ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK -

http://cecz.eu

Fontos! Kérjük, olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket ("Felhasználási Feltételek") mielőtt elkezdi használni a
Gemeric Consulting Kft. által üzemeltetett http://cecz.eu honlapot ("szolgáltatás"). Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák
a http://cecz.eu honlapon (továbbiakban: „honlap”) nyújtott információk felhasználásának feltételeit és az ott igénybe vehető
szolgáltatásokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A honlapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén
valamennyi felhasználóra a mindenkor hatályos Felhasználási Feltételek vonatkoznak. A Honlap használatával Ön ráutaló
magatartással elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat. Amennyiben nem fogadja el ezen Felhasználási
Feltételeket, kérjük ne használja a Szolgáltatást. A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére
használhatja.
Üzemeltető neve: Gemeric Consulting Kft.
székhely: 2636, Tésa Petőfi u. 16.
cégjegyzékszám: 13-09-177063
adószám: 25370551-2-13
elérhetőség:

kokeny.viktoria@gemeric.com

A Szolgáltatás
A Szolgáltatás díjmentes, azonban igénybevételének feltétele a jelen Felhasználási Feltételek teljes körű, változatlan formában
történő elfogadása. A Szolgáltatás kizárólag a leendő ügyfeleinkkel és üzletfeleinkkel történő kapcsolatfelvétel elősegítésére
irányul, a használat közben adott esetben reklámok és ajánlatok megjelenítésével. A Honlap nem webáruház, az Üzemeltető
nem értékesít termékeket, a weblapon nem nyújt fizetős szolgáltatást.
Regisztráció és jelszavak
A Szolgáltatás egyes részeinek igénybevételéhez szükséges lehet online regisztrációs adatlap kitöltése. A Szolgáltatás egyes
részei igénybevételének feltétele a kért információk valós, aktuális, teljes és pontos megadása. A regisztrációs folyamat
részeként a program bekérheti az Ön nevét, email címét, telefonszámát, a keresett vagy eladásra hirdetett ingatlan adatait.
Kizárólag a felhasználót terheli a felelősség a jelszava és felhasználónevének titokban tartásáért, a Szolgáltatás igénybevétele
során az Ön email címe, vagy felhasználóneve alatt végzett bármilyen tevékenységért. Az Ön kizárólagos felelőssége
jelszavának titokban tartása. Felhívjuk figyelmét, hogy jelszavát senkinek ne adja meg. Az Üzemeltető által a honlapon
elérhetővé tett valamennyi olyan szolgáltatás és funkció vonatkozásában, amely felhasználónévvel és jelszóval egyedileg
hozzáférhető, a felhasználás joga kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett felhasználó által
használható, a felhasználó hozzáférést más személynek nem biztosíthat. Sosem kérjük a felhasználóink jelszavát semmilyen
kéretlen kapcsolatfelvétel során (sem levélben, sem telefonon sem emailben).
Felhasználási szabályok
A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és felhasználás feltételeként Ön elfogadja, hogy köteles betartani minden vonatkozó
jogszabályt, jelen Felhasználási Feltételeket, és bármely más, később megjelenő kötelező érvényű szabályt. Köteles továbbá az
alábbi magatartásoktól is tartózkodni (a teljesség igénye nélkül):
Olyan tartalom feltöltése, bármilyen módon való küldése, mely:
 Ön által tudottan hamis, pontatlan vagy félrevezető;
 Bármilyen szabadalmat, védjegyet, üzleti tikot, szerzői jogot vagy más személy bármilyen jogát sérti;
 Kéretlen vagy engedély nélküli reklám, üzleti ajánlat, levélszemét, lánclevél, vagy bármely más üzleti ajánlattétel;
 Jogellenes, káros, fenyegető, visszaélésszerű, zaklató, károkozó, jóhírnevet sértő, vulgáris, obszcén, rágalmazó,
mások magánszférája ellen irányuló, gyűlöletkeltő, rasszista, pornográf, politikai üzenetet hordoz vagy más módon
kifogásolható;
 Mely tartalom feltöltéséért vagy elküldéséért Ön bármilyen juttatást, ellenszolgáltatást kapott bármely harmadik
személytől – kivéve ha erre tőlünk erre előzetesen engedélyt kapott, vagy
 Mely tartalom bármely káros szoftvert, pl. vírust, férget, trójai vírust, vagy bármely más káros összetevőt, fájlt vagy
programot tartalmaz;
 Mely a Szolgáltatáson keresztül folytatott kommunikációról bármilyen formában adatot gyűjt, vagy a Szolgáltatás
felhasználóiról bármilyen adatot vagy információt küld;
 Mely mások megtévesztése érdekében az üzenet feladóját vagy küldési helyét meghamisítja;
 Jelszólopással vagy más módon jogosulatlan hozzáférést kísérel meg a Szolgáltatáshoz, más számítógépes
rendszerekhez, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz;
 A Szolgáltatást megzavarja megszakítja vagy túlterheli;
 Túllépi a megengedett sávszélességet; vagy
 A felhasználók vagy a felhasználás adatait használja, letölti, lemásolja vagy mások számára hozzáférhetővé teszi.
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Nyereményjáték
A Szolgáltatásban időnként nyereményjátékot, más promóciót szervezhetünk. Ezen promóciókat külön szabályok szerint
folytatjuk, melyek az adott promóció megjelenésekor vagy arra való külön regisztrációkor elérhetők és megismerhetők.
Linkek, hirdetések
A Szolgáltatásban megjelenhetnek harmadik személyek honlapjaira mutató linkek, általunk vagy más személyek által hirdetett
termékek és szolgáltatások. Ezen linkeket és hirdetéseket csak látogatóink érdekében jelenítjük meg, a honlapok tartalmát nem
ellenőrizzük, így ezen honlapokon harmadik személyek által hirdetett termékekért és szolgáltatásokért semminemű felelősséget
nem vállalunk.
Ezen külső, harmadik személyek által üzemeltetett honlapok használatért minden felelősség a felhasználót terheli. Ezen külső
honlapokra a jelen szabályzattól eltérő felhasználási szabályok vonatkoznak, mely szabályzatok és adatvédelmi irányelvek
megismerését minden felhasználónknak javasoljuk a külső honlap meglátogatása előtt.
Felelősség kizárása és korlátozása
A Szolgáltatásokat ingyenesen, az éppen adott és elérhető módon és formában biztosítjuk, így azért semminemű felelősséget,
szavatosságot nem vállalunk. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét többek között a Szolgáltatás megfelelőségéért,
bármilyen célra való alkalmasságáért. Az Üzemeltető nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás megfelel a felhasználó igényeinek,
nem szavatolja annak folytonosságát, hibamentességét, vírusoktól vagy más károkozóktól való mentességét.
Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal (sem közvetlen, sem közvetett károkért, sem elmaradt haszonért) a
Szolgáltatás használatából, annak hiányából eredő károkért, még akkor sem, ha ezen hiányosságokról tudomása volt.
Felelősségvállalás
A felhasználó köteles megtéríteni és mentesíteni az Üzemeltetőt, leányvállalatait, alkalmazottait, vezetőit, ügynökeit stb.
minden olyan kárral, költséggel, igénnyel, büntetéssel szemben (ideértve az észszerű jogi és könyvelési költségeket), melyek
(a) olyan tartalomból származnak, amelyet Ön vagy az Ön felhasználóneve alatt más töltött fel, küldött, és/vagy (b) amely az
Ön vagy az Ön felhasználóneve alatt más személy általi használatból ered.
Adatvédelem
Kérjük, olvassa el külön Adatvédelmi Tájékoztatónkat, mely az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik.
A Szolgáltatás módosítása, megszüntetése
Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást előzetes értesítés mellett vagy anélkül időről időre módosítsuk, vagy ideiglenesen,
vagy állandó jelleggel beszüntessük. Korlátozhatjuk a hozzáférést bizonyos honlapokhoz, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést
korlátozhatjuk vagy szelektálhatjuk, pl. sávszélességben vagy tartalmat tekintve, a szolgáltatás biztonsága és mások védelme
érdekében. A küldött üzenetek és tartalmak azok kézbesítése előtt törlésre kerülhetnek.
Fenntartjuk a jogot ezen Felhasználási Feltételek módosítására, melyről felhasználóinkat a következő bejelentkezésükkor
értesítjük. Kérjük, rendszeresen olvassa el jelen Felhasználási Feltételeket pl. a lap alján található gombra kattintva.
Amennyiben a Szolgáltatást továbbra is használják, ezzel felhasználóink elfogadják a módosított Felhasználási Feltételeket.
Amennyiben akár jelen Felhasználási Feltételek vagy más szabályzat pl. az adatvédelmi szabályzat nem felel meg Önnek,
kérjük, ne használja a Szolgáltatást.
Védjegyek
A megjelenő logók, ábrák, képek az Üzemeltető vagy más személyek szellemi tulajdonát képezik, azok jogosultatlan
felhasználása nem engedélyezett. Az Üzemeltető tulajdonát képező szellemi termékek csak a cég előzetes írásbeli
hozzájárulásával használhatók fel.
Irányadó jog
A Szolgáltatásra és jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó. Felek tudomásul veszik, hogy bármilyen jogvita
végleges eldöntésére a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság kizárólagosan jogosult.
Amennyiben jelen Felhasználási Feltételek bármely része jogellenes lenne, az nem érinti a teljes Felhasználási Feltételek
érvényességét, csupán az adott rész lesz érvénytelen. Jelen Felhasználási Feltételek és a felhasználóhoz a Szolgáltatás útján
eljuttatott egyéb nyilatkozatok képezik a felhasználó és az Üzemeltető közötti teljes megállapodást a Szolgáltatás
igénybevételére vonatkozóan.
Értesítések
A felhasználók számára az értesítéseket emailben küldjük, vagy a jelen Feltételeket érintő módosítások esetén a
bejelentkezéskor jelenik meg értesítés. Amennyiben jelen Feltételeket illetően bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne,
keressen minket az Üzemeltető elérhetőségein.
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Budapest, 2020. október 20.
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