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Preambulum
1. Az alábbi Általános Szer ződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Webrakéta Kft.,
mi nt Szol gáltató és Ön, mint Felhasználó között létrej ött , a Szolgáltató szellemi
tulaj donát képező S zoftver használatára , illetve a Szol gáltató által nyúj tott
Szolgáltatások i génybevételére létrej ött szerződés feltételeit tartalmazza.
2. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrej övő szer ződés két részből tevődi k össze:
egyrészt j elen ÁSZF rendelkezésiből, melyet a Szol gáltató több szer ződés
megkötése célj ából, a Felh asználó közreműködése nél kül előre meghatározott, és
amel yet a Felhasználóval egyedileg nem tár gyalt meg, másrészt a Felhasználó által
megadott adatokból.
3. Felek

rögzíti k,

hogy

j elen

ÁSZF

rendelkezéseit,

valamint

a

www.ingatlanszof tver.hu weboldal tartal mát együttesen, egymásra tekintettel kell
értelmezni, azzal, hogy amennyiben a j elen ÁSZF és a weboldal tartalma eltérő
rendelkezést tartal maz, abban az esetben a j elen ÁSZ F rendel kezései az irányadóak.
4. Felek a Szol gáltató ál tal előre meghatározott, és a Felhasználóval egyedileg meg
nem tár gyalt j elen ÁSZF -ben meghatározott szer ződési feltételeket magukra nézve
telj eskörűnek teki nti k, és kötelezőnek ismerik el .
5. Felek tudomásul veszi k, hogy a vonat kozó hatályos magyar j ogszabályok kógens
rendelkezései a Felekr e külön ki kötés nél kül is irányadó ak.
6. Felek kifej ezetten akként rendel keznek, hogy nem képezi k szerződésük részét sem
a Felek között korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult gyakorlat és szokás, sem az
adott üzletágban a hasonló j ellegű szer ződés alanyai által széles körben ismert és
rendszeresen al kal mazott szokás, sem a Fel használó által esetlegesen alkal mazott
általános szer ződési feltételek.
1.

1.1.

Szerződő Felek

Szolgáltató:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cégnév:
Webrakéta Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhel y:
1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Cégj egyzék szám:
01-09-987579
Adószáma:
23980790-2-43
Ügyvezető:
Kiss Ernő
Bankszámlaszám:
1040 1103 5052 6886 9090 1001 (K&H BANK )
Elektroni kus elérhetőség: info@webraketa.hu
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1.2.

Felhasználó:

1.2.1. Felhasználó az a ter mészetes személ y, j ogi személ y, j ogi személ yiség nél küli
szer vezet,

aki,

vagy

j elen

amel y

ÁSZF

rendel kezéseinek

egyidej ű

elfogadásával regisztr ál a www.ingatlanszof tver.hu weboldalon, illetve, aki
vagy amel y ezt követően megrendeli a Szolgáltató valamel y szolgáltat ási
csomagj át.
1.2.2. Felhasználó

kij elenti,

hogy

fi gyelemmel

arra,

hogy

szakmáj a,

önálló

foglal kozása vagy üzl eti tevékenysége körében elj áró ter mészetes személ y,
vagy j ogi személ y, vagy j ogi személ yiség nélküli szer vezet, í gy nem mi nősül
fogyasztónak, mel ynek értel mében tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval
j elen ÁSZF elfogadásával létrej ött j ogviszonyban az egyes j ogszabál yok
fogyasztóra vonat kozó rendelkezéseit nem kell alkal mazni.
2. Szerződés létrejötte

2.1.

Szolgáltató

és

a

Felhasználó

közötti

szer ződés

a

Felhasználó

www.ingatlanszof tver.hu oldalon történő regisztrációj ával j ön létre, mel ynek
feltétele

j elen

ÁSZF

rendelkezésinek

a

j elölőnégyzet

kipipál ásával

történő

elfogadása.
2.2.

Felek rögzíti k, hogy a szerződés közöttük anélkül j ön létre, hogy a Szol gáltató

a Felhasználó regisztr ációj án ak me gér kezését visszai gazolni , melyet a Felhasználó
j elen ÁSZF elfogadásával kifej ezetten elfogad.
3. Regisztráció

3.1.

Regisztráció lépései:
3.1.1. Regisztrációs adatok megadása: Felhasznál ó a regisztráció során az alábbi
adatok megadására köt eles (továbbiakban: regisztrációs adatok):
1. Felhasználó neve
2. Felhasználó tör vényes képviselőj ének neve (cég esetén)
3. Felhasználó székhel ye/lakóhel ye
4. Ingatlaniroda neve
5. Felhasználó kapcsolatt artój ának neve
6. Felhasználó kapcsolatt artój ának e-mail cí me
7. Felhasználó kapcsolatt artój ának telefonszáma
8. Jelszó
9. Ingatlaniroda székhel ye –amennyi ben feliratkozi k a Hírlevélre
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3.1.2. ÁSZF rendel kezéseinek elfogadása: A regisztráció feltétele j elen ÁSZF
Felhasználó általi j elölőnégyzet kipipálásával történő elfogadása . A
regisztrációval a Fel használó kifej ezetten elismeri, hogy j elen ÁSZF
rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadta, és magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Jelen ÁSZF elfogadásának hiányában a szer ződés nem j ön létre,
a Szol gáltatások nem vehetők i génybe.
3.1.3. Regisztrációs

gombr a

kattintás:

A

regisztráció

el küldéséhez

a

Felhasználónak rá kell kattintania a „Regiszt rálok” gombra.
3.2.

Felhasználó felelős azért, hogy az által a megadott a datok a valóságnak

megfelelnek.
3.3.

Felhasználó köteles az adatokban bekövet kezett változások esetén az adatait 5

napon belül hel yesbíteni, és arról a Szol gált atót a helyesbítéstől számított 5 napon
belül értesíteni.
3.4.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szol gáltató a regisztrációról nem küld

visszai gazolást a Felhasználó részére.
3.5.

Szer ződés a Felhasználó általi regisztrációval határozatlan időre j ön létre.

3.6.

Felhasználó az általa történt regisztrációval létrehozza a saj át Felhasználói

Fiókj át.
3.7.

Szolgáltató

köteles

a

Felhasználó

Felhasználói

Fi ókj át

a

Felhasználó

regisztrációj át követő 1 munkanapon belül akti válni. A Felhasznál ó Fiókj a attól az
időponttól aktí v, ami kor a Felhasználó a regisztrációs lapon megadott felhasználói
név (Felhasználó kapcsolattartój ának e -mail cí me) és j elszó megadásáva l be tud
lépni a Felhasználói fi ókj ába.
4. Próbaidőszak

4.1.

Felhasználó j ogosult a Szoft ver ingyenes használatára és a Szolgáltató által

nyúj tott Szol gáltatások ingyenes i génybevételére az alábbi két f eltétel együttes
fennállása esetén:
1. Felhasználó regisztrál az ingatlanszoft ver.hu weboldalon
2. Felhasználó még nem vette i génybe az ingyenes próbaidőszakot.
4.2.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem képezi a próbaidőszakban nyúj tott

szol gáltatások tár gyát , így az alábbi szol gált atások i génybevételére a próbaidőszak
alatt a Felhasználó nem j ogosult:
1. saj át domain név használata
2. ingatlanhirdetések exportálása
3. ingatlanhirdetések i mportálása
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4.3.

Felek rögzítik, hogy a próbaidőszak 14 napos, azaz az ingyenes pr óbaidőszak a

regisztráció napj át kö vető 14. napon lej ár. A próbaidőszak lej ártát követően a
Felhasználó vagy előf izet a Szoft ver használatára, és a Szolgáltató által nyúj tott
Szolgáltatások i génybevételére vagy előfi zetés hiányában a Felhasználó tudomásul
veszi, hogy a Szol gáltató és a Felh asználó közötti szer ződés a regi sztrációt követő
15. napon megszűni k.
4.4.

Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak ut án előfizet a Szol gáltatásra, úgy a

próbaidőszakban feltöl tött adatokat továbbra is használhatj a.
4.5.

Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak lej ártát követően nem fizet elő a

Szolgáltatásra, a Szol gáltató a Felhasználó Fiókj át, illetve a Fel használó által a
próbaidőszakban feltöltött adatokat a próbaidőszak lej ártát követő munka napon
törli.
4.6.

Amennyiben a Felhasználó egyidej űleg vagy egymást követő en több alkalommal

veszi i génybe az ingyenes próbaidőszakot fi ktív, illet ve a valóságnak nem megfelelő
adatok szol gáltatásával, úgy Felhasználó tudomásul veszi, hogy
4.6.1. Szolgáltató valamennyi Felhasználói fiók vonat kozásában az er ről való
tudomásszer zést köv etően azonnali hatáll yal felmondj a a szer ződést;
4.6.2. Szolgáltató

figyelemmel

a

Felhasználó

szer ződésszegésére

egy

Felhasználói fiók vonatkozásában sem biztosítj a számára a 14 napos
ingyenes próbaidőszakot.
5. Megrendelés

5.1.

Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak lej ártát követően előfi zet valamel y

szol gáltatói csomagra, úgy köteles megadni az alábbi adatokat:
1. Felhasználó számlázási cí me, ha eltért a székhelyétől/lakóhel yétől
2. Felhasználó adószáma/ adóazonosító j ele
3. Domain neve
6. Fizetési f eltételek

6.1.

Próbaidőszak lej ártával a Szoft ver használat ának és a Szol gáltató által nyúj tott

Szolgáltatások i génybevételének a feltétele valamel y szol gáltatói csomagra való
előfizetés.
6.2.

Az egyes szol gáltatói csomagok díj át az alábbi linkre kattintással tekintheti meg,

mel y j elen ÁSZF 1. számú melléklete. A díj ak magyar forintban ért endű nettó díj ak.
6.3.

Felhasználó a díj at előre esedékesen kötel es megfi zetni a Szol gáltató K &H

BANK.-nál vezetett 1040 1103 5052 6886 9090 1001 pénzfor galmi j elzőszámú
számláj ára:
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6.3.1. havi (havi fi zetési időszak: a fi zetési időszak első napj ától a követ kező
hónap azonos napj áig/ pl.: március 20. napj ától április 20. napj áig/ ) , vagy
6.3.2. három havi (negyedéves fizeté si időszak: a fizetési időszak első napj ától a
3. hónap azonos napj áig /pl.: március 20. napj ától j únius 20. napj áig/ ), vagy
6.3.3. hat havi (féléves fi zetési időszak: a fi zetési időszak első napj ától a 6. hónap
azonos napj áig /pl.: március 20. napj ától szeptembe r 20. napj áig/ ) vagy
6.3.4. éves (éves fi zetési időszak: március 20 . napj ától február 20. napj áig)
díj fizetési gyakorisággal az adott előfi zetési időszakot megelőző időszak utolsó
munkanapj áig.
6.4.

Díj megfi zetése átutal ással vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges.

6.5.

A bankkárt yás fi zetést Si mplepay, az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár

u. 30 -32.) bi ztosítj a . Tudomásul veszem, hogy a Webrakéta Kft 1111 Budapest
Lágymányosi út 12 Fszt. 2. adat kezelő által a www. ingatlanszoft ver.hu felhasználói
adatbázisában tárolt al ábbi személ yes adatai m átadásra k erülnek az OTP Mobil Kft.
(1093 Budapest, Közr aktár u. 30 -32.), mi nt adatfeldolgozó részére. Az adat kezelő
által továbbított adat ok köre az alábbi: Vezetéknév, Keresztnév, E -mail cí m,
Telefonszám, Ország, Település, Irányítószám, Utca, házszám
6.6.

Díj fizetés a Szol gált ató bankszámlaszáml áj án történő j óváírással minősül

telj esítettnek.
6.7.

Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő hitel -, vagy betéti kárt ya adatok

megadására.
6.8.

Felhasználó köteles t ovábbá gondoskodni arról, hogy a számláj án elegendő

fedezet állj on rendelkezésre a számla aktuál is díjj al való megterheléséhez.
6.9.

Szolgáltató a díj megfizetését követő 1 munkanapon belül elektronikus s zámlát

küld a Felhasználónak.
6.10. Felek rögzíti k, hogy, amennyiben a Szol gáltatás 48 órát meghaladó időtartamban
nem

üzemel

rendeltetésének

megfelelően,

a

Felhasználó

időarányos

díj visszatérítésre j ogosult.
6.11. Amennyiben a Felhasználó nem fi zeti meg az esedékes időszak díj át a
Szolgáltató figyel meztetést küld részére a Kommuni kációs felületen, valamint a
Felhasználó által megadott e -mail útj án. Az esedékességet követő 5. nap elteltével
a Szol gáltató a Felhasznál ó Fiókj át inakti vál j a.
6.12. Amennyiben a Felhasználó továbbra sem teljesíti díj fizetési kötelezettségét, úgy
a Szol gáltató az inakti válást követő 30. nap elteltével a Felhasználó Fiókj át,
valami nt a Felhasználó által feltöltött adatokat törli és a Szer ződést a zonnali
hatállyal fel mondj a.
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6.13. Amennyiben a Felhasználó az inakti válást követő 30 napon belül eleget tesz
fizetési kötelezettségének, úgy a Szol gált ató a Díj fizetés telj esítését követő 1
munkanapon belül a Felhasználó Fiókj át új ra akti válj a.
6.14. Amennyiben a F elhasználó az inakti válást követő 30 napon belül nem tesz eleget
fizetési kötelezettségének a Szol gáltató j ogosult vele szemben a Magyar Országos
Közj egyzői

Kamara

rendszerén

kereszt ül

fizetési

meghagyás

kibocsátását

kezdeményezni , illetve követelését pere s úton érvényesíteni . A Felhasználó
tudomásul veszi, hogy a követelés behaj tásával j áró költségek (í gy többek között:
elj árási díj , illeték, ügyvédi díj ) őt terhelik.
6.15. Amennyiben

a

Felhasználó

a

díj at

késedel mesen

fizeti

meg,

köteles

a

késedelembe esés idő pontj ától a díj megfi zetéséig terj edő időre a késedelemmel
érintett naptári félév első napj án érvényes j egybanki alapkamattal megegyező
mértékű késedel mi kamat megfi zetésére.
6.16. Szolgáltató j ogosult az egyes csomagok díj át megemelni. Szol gáltató köteles a
díj emelésről a Felhasználót a díj emelés hatálybalépését megelőző 60 nappal
értesíteni. A díj emelés a Felhasználóval az aktuális előfizetési i dőszakot követő
előfizetési időszaktól hatályos.
6.17. Felhasználó

a

Kommuni kációs

felületen

j ogosult

az

előfizetési

időszak

módosítására a módosított előfizetési időszak utolsó munkanapj áig a Díj fizetési
kötelezettség egyidej ű telj esítésével .
7. Szolgáltatás

7.1.

Szolgáltató által nyúj tott, az egyes csomago k előfizetésével igénybevehető

Szolgáltatások r övid l eírása az alábbi linkre kattintással tekinthető meg, mel y j elen
ÁSZF 1. számú melléklete .
7.2.

Szolgáltató rögzíti, hogy az általa nyúj tott Szol gáltatások részletes tartalmát

ki záróla g a Felhasznál ók ismerheti k meg.
8. Szolgáltatás szünetelt etése

8.1.

Szolgáltató j ogosult a Szol gáltatást évente l egfelj ebb 2 alkalommal, legfelj ebb

alkal manként 8 órás időtartamban 22.00 -06.00 közötti időszakban karbantartás
célj ából szüneteltetni, azzal, hogy a szünetel tetés időtartama alatt a Szol gáltatás
nem elérhető.
8.2.

Felhasználó

tudomásul

veszi,

hogy

díj visszatérítésre nem j ogosult.
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8.3.

Szolgáltató a karbantartás célj ából történő szüneteltetésről köteles értesíteni a

Felhasználót a szüneteltetés kezdő napj át megelőző 5 nappal.
9. Szolgáltatás módosítása, megszüntetése

9.1.

Szolgáltató a Felhasználói i gények és egyéb szempontok figyelembevételével

egyoldalúan j ogosult az általa nyúj tott Szolgálatások módosí tására, az általa
nyúj tott egyes Szol gál tatások részleges vagy telj es megszünteté sér e.

9.2.

Szolgáltató a módosítás, illetve megszüntetés napj ának megj elölésével köteles a

Felhasználót az adott Szol gáltatás módosítása, illetve megszüntetése előtt 60 nappal
értesíteni ki véve, ha azokra j ogszabál y, illetve bírósági, hatósági határozat miatt
köteles (lásd. 6.3. pont).
9.3.

Amennyiben a Szol gál tató a Szol gáltatás módosítására, illetve megszüntetésére

j ogszabál y, illetve bír ósági, hatósági határozat miatt köteles, úgy a Szol gáltató
köteles a Felhasználót legkésőbb a módosítást, illetve megszüntetést követő 5 napon
belül értesíteni.
10. Felhasználóra vonat kozó rendelkezések
10.1. Felhasználó köteles az általa i génybe vett szol gáltatásokat rendeltetésszerűen
használni.
10.2. Természetes személ y Felhasználó kij elenti, hogy cselekvőképes nagykorú
magyar állampol gár.
10.3. Nem ter mészetesen személ y Felhasználó kijelenti, hogy nem áll f elszámolási,
csőd vagy végelszámolási elj árás hatálya alatt. Nem ter mészetesen személ y
Felhasználó

kötelezettséget

vállal

arra,

hogy,

ha

felszámolási,

csőd

vagy

végelszámolási elj árást kezdeményezett maga ellen, vagy tudomást szerez arról,
hogy ellene felszámolási, csőd vagy végelszámolási elj árás indult, erről a
Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesíti.
Nem ter mészetesen személ y Felhasználó tudomásul veszi , hogy amennyiben ellene
felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás indul, a Szol gál tató a közöttük
fennálló szer ződést azonnali hatállyal fel mondj a.
10.4. Felhasználó felelős azé rt, hogy a Felhasználói Fiókj ába történő belépéshez
szükséges felhasználó nevet és j elszót arra j ogosulatlan személ y ne ismer hesse meg,
a Felhasználói Fiókj ának adatait arra j ogosul atlan személ y ne ismerhesse meg, azt
ne

törölhesse,

azon

módosítást

ne

hajt hasson

végre.

Felhasználó

köteles

haladéktalanul táj ékoztatni a Szol gáltatót, ha arról szerez tudomást, hogy arra
j ogosulatlan személ y a Felhasználói Fiókj ába történő belépéshez szükséges
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felhasználó nevet és jelszót megszerezte, ill etve, ha a Felhasználói Fiókj a adatait
megszerezte, a Fiókban módosítást vagy tör lést hajtott végre. Fel használó felelős
mi nden ol yan kárért, amel y ezen kötelezettségei megszegése nél kül nem követ kezett
volna be, egyúttal ki fej ezetten hozzáj árul ahhoz, hogy a Szol gáltató az ezze l
összefüggésben kelet kezett károkért való felelősségét j elen ÁSZF -ben kifej ezetten
ki zárj a.

10.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha ol yan szol gáltatást vesz
igénybe, amel ynek feltétele, hogy a Felhasználónak ér vényes és hatályos szer ződése
állj on

fenn

har madi k

személl yel,

úgy

ezen

szer ződés

ér vénytelenségéért,

hatálytalanságáért, i lletve megszűnéséért, megszüntetéséért ki zárólag Felhasználó
felelős, azért a Szol gáltatót felelősség nem t erheli.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyi ben a szer ződéses j ogvi szony fennállása
alatt a har madi k személlyel fennálló szer ződésének megszűné se miatt a Szol gáltató
nem tud eleget tenni a hirdetések exportálására és/vagy i mportál ására vonat kozó
kötelezettségének, úgy ebből eredően a Szol gáltatót felelősség nem terheli.
10.6. Felhasználó

köteles

az

általa

fol ytatott

ingatlanközvetítői

tevékenység

gyakorlása és az általa üzemeltett weblap működése során a vonat kozó j ogszabál yok
rendelkezéseinek megfelelően elj árni . Felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos a
Szolgáltató által nyúj tott Szolgáltatások f elhasználásával j ogszabályba üt köző
szöveges, képi tart alom közzététele, illetve egyéb j ogszabál yba ütköző , mások
j ogát, j ogos érdekét sértő tevékenység megvalósítása. Felhasználó tudomásul veszi,
hogy ki zárólag őt terheli a felelősség azért, hogy a hirdetések tartalma a valóságnak
megfelel, az nem üt közi k j og szabál yba, illetve nem sérti har madi k személ y j ogát,
j ogos

érdekét.

Felhasználó

tudomásul

veszi,

hogy

ezen

pontban

foglaltak

megszegésével keletkezett valamennyi kárát maga viseli, továbbá ezen pontban
foglaltak megszegésével

a

har madi k

okozott

személ yeknek

Szol gáltatónak, a Felhasznál ó
kárért

ki zárólag

a

Ügyfeleinek vagy

Felhasználó

tartozi k

felelősséggel .
10.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szol gáltató által nyúj tott Szol gáltatásokat
ki zárólag internet kapcsolattal veheti i génybe.
10.8. Felhasználó köteles a Szolgáltató által nyúj tott Szol gáltatásban felmerülő hibát
a hiba felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Szol gáltatóval
közölni.
10.9. Felhasználó j elen ÁSZF elfogadásával egyértelműen és kifej ezett en hozzáj árul
ahhoz, hogy a szer ződéses j ogviszony fennállása alatt a Szol gál tató az általa a
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regisztráció

során

megadott

e -mail

címére

értesítést

küldj ön

a

szerződés

módosításáról, valamely szol gáltatás m ódosí tásáról, megszüntetéséről.
11. Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések
11.1. Szolgáltató tevékenysége során legj obb szakmai tudása szerint, a szakmai
szabál yokat megtart va köteles elj árni.

11.2.

Szol gáltató felelősséggel tartozi k az ált ala igénybe vett közreműködők,

alvállal kozók tevékenységéért, mulasztás áért, mel y nem zárj a ki azt, hogy a
Szolgáltató kárának megtérítése érdekében i gényt ér vényesítsen a tevékenységével
vagy mulasztásával kárt okozó közreműködővel, al vállalkozóval szemben.
11.3. Szolgáltató

felelősséggel

tartozi k

a

Szol gál gatásai

folyamatos

működőképességéért azzal, hogy a Szol gált ató a weboldal 95% -os rendel kezésre
állását garantálj a, éves szinten. A rendel kezésre állás mérése szempontj ából nem
tekinthető kiesésnek, az évente két al kalommal, al kal manként legfelj ebb 8 órás
időtartamú ter vezett kar bantartás, mel y idő alatt a Szol gáltatás szünetel.
11.4. Szolgáltató köteles a szol gáltatásait rendszeresen kar bantartani, az esetlegesen
felmerülő hibát késedelem nél kül, de legkésőbb az arról való tudomásszer zéstől
számított 72 órán belül kij avítani.
11.5. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ol yan szol gáltatás ki maradásért, mel y
neki nem felróható okból követ kezi k be, í gy, amel ynek oka például:
▪

az, hogy a Szol gáltató és/vagy a Felhasználó internet szol gáltatój a, és/vagy a
Szolgáltató szer vereit tároló szol gá ltató váli k üzemképtelenné vagy szünetelteti
tevékenységét;

▪

áramszol gáltatás ki maradása, szüneteltetése ;

▪

számítógépes vírusok, kártékony progr amok, kéretlen elektronikus levelek
(spam).

11.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget
11.6.1. azért, ha a Felhasznál ó úgy véli, hogy a Szoftver nem elégíti ki telj es
egészében az i gényeit, figyelemmel arra, hogy Szol gáltató amiatt bi ztosítj a
a Felhasználó számára a 14 napos ingyenes próbaidőszakot, hogy a
Felhasználó fel tudj a mérni azt, hogy a Szol gáltató által nyúj tott
Szolgáltatások kielégítik e i gényeit.
11.6.2. a Szoft ver használat ából eredő károkért fi gyelemmel arra, hogy a
Szolgáltató

nem

végez

ingatlanközvetítői

tevékenységet,

továbbá

a

Szolgáltató a Felhasználó ügyfelei vel nem áll az ingatlanközvetítői
tevékenységre vonat kozó j ogviszonyban, melynek értel mében kizárólag a
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Felhasználót terheli felelősség az ingatlanközvetítői tevékenységgel a
Felhasználó ügyfeleleinek vagy egyéb har madi k személ yeknek okozott
kárért.
11.7. Felhasználó j elen ÁSZF elfogadásával kifej ezett hozzáj árulását adja ahhoz , hogy
a Szol gáltató felelőssége ( kártérítés illetve sérelemdíj együttesen) nem haladhatj a
meg a Felhasználó által a kár, illet ve sér elem bekövet kezésén ek időpontj ában
igénybe vett előfi zetői csomag 1 évi díj ának összegét.
12. Szellemi alkotások
12.1. Felek rögzíti k, hogy a j elen szerződés tár gyát képező Szoft ver vonatkozásában
valamennyi személ yhez fűződő és vagyoni j og j ogosultj a a Szol gált ató.
12.2. Szolgáltató

a

Felek

közötti

Szer ződés

létrej öttével

nem

ki zárólagos,

a

Felhasználó által nem átruházható, k i zárólag a szer ződés fennállásának időtartamára
korlátozott felhasznál ási j ogot enged át a Szer ződés tár gyát képező Szoft ver
használatára.
12.3. Felhasználó tudomásul veszi , hogy nem j ogosult
12.3.1. a Szoft ver és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk többszörözésére,
terj esztésére, átdol gozására;
12.3.2. arra, hogy a Szoft vert har madi k személ y használatába adj a, azt har madi k
személ y számára

bár milyen

j ogcí men

át engedj e,

illetve,

hogy

arra

har madi k személ ynek felhasználási j ogot biztosítson;
12.3.3. a forráskód vissza fej tésére, illetve visszafordítására.
12.4. Felek rögzítik, hogy a szellemi al kotásokra vonatkozó rendel kezések a Szer ződés
megszűnését követően is hatályban maradnak.
13. Titoktartás
13.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mási k Fél tudomásukr a j utott üzle ti
titkát ki zárólag a közöttük fennálló Szer ződés telj esítéséhez szükségese mértékben
használj ák fel, azt ki zárólag a mási k fél előzetesen írásbeli hozzáj árulásával, vagy
j ogszabál y kötelező r endelkezése alapj án teszi k hozzáférhetővé bíróság, hatóság
vagy har madi k személy számára.
13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség azon személ yekre i s
kiterj ed, aki knek a magatartásáért felelősséggel tartoznak.
13.3. Felek

tudomásul

veszi k,

hogy

a

megszűnésé után is ter heli őket.
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13.4. Felek tudomásul veszi k, hogy a titoktartási kötelezettség fentiek szerinti
megszegéséért felelősséggel tartoznak.
13.5. Felek tudomásul veszi k, hogy a titoktartási kötelezettség nem terj ed ki azokra
az adatokra, mel yek köztudomásúak, illetve, amel yek bár ki számára korlátlan ul
hozzáférhetők.

14. Szerződés módosítása
14.1. Szolgáltató j ogosult a j elen ÁSZF rendel kezéseit egyoldalúan módosítani.
14.2. Szolgáltató a módosított ÁSZF -et legkésőbb a módosítás hatálybalépését
megelőző 15 nappal a weboldalán közzé teszi
időpontj ának

megj elölésével ,

azzal,

hogy

a

a módosítás hatál ybalépése

módosított

ÁSZF

változatlan

tartalommal továbbra is hozzáférhető .
14.3. Szer ződés módosításának hatál yba lépése a már szer ződéses j ogvi szonyban álló
Felhasználók vonatkozásában:
14.3.1. Szolgáltató

köteles

az

ÁSZF

módosításáról

a

Felhasználót

a

Kommuni kációs felületen , és a Felhasználó által megadott e -mail útj án a
módosítás hatál yba lépése napj ának megj elölésével , legkésőbb a módosítás
hatályba lépése előtt 60 nappal értesíteni .
14.3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy vele szemben a módosított ÁSZF
hatályba lép, amennyi ben az ÁSZF módosít ás hatályba lépésének napj át
megelőző utolsó munkanapi g a szer ződést nem mondj a fel és/ vagy a
módosítások hatálybalépését követően a Szol gáltatásokat i génybe veszi.
14.3.3. Felek r ögzítik, hogy az ÁSZF módosítás hatál ybelépésével magukra nézve
a továbbiakban a módosított ÁSZF rendel kezéseit tekinti k kötelezőnek.
14.4. Szer ződés módosításának hatál yba lépése a módosított ÁSZF közzététele és a
módosítás

hatál ybelépésének

i dőpontj a

között

szer ződést

köt ő

Felhasználók

vonat kozásában: Ezen Felhasználók j elen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi k,
hogy a módosítás hat álybalépéséi g j elen ÁSZF, a módosítás hatálybalépésétől a
módosított ÁSZF rendelkezéseit tekintik magukra nézve kötelezőnek fi gyelemmel
arra, hogy j elen ÁSZF rendel kezéseinek, és a módosított ÁSZF rendelkezéseinek
elolvasása,

értel mezése,

és

elfogadása

után

www.ingatlanszof tver.hu weboldalon.
15. Szerződés megszűnése és megszűntetése
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15.1. Szerződés megszűnik, ha
1. Szolgáltató

j ogutód

nélküli

megszűni k

–

Szol gáltató

j ogutód

nél küli

megszűnésének napj ával;
2. Szolgáltatóval

szemben

felszámolási

elj árás

vagy

csődelj árás

indul

–

Felszámolási vagy csődelj árás megindításának napj ával;
3. nem ter mészetes személ y Felhaszná ló j ogutód nél küli megszűnik – nem
természetes személ y Felhasználó j ogutód nél küli megszűnésének napj ával;
4. természetes személ y Felhasználó meghal – Felhasználó halálának napj ával .
15.2. Szerződés megszűntetése
15.2.1.

Mindkét Fél a szer ződést j ogosult fel mondani (rendes fel mondás) az

előfizetési időszak lej árta előtt 15 nappal. A szer ződés az előfi zetési időszak
utolsó napj án szűni k meg.
15.2.2.

Mindkét fél j ogosult a szer ződést azonnali hatállyal fel mondani, ha

1. mási k Fél szándékosan vagy súl yos gondatlansággal j ogszabál ysértést követ
el;
2. mási k Fél szándékosan vagy súl yos gondatlansággal megszegi j elen ÁSZF
rendelkezéseit .
Szer ződés megszűnése a mási k Féllel annak a mási k Féllel történt közlése napj án
hatályosul.
15.2.3.

Szolgáltató j ogosult a szer ződést azonnali hatállyal fel mondani, ha

1. Felhasználó egyidej űleg vagy egymást követően több al kalommal veszi
igénybe az ingyenes pr óbaidőszakot fi ktí v, illetve a valóságnak nem megfelelő
adatok szol gáltatásával;
2. Felhasználó az inakti válást követő 30. nap elteltével sem telj esíti díj fizetési
kötelezettségét ;
3. Felhasználó ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási elj árás indul .
15.3. Szer ződés megszűnésével, megszüntetésével a Felhasználó felhasználási j oga
megszűni k.
15.4. Szolgáltató a Felhasználó fiókj át a szer ződés megszűnését, megszüntetését
követő munkanapon törli.
16. Jognyilatkozatok érvényessége, hatályossága
16.1. Felek r ögzítik, hogy ki zárólag az írásban , magyar nyel ven tett , elektronikus úton
közölt j ognyilatkozatokat tekinti k ér vényes j ognyilatkozatnak.
16.2. Felek rögzíti k, hogy az általuk tett j ognyilat kozatok ki zárólag akkor minősülnek
elektroni kus

úton

közölt

j ogny ilat kozatnak,
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Szolgáltató és a Felhasználó közötti szer ződésben meghatározot t e -mail cí mről
közölt e-mail útj án és /vagy a Kommuni kációs felületen tesznek meg.
16.3. Felek rögzítik, hogy az általuk tett j ognyi latkozatok az alábbi i dőpontokban
válnak hatál yossá:
a. e-mail útj án történő közlés esetén az elektroni kus levelezőr endszer által
megj elölt sikeres el kül dés időpontj ában;
b. Kommuni kációs felül eten történő közlés eseté n a webszer ver által rögzített
időpontban.
16.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e -mail cí mükben történő változásról
egymást 1 munka napon belül értesítik. Felek r ögzíti k, hogy az a Fél, aki az értesítési
kötelezettségét el mulasztotta vagy azt késedelmesen telj esítette maga viseli a saj át
kárát, valamint a mási k Félnek emiatt kelet kezett kárát.
17. Záró rendelkezések
17.1. Szolgáltató és a Felh asználó közötti szer ződés nyel ve a magyar.
17.2. Szolgáltató és a Felhasználó közötti szer ződés írásba foglalt szer ződésnek
mi nősül,

figyelemmel

visszaidézésére,

a

arra,

hogy

nyilat kozattevő

annak

közlésére

személyének,

és

a
a

tartalom
nyilat kozat

változatlan
m egtétele

időpontj ának azonosít ására alkal mas for mában kerül sor.
17.3. Szolgáltató és a Felhasználó közötti szer ződés mi ndkét részét a Szol gálató
rögzíti.
17.4. Szolgáltató és a Felhasználó közötti szer ződés mindkét része utóbb hozzáférhető
lesz elektroni kus for mába n az alábbiak szeri nt.
a.) Jelen ÁSZF a Szol gáltató www .ingatlanszof tver.hu weboldalán bár ki
számára hozzáférhető Adobe Pdf fáj l típusban.
b.) Felhasználó által kitöltött regisztrációs lap ki zárólag a Szol gált ató és a
Felhasználó számára hozzáférhető a Felhasználói fiókba történő bel épéssel.
17.5. Szolgáltató kij elenti, hogy nem létezi k ol yan magatartási kódex, amelyet magára
nézve kötelezőnek ismer el.
17.6. Szolgáltató j ogosult megtagadni a szer ződés megkötését ol yan Felhasználóval,
akinek a korábbi szer ződése a Szol gáltatóval azért szűnt meg, mert nem tett eleget
díj fizetési

kötelezet tségének,

illetve

egyéb

j ogszabál yba

ütköző

vagy

szer ződésszegő magat artást valósított meg.
17.7. Felek kij elentik, hogy az esetleges vitás ügyeiket békés úton kí vánj ák rendezni.
17.8. Felek esetleges j ogvitáj ukra ki köti k a Budai Kö zponti Kerületi Bíróság
ki zárólagos illetékességét.
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17.9. Jelen ÁSZF el választhatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, mel y
tartalmazza az egyes csomagokba tartozó szol gáltatásokat, ill etve az egyes
csomagok díj ait.
Melléklet:
1. számú melléklet: az egyes csomagokba tartozó szol gáltatásokról, ill etve az egyes
csomagok díj airól.

Budapest, 2018. szept ember 20.
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