Koala.Hu Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
7985 Nagydobsza, Fő út 31 – Adószám: 21484384-2-02
70/459-20-24 – ujhazi@koalahu.hu – http://www.koalahu.hu

ELŐFIZETŐI SZERŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I.

Jelen szerződés tárgya, időbeli hatálya

Szolgáltató:
Neve:

Koala.Hu Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság.

Címe:

7985 Nagydobsza, Fő utca 31.

Adószáma:

21484384-2-02

Cégjegyzékszám: 02-06-071088
Bank:

Szigetvári Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám: 50800070-11003760
Telefonszám:

06704592024

Email cím:

ujhazi@koalahu.hu

Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi a www.netcegtar.hu domain néven elérhető on-line
szakmai portál (továbbiakban: Portál), melyekkel kapcsolatos domain jogok szintén a
Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.
Jelen szerződés tárgya a hivatkozott Portálon történő tartalommegjelenítésre és
tartalomszolgáltatásra vonatkozó előfizetés feltételeinek, a tartalomszolgáltatás rendjének,
felelősségi rendszerének, valamint a Felek közötti elszámolás rendjének szabályozása a jelen
szerződés, valamint annak mellékletét képező I. számú melléklet és Partner adatlap elnevezésű
okiratok alapján.
Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a Portál teljes tartalma illetőleg azok szolgáltatásai, a
hozzájuk kapcsolódó szellemi alkotásokkal egyetemben mindenkor Szolgáltató tulajdonát
képezi. Előfizető a szolgáltatásokra, tartalomüzemeltetésre, valamint a tartalomszolgáltatásra
vonatkozóan csak használati joggal rendelkezik, ezen jogok nem kizárólagosak és nem
ruházhatóak át. Ennek alapján Előfizető tudomásul veszi, hogy a részére fenntartott oldalakat
nem értékesítheti, azokkal kapcsolatosan további tartalomszolgáltatást nem végezhet. Abban
az esetben, ha további, nem saját gazdasági tevékenységével kapcsolatos tartalmat kíván a
Portálokon megjeleníteni, arra csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján van
lehetősége.
Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy az előfizetői szerződés akkor jön létre, ha Előfizető
a Egyedi Előfizetői Szerződést kitöltve, cégszerű aláírásával ellátva – faxon, e-mailben, vagy
eredeti példányban – eljuttatja Szolgáltatónak, Szolgáltató pedig az Előfizető által már aláírt
Egyedi Előfizetői Szerződést saját cégszerű aláírásával ellátva – faxon, e-mailben, vagy eredeti
példányban – visszajuttatja Előfizetőnek. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen
Általános szerződési feltételek, valamint az I. számú melléklet az Egyedi Előfizetői Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Portálokon a www. netcegtar.hu/aszf, elérési címeken
megtekinthetők.
Szerződő Felek jelen szerződést határozott időre kötik, mely aláírásának napján lép hatályba,
és az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott időtartamig (futamidő) marad fent. A
futamidőt a Felek akként határozzák meg, hogy az a hatálybalépés napját követő 01. hónap 01.
napjától számított, az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott időtartam. Az így
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esetlegesen kialakuló első töredékhónapért az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.
Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy jelen szerződés lejáratát megelőző 30 napon belül
egymással egyeztető tárgyalást tartanak, melynek során megállapodnak jelen szerződés
meghosszabbításában, illetőleg az egymással való elszámolás rendjében.
Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés mellékleteiben leírt előfizetési futamidők
határozott idejűek, ebből következően lejárat előtt jelen szerződést mindkét Szerződő Fél csak
rendkívüli felmondás útján szüntetheti meg, ha a másik fél a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségét súlyosan megszegi.
Ideiglenes szüneteltetés
Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését nem kérheti.
A szolgáltatás szüneteltetésére a Szolgáltató jogosult, amennyiben:
- az Előfizető megszegi a jelen szerződést
- a Portál, vagy annak üzemeltetésével kapcsolatos eszközök, erőforrások átalakítása,
felújítása, cseréje, karbantartása miatt
- Jogszabálysértő tartalom megjelenítése esetén a tartalom törléséig
- a Szolgáltató minőségpolitikájának nem megfelelő tartalom megjelenítése esetén, a tartalom
minőségének a Szolgáltató követelményei szerinti javításáig, vagy a Szolgáltató
minőségpolitikájának megfelelő tartalom rendelkezésre bocsátásának hiányában, a Szolgáltató
követelményeinek megfelelő tartalom rendelkezésre bocsátásáig
A szolgáltatás Szolgáltató általi, a fenti okokból történő szüneteltetéséért Előfizetőt sem
elállási jog, sem pedig kártérítési igény nem illeti meg.
II.

Szerződő Felek Jogai és kötelezettségei
III.1.

Szolgáltató kötelezettségei:

Szolgáltató az Előfizető számára termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére, valamint
értékesítése céljából a Partner adatlapon meghatározott Portálon belül saját weboldalt köteles
elkészíteni. Szolgáltató ehhez kapcsolódóan az adatfeltöltés és -frissítés céljából fenntartott
adatkarbantartó felülethez belépési nevet és jelszót biztosít Előfizető számára.
A Szolgáltató köteles az előző pontban meghatározott szolgáltatáshoz szükséges szellemi
erőforrásokat és technikai felszereléseket Előfizető részére a Portál biztonságos és folyamatos
üzemeltetése érdekében biztosítani.
Szolgáltató az elkészített weboldalt a felhasználók számára köteles elérhetővé tenni. Ennek
keretében a Szolgáltató saját webcímeket (aldomaineket) biztosít az Előfizető számára.
Az így rendelkezésre bocsátott aldomain nevek nem lehetnek kifejezésmódjukban sértők, nem
sérthetik személyek, valamint népcsoportok személyhez fűződő jogait, nem egyezhetnek már
domain védelemben részesített névvel, illetve egyéb, oltalomban részesített márka vagy egyéb
megjelöléssel. Ezzel kapcsolatos valamennyi felelősség az Előfizetőt terheli.
Szolgáltatónak jogában áll az Előfizető saját weboldalaira feltöltött képek, szöveges
megjelenítések, valamint bármilyen más információ jogszabályoknak megfelelő módosítására.
Abban az esetben, ha a megjelenítendő tartalom nem felel meg a Szolgáltató
minőségpolitikájának, jogszabállyal ellentétes, személyhez fűződő jogokat sért, közerkölcsbe
ütközik, illetőleg a jó ízlés határain túl megy, Szolgáltató jogosult a tartalom visszatartására, a
szolgáltatás megtagadására.
A Szolgáltató köteles az előfizetéshez szükséges dokumentumok, és a Szolgáltató
minőségpolitikájának megfelelő megjelenítendő tartalom kézhezvétele után legkésőbb 2
munkanappal az Előfizető részére a jelen szerződés alapján megrendelt weboldalhoz
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adatfeltöltés és -frissítés céljából biztosított adatkarbantartó felülethez felhasználónevet és
jelszót biztosítani, és a weboldalakat az előfizetési díj Előfizető általi maradéktalan
megfizetését, és a megjelenítendő tartalom Szolgáltató minőségpolitikájának megfelelő
feltöltését követően legkésőbb 2 munkanappal a Portálokon megjeleníteni, akként, hogy az azt
követő 3 munkanapot Szerződő Felek próbaüzemnek tekintik annak érdekében, hogy a
tartalomszolgáltatás során esetlegesen felmerülő hibákat kiküszöbölhessék.
A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett hibák kijavítását a hiba bejelentését
követően azonnal megkezdeni. Ha az azonnali javítás akadályba ütközne, Szolgáltató
tájékoztatja az Előfizetőt annak várható időpontjáról. Amennyiben az azonnali javítás bármely
okból nem lehetséges, Szolgáltató értesíti Előfizetőt a javítás előrelátható időpontjáról.
Szolgáltató kizárólag az üzemeltetésből eredő, vagy arra egyértelműen visszavezethető
hibákért felel, ezen túlmenően a Szolgáltatót semmilyen kijavítási, vagy kártérítési felelősség
nem terheli. Abban az esetben, ha Szolgáltató a hibák kijavítását jelen szerződésben
meghatározottak szerint megkezdi, Előfizetőt sem elállási jog, sem pedig kártérítési igény nem
illeti meg.
A Feleket egymással szemben a tartalomszolgáltatással, illetőleg a Portálokkal kapcsolatos,
harmadik – nem szerződő – személy részéről érkező megkeresésekkel kapcsolatban értesítési
kötelezettség terheli.
A Portálok használatához kapcsolódóan Előfizető és harmadik személy által közvetlenül kötött
ügyletek vonatkozásában Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Szolgáltatónak jogában áll az Előfizető nevét referenciaként megjeleníteni, amennyiben az
Előfizető az előfizető az előfizetői szerződésben hozzájárul ehhez.
III.2.

Előfizető jogai és kötelezettségei:

Előfizető joga a szolgáltatások rendeltetésszerű felhasználása.
Előfizető jogosult a részére biztosított weboldalra adatot feltölteni. Szolgáltató nem köteles
ellenőrizni az Előfizető által az oldalra feltöltött tartalmat. A feltöltött adatokkal, tartalmakkal,
valamint egyéb mozgólinkekkel kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli,
minden ezzel kapcsolatos polgári és büntetőjogi felelősség kizárólag Előfizetőt terheli.
Előfizető szavatol azért, hogy az Egyedi Elsőfizetői Szerződésben feltüntetett adatai a
mindenkori valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, ha a Portálon, vagy az Előfizető
részére Szolgáltató által biztosított weboldalon a valósággal meg nem egyező információ, vagy
tartalom jelenik meg, úgyszintén akkor, ha ennek következtében harmadik személy jogai vagy
jogos érdekei sérülnek, felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, egy esetlegesen ebből
következő jogvitában Szolgáltató mögöttes felelősséggel nem bír.
Előfizető köteles a megadott adatok valótlanságából eredő és Szolgáltatónál felmerülő minden
vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríteni.
Előfizető köteles a Szolgáltatóval a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben
együttműködni.
A Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az Előfizető nem használhatja fel a szolgáltatásokat
az eredetileg meghatározottól eltérő célokra. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szabálytalan,
jogellenes, valamint a jelen előfizetői szerződésbe ütköző használat, illetve annak átengedése
esetén a Szolgáltató jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Az Előfizető nem kísérelheti meg a szolgáltatások megváltoztatását, átalakítását, vagy
javítását. Ilyen esetben köteles az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni.
Előfizető köteles a hatályos magyar jogszabályok betartására. Bármilyen információ átvitele
vagy bejuttatása a Portálra, amely nemzetközi, uniós vagy magyar jogszabályt sért, tilos,
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függetlenül attól, hogy az Előfizető tudott az információról, vagy a rá vonatkozó jogszabályról,
vagy sem. Ebben az esetben a Szolgáltató a szolgáltatást megtagadhatja.
III.

Titokvédelem

Az Előfizető a jelen szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja
azokat az adatokat, valamint információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a jelen szerződés
teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan utasítás, adat, jelentés,
tervezet, eredmény, ismeret, technikai és kommunikációs berendezés, számítógépes
adatállomány, egyéb számítástechnikai termék, amely a jelen szerződés teljesítése
szempontjából lényeges lehet, és amely nem nyilvános (a továbbiakban: információ).
A Felek megállapodnak abban, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert,
megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket,
gazdasági-, jogi- és pénzügyi helyzetüket érintő, velük egyébként kapcsolatos, nyilvánosságra
még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan
kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, illetve harmadik személy számára nem
teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha a Fél jogszabály
által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ
felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult.
A Felek titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.
IV.

Elszámolás

Az egyedi előfizetői szerződésben az Előfizető megjelöli az általa igénybe venni kívánt
előfizetői csomag jellemzőit, valamint kedvezményeket, melyekhez a Szerződő Felek közötti
elszámolás is igazodik az alábbiak szerint.
Előfizető a szolgáltatásért az általa kiválasztott előfizetői csomagnak megfelelő szolgáltatási
díjat egy összegben köteles megfizetni Szolgáltatónak.
Szolgáltató a szolgáltatási díjat az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt módon és időben
számlázza az Előfizető felé. Az Előfizető köteles a számla szerinti módon és határidőre a
szolgáltatás ellenértékét megfizetni.
Szolgáltatónak az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt futamidő alatt a szolgáltatás
díjának egyoldalú módosítása nem áll jogában.
A kedvezmények igénybevétele nem von maga után semmilyen kötelezettséget a
kedvezményes tagság lejárta utáni esetleges további tagságra vonatkozóan – a résztvevők
nem kötelesek előfizetni a Portálokon történő további megjelenésre.
Késedelmes fizetés
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani, melynek
összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, valamint a késedelmes fizetéssel
kapcsolatos költségek is (Posta költség, helyszíni kiszállás, ügyvédi díj, bírósági illetékek, stb.)
az Előfizetőt terhelik, melyeket az Előfizetőnek kötelessége megfizetni.
30 nap késedelem után a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatásokat korlátozni. 45 nap
után jogosult a szolgáltatásokat megszüntetni.
V.

Vegyes rendelkezések

Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződésből eredő, illetve azzal kapcsolatos
közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést elsődlegesen egymás között közvetlenül, békés
úton kísérlik meg rendezni. Arra az estre, ha a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű,

Koala.Hu Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
7985 Nagydobsza, Fő út 31 – Adószám: 21484384-2-02
70/459-20-24 – ujhazi@koalahu.hu – http://www.koalahu.hu

a Felektől elvárható méltányos időn belül nem történik meg, a Felek alávetik magukat a
Szigetvárosi Járási Bíróság kizárólagos illetékességének.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény irányadók.
VI.

VIS MAJOR

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a
Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő
például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,
polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker
támadások, jogosulatlan hozzáférések stb. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés
időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis major körbe tartozó események
sem jelentenek mentességet
V.

ÁSZF érvényessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek kihirdetéstől módosításig hatályosak. A Szerződési
Feltételeket a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles az ASZF
módosulását az életbelépés előtt 30 nappal az Előfizetőknek eljuttatni. Az Előfizetőknek 30
napja van, hogy a szerződést felmondják, amennyiben nem értenek egyet a módosításokkal.
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1. számú melléklet: A szolgáltatás részletezése:
netcegtar.hu portál szolgáltatásai
•

Megjelenés a netcegtar.hu
keresőrendszerbe.

cégtár

szolgáltatói

listájában,

és

integrálása

a

•

Új partnerek közötti megjelenése

•

Az Előfizető ajánlatainak közzététele az ajánlatok között.

•

Postafiók: minden Előfizetőnek biztosít a Szolgáltató egy netcegtar.hu domain-en belüli
email fiókot, webmail felülettel.

•

Látogatottsági adatok rögzítése, teljes portálon és az aloldalakon.

•

A Portállal kapcsolatos folyamatos marketing és PR feladatok ellátása
keresőoptimalizáció, direkt marketing, szóróanyagok, média-megjelenések)

(pl.:

Egyedi aloldalak szolgáltatásai
Minden Előfizető rendelkezik egy saját, egyedi aloldallal, amely elkülönülten tartalmazza az
Előfizetőről feltöltött információkat, és önálló weboldalként is üzemeltethető. Az aloldalhoz
tartozó szolgáltatások:
•

aldomain név: minden aloldalhoz tartozik egy netcegtar.hu domainen belüli aldomain,
amelyet az Előfizető választhat meg (amennyiben még nem foglalt a kívánt név), és
önállóan elérhetővé teszi az Előfizető aloldalát.

•

Domain név: minden aloldalhoz tartozhat egy domain név, amennyiben az Előfizető
regisztrál egy saját domaint. A domain név regisztrációja külön szerződés alapján
történik, külön díjazással.

•

Bemutatkozó oldal: minden aloldalhoz tartozik egy bemutatkozó oldal. A bemutatkozó
oldal tartalmát az Előfizető határozza meg, a hozzá rendelt képpel és az oldal címével
együtt.

•

Tevékenységek oldal: minden aloldalhoz tartozik egy tevékenységek oldal. A
tevékenységek oldal tartalmát az Előfizető határozza meg, a hozzá rendelt képpel és az
oldal címével együtt.

•

Referencia oldal: minden aloldalhoz tartozik egy referencia oldal. A referencia oldal
tartalmát az Előfizető határozza meg, a hozzá rendelt képpel és az oldal címével együtt.

•

Képtár oldal: minden aloldalhoz tartozik egy képtár oldal. A képtárba az Előfizető a
tevékenységéhez kapcsolódó fotókat tölthetőek fel. A feltölthető képek számát az egyedi
előfizetői szerződésben választott csomag határozza meg. Ezenkívül még két kép
tölthető fel, egyik a logó, a másik a fejléc. Az oldal címét az Előfizető határozhatja meg.

•

Videótár oldal: minden aloldalhoz tartozik egy videótár oldal. A videótárba az Előfizető a
tevékenységéhez kapcsolódó Youtube videók linkelhetőek be. A belinkelhető videók
számát az egyedi előfizetői szerződésben választott csomag határozza meg. Az oldal
címét az Előfizető határozhatja meg.

•

Zenetár oldal: minden aloldalhoz tartozik egy zenetár oldal. A zenetárba az Előfizető a
tevékenységéhez kapcsolódó mp3 zenék tölthetőek fel. A feltölthető zenék számát az
egyedi előfizetői szerződésben választott csomag határozza meg. Az oldal címét az
Előfizető határozhatja meg.
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•

Kapcsolat oldal: ezen az oldalon megjelennek a szolgáltató elérhetőségei, egy térkép,
amin megjelöljük a telephelyét, valamint egy űrlapot, amin keresztül a Látogatók és a
Felhasználók üzenetet küldhetnek az Előfizetőnek.

•

Hozzászólások/Vendégkönyv oldal: minden oldalhoz tartozhat egy interaktivitást biztosító
oldal, ami lehet egy vendégkönyv, ahova bárki bejegyezhet információkat, amit az
Előfizető törölhet, vagy egy hozzászólások oldal, ahol csak az ingyenesen regisztrált
látogatók vihetnek fel megjegyzéseket. Az Előfizető döntheti el, hogy vendégkönyvet,
hozzászólásokat szeretne, vagy kikapcsolja az interaktivitást biztosító oldalt. Az oldal
címét az Előfizető határozhatja meg.

•

Akciók, ajánlatok megjelenítése: az Előfizető felvihet akciós ajánlatokat a rendszerbe,
amiket a netcegtar.hu oldalon is megjelennek, valamint hírlevélben is kiküldésre kerülnek
a regisztrált felhasználók számára. A felvitel lehetőségét az egyedi előfizetői szerződés
határozza meg. Az oldal címét az Előfizető határozhatja meg.

•

Közösségi megosztások: az Előfizető eldöntheti, hogy engedélyezi-e a közösségi
megosztás modult. Ha engedélyezi, az oldal látogatói megoszthatják a közösségi
oldalakon ismerőseikkel az Előfizető oldalát.

•

Adminisztrációs oldal: az Előfizető itt állíthatja be az aloldala paramétereit. A beállítható
paraméterek körét, azok jelentését és használatát a feltöltési útmutató tartalmazza. Az
előfizető saját maga is módosíthatja az oldala tartalmát, ehhez a Szolgáltató beállítja a
paramétereket.

•

Fejléc készítése: A Szolgáltató elkészíti az Előfizető aloldalához a grafikus fejlécet, hogy
egyedibb megjelenítést biztosítson.

•

Facebook like boksz: az előfizetéstől függően az Előfizető elhelyezhet egy a saját
Facebook oldalához tartozó like boxot az aloldalán.

•

Látogatottsági adatok: a Szolgáltató rögzíti az Előfizető aloldalának látogatottsági adatait.

Minikupon tagság
Ezen rendszer lehetővé teszi az Előfizetőknek, hogy kuponokat helyezzenek el a rendszerben,
amelyekkel egyedi ajánlatokat tehet a vásárlóinak. A kuponokból minden Előfizető jogoult
kuponlapot nyomtatni, ami 10db egyedi kupont tartalmaz, tetszőlegesen válogatva a többi
Előfizető kuponjaiból. Minden kupon egyedi sorszámot tartalmaz, ami alapján követhető, hogy
beváltották-e.
2013. első negyedévében bevezetendő szolgáltatás.
További szolgáltatások
Ezen szolgáltatásainkat nem tartalmazzák az előfizetői csomagok, mindegyik egyedi
egyeztetés, árajánlat és szerződés alapján történik.
•

Egyedi weboldal készítés

•

Fordítás

•

Bemutató film készítése

•

Egyedi logó készítése

•

Egyedi arculat készítése

•

Domain regisztráció

