáltató tudomására jut, hogy Előfizető a
Szolgáltató, a Jogtulajdonosok és/vagy más Előfizetők személyes
adataival, a Szolgáltatással vagy a Tartalmakkal bármilyen módon
visszaél.
3.

Felek nyilatkozatai a másik féllel történt közlés napjától hatályosak.

4.
A szerződés bármely fél általi rendkívüli felmondással történő
megszüntetése esetén Szolgáltató köteles Előfizető felé az Előfizető által
az V. fejezet A) alfejezet vagy B) alfejezet 1. pont a) vagy b) alpont
szerint kifizetett Kiegyenlített Periódus (ide értve a még meg nem kezdett
Kiegyenlített Periódust is) Díjának a szerződés megszűnését követő időre
eső arányos részével elszámolni a szerződés megszűnését követő 30
(harminc) napon belül.
5.
Szerződés megszűnését
Szolgáltatás igénybevételére.

követően

Előfizető

nem

jogosult

a

4. Elállás joga
1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.
rendelet szerint a szerződéstől, annak megkötését követő 8 (nyolc)
munkanapon belül az Előfizető által a Szolgáltatónak címzett és
Ügyfélszolgálatának elküldött egyoldalú írásbeli (levél vagy email)
nyilatkozattal való elállás joga csak abban az esetben érvényesíthető, ha
az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételét még nem kezdte meg.
Szolgáltatás igénybevétele megkezdésének minősül az Automatikus
bankkártyás fizetéssel történt sikeres Díjfizetés, tekintettel arra, hogy az a
Szolgáltatás Szolgáltató általi Előfizető beleegyezésével történt teljesítése
megkezdésének minősül.
2. Előfizető nyilatkozata a Szolgáltatóval történt közlés napjától hatályos.

X. fejezet: Vegyes rendelkezések
1.
A jelen ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti, a Szolgáltatás
Előfizető általi igénybevételére vonatkozó teljes megállapodás, amely
valamennyi, a Szolgáltató és Előfizető közötti korábbi megállapodás
helyébe lép. Előfizetőre további szerződések rendelkezései is irányadóak
lehetnek, ha Előfizető kapcsolódó szolgáltatást, Harmadik Személy
tartalmát, vagy Harmadik Személy szoftverét veszi igénybe.
2.
Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak minősül, akkor azt olyan rendelkezéssel kell pótolni,
hogy az az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti akaratát
leginkább tükrözze, míg a jelen ÁSZF más rendelkezései érvényesek és
hatályosak maradnak.
3.
Ha a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ből eredő valamely
jogát, vagy a jelen ÁSZF valamely rendelkezését, az nem eredményez az
adott rendelkezés, vagy bármely más rendelkezés tekintetében
joglemondást.
4.
A jelen ÁSZF-re, valamint a Szolgáltatás igénybevételére a hatályos
magyar jogszabályok irányadóak.
5.
A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfelet a
Regisztráció során megadott email címre küldött emaillel, vagy úgy
értesítheti, hogy az értesítést az Internetes Honlapon megjeleníti. Az
értesítések – amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik - azonnal
hatályossá válnak.
6.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy minden, általa
ésszerűen szükségesnek vagy megfelelőnek vélt lépést megtegyen a jelen
ÁSZF bármely pontjának kikényszerítése és/vagy annak érdekében, hogy
meggyőződjön annak betartásáról.
XI. fejezet: Hatálybalépés
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2012. június 15. napjától hatályosak.
A Szolgáltatás eltérő közlésig pilot üzemmódban, részlegesen, illetve
korlátozott tartalomban érhető el, a Szolgáltató ebben az időszakban a
hibás vagy hiányos teljesítésért felelősségét kizárja.

