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1. Bevezető 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Takács 
Miklós EV (a továbbiakban: Szolgáltató) mint Szolgáltató által üzemeltetett 
továbbiakban: "Honlap") ügyfél (a t
vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.
 
Ügyfél a Honlap használatával elfogadja, magára nézve kötelez
amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit, nem jogosult a Honlap szolgáltatásainak igénybevételére. 
Esetleges ÁSZF módosítás esetén, amennyiben az Ügyfél azt nem fogadja el, köteles a szolgáltatás igénybevételét 
felmondani az ÁSZF módosítás napjával. 
 
Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, ugyanakkor Szolgáltató az esetleges változtatásokat az Ügyfél számára elérhet
teszi. 
 

2. Elérhetőség 
 
Cégnév:     
Székhely:    
Adószám:    
Nyilvántartási szám:    
Szerződés nyelve:   
Elektronikus elérhetőség:   
Telefonos elérhetőség:    
 
Tárhely szolgáltató elérhetőségei: 
 
Hetzner Online GmbH - Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen, Németország 

info@hetzner.com 

 
  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Takács Miklós EV és Ügyfél között a nyújtott szolgáltatások igénybevételére
Hatályos 2022. június 03. napjától 

dési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Takács 
Miklós EV (a továbbiakban: Szolgáltató) mint Szolgáltató által üzemeltetett https://

továbbiakban: "Honlap") ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Takács Miklós EV és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” 
vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak. 

Ügyfél a Honlap használatával elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen ÁSZF tartalmát. Ügyfél 
a el jelen ÁSZF rendelkezéseit, nem jogosult a Honlap szolgáltatásainak igénybevételére. 

Esetleges ÁSZF módosítás esetén, amennyiben az Ügyfél azt nem fogadja el, köteles a szolgáltatás igénybevételét 
felmondani az ÁSZF módosítás napjával.  

kerül iktatásra, ugyanakkor Szolgáltató az esetleges változtatásokat az Ügyfél számára elérhet
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

között a nyújtott szolgáltatások igénybevételére 

dési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Takács 
https://wsfeed.hu weboldal (a 

ovábbiakban: „Ügyfél”) (Takács Miklós EV és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” 

nek tekinti jelen ÁSZF tartalmát. Ügyfél 
a el jelen ÁSZF rendelkezéseit, nem jogosult a Honlap szolgáltatásainak igénybevételére. 

Esetleges ÁSZF módosítás esetén, amennyiben az Ügyfél azt nem fogadja el, köteles a szolgáltatás igénybevételét 

kerül iktatásra, ugyanakkor Szolgáltató az esetleges változtatásokat az Ügyfél számára elérhetővé 

1077 Budapest VII. kerület Rottenbiller u. 44. Földszint Ü-8.. 



 

3. Definíciók 
 
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
amely az adatkezelővel kötött szerz
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
 
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasz
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz
íriszkép) rögzítése. 
 
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket megho
végrehajtattja. 
 
Fél/Felek: A Szolgáltató és Ügyfél együttesen.
 
Felhasználó: Minden olyan Honlap látogató, aki a Honlapon böngészik, de nem min
 
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezel
 
Honlap: A https://wsfeed.hu domain címen
oldalakat is (pl.: blackfriday.wsfeed.hu
 
Személyes adat vagy adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturál
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
Szerződés: A Szolgáltató és Ügyfél között létrejött nyilatkozat, melynek részleteit jelen ÁSZF tartalmazza.
 
Szolgáltatás: Szolgáltató által biztosított 
 
Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe veszi.
 

  

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
vel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ

adatok feldolgozását végzi. 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m
jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasz

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 

A Szolgáltató és Ügyfél együttesen. 

Minden olyan Honlap látogató, aki a Honlapon böngészik, de nem minősül Vásárlónak.

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 

domain címen elérhető rendszer, beleértve az egyéb aldomain címeken elérhet
wsfeed.hu). 

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz

, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

A Szolgáltató és Ügyfél között létrejött nyilatkozat, melynek részleteit jelen ÁSZF tartalmazza.

által biztosított WsFeed WordPress plugin használata. 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a 
Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe veszi. 

 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
-, hang- vagy képfelvétel 

k (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

zza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 

sül Vásárlónak. 

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aldomain címeken elérhető 

különösen az érintett neve, azonosító jele, 
is vagy szociális azonosságára jellemző 

A Szolgáltató és Ügyfél között létrejött nyilatkozat, melynek részleteit jelen ÁSZF tartalmazza. 

 szervezet, aki vagy amely a 



 

4. Szerződés 
 

4.1. Szerződés tárgya 
 
Szolgáltató a License kódot igénylő
kód igénylés akkor tekinthető érvényesnek, ha a regisztrációs adatok: 

1. a valóságnak minden tekintetben megfelelnek
2. a regisztrációt végző személy cselekv
3. a regisztrációt végző személy gazdálkodó szervezet képvisel

 
 

4.2. Szerződés létrejötte és megszűnése
 
Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlapon 
melynek alapadatai a következők: 
megjegyzés. 
 
Fenti license kód igénylési adatok valóságnak megfelel
elhatározása. Kérelme az 'Igénylés elküldése

Nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelez
 
Sikeres license kód igénylést követő
majd felveszi a kapcsolatot a megadott e
technikai tudnivalókat és a WsFeed Plugin letöltési linkjét tartalmazza.
 
Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél 
ellenőrizheti, eltérés esetén a megadott Ügyfélkapcsolati elérhet
az esetleges elírások korrigálása érdekében. Az igénylés Szolgáltató általi e
a Szerződés elektronikus formában megkötött szerz
 
A valóságnak nem megfelelő adatmegadás az igénylés 
létrejötte/megléte sértené/sérti a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti gyakorlatát, jelen ÁSZF tartalmát, úgy a Szolgáltató 
azt egyoldalúan elutasíthatja, felmondhatja, továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 
Szerződést bármikor felmondhatja a következ
 

• jelen ÁSZF - nek nem megfelel
• bűncselekmény elkövetése 
• károkozás, rendszerjellegű támadások
• Szerzői jogsértés 
• 60 napon túli hátralék felhalmozá

 
Szolgáltató kijelenti, hogy Ügyfél bármikor felmondhatja a Szerz
szeretné igénybe venni a Szolgáltatásokat. A Szerz
kezdeményezhető. A Szerződés megszüntetési folyamat része a Szolgáltató általi záró
esetleges nyitott tételeket, díjköteles szolgáltatásokat összesíti
felmondási kérelmet követő 30. napon a záró
(amennyiben az szükséges) 8 munkanapot szab meg. A Szerz
adatainak törlése, melynek tárolása és meg
 

  

ő Ügyfelei számára díjmentes és díjköteles szolgáltatásokat biztosít. Egy 
 érvényesnek, ha a regisztrációs adatok:  

a valóságnak minden tekintetben megfelelnek 
személy cselekvőképes, 18. életévét betöltötte 
 személy gazdálkodó szervezet képviselője 

Szerződés létrejötte és megszűnése 

áltató kijelenti, hogy a Honlapon lehetőséget biztosít leendő Ügyfelei számára online 
Számlázási név, számlázási cím, adószám, telefonszám, e

adatok valóságnak megfelelő, hiánytalan kitöltése az Ügyfél feladata és saját 
Igénylés elküldése’ gomb megnyomásával létrejön, mellyel jelen ÁSZF és Adatvédelmi 

Nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezőnek és megismertnek tekinti.  

ően Szolgáltató megvizsgálja a kérelmet, ellenőrzi a kér
majd felveszi a kapcsolatot a megadott e-mail címen az Ügyféllel, mely a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
technikai tudnivalókat és a WsFeed Plugin letöltési linkjét tartalmazza. 

Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által megadott adatok valóságtartalmát céginformációs adatbázisban ellen
rizheti, eltérés esetén a megadott Ügyfélkapcsolati elérhetőségek egyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, 

írások korrigálása érdekében. Az igénylés Szolgáltató általi e-mail visszaigazolásával (státusz: sikeres) 
dés elektronikus formában megkötött szerződésnek minősül, melyet Szolgáltató nem iktat.

 adatmegadás az igénylés elutasítását jelentheti. Amennyi
létrejötte/megléte sértené/sérti a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti gyakorlatát, jelen ÁSZF tartalmát, úgy a Szolgáltató 
azt egyoldalúan elutasíthatja, felmondhatja, továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 

dést bármikor felmondhatja a következő esetekben:  

nek nem megfelelő magatartás, jogellenes magatartás 
 
 támadások 

60 napon túli hátralék felhalmozás 

Szolgáltató kijelenti, hogy Ügyfél bármikor felmondhatja a Szerződést indoklás nélkül, amennyiben már nem 
szeretné igénybe venni a Szolgáltatásokat. A Szerződés felmondási folyamat ügyfélszolgálati elérhet

megszüntetési folyamat része a Szolgáltató általi záró elszámolás készítés
esetleges nyitott tételeket, díjköteles szolgáltatásokat összesíti, arányosítja. Szolgáltató vállalja, hogy legkés

 30. napon a záró elszámolást az Ügyfélnek továbbítja, melynek fizetési határid
(amennyiben az szükséges) 8 munkanapot szab meg. A Szerződés felmondási folyamat vége az Ügyfél azon 
adatainak törlése, melynek tárolása és megőrzése nem törvény által kötelezett (pl.: termékadato

 

Ügyfelei számára díjmentes és díjköteles szolgáltatásokat biztosít. Egy license 

 Ügyfelei számára online license kód igénylésre, 
Számlázási név, számlázási cím, adószám, telefonszám, e-mail cím, domain, 

, hiánytalan kitöltése az Ügyfél feladata és saját 
gomb megnyomásával létrejön, mellyel jelen ÁSZF és Adatvédelmi 

rzi a kérelem adatainak valóságát, 
mail címen az Ügyféllel, mely a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

valóságtartalmát céginformációs adatbázisban ellenőrzi, 
ségek egyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, 

mail visszaigazolásával (státusz: sikeres) 
sül, melyet Szolgáltató nem iktat. 

utasítását jelentheti. Amennyiben a Szerződés 
létrejötte/megléte sértené/sérti a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti gyakorlatát, jelen ÁSZF tartalmát, úgy a Szolgáltató 
azt egyoldalúan elutasíthatja, felmondhatja, továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyféllel kötött 

dést indoklás nélkül, amennyiben már nem 
dés felmondási folyamat ügyfélszolgálati elérhetőségen 

elszámolás készítése, mely az 
. Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb a 

lást az Ügyfélnek továbbítja, melynek fizetési határidőként 
dés felmondási folyamat vége az Ügyfél azon 

rzése nem törvény által kötelezett (pl.: termékadatok). 



 

4.3. Szerződés időtartama
 
Felek a szerződést határozatlan idő
kezdeményezhető, Szolgáltató által pedig jelen ÁSZF
 

5. Díjfizetés, fizetési feltételek, számlázás
 
Szolgáltató kijelenti, hogy az alap díjköteles Szolgáltatásról a tárgyhónapot követ
elszámolást készít, melyről elektronikus számlát állít ki és továbbít a részletes elszámolással együtt az Ügyfél által 
erre a célra fenntartott e-mail címére. A kiállított számlák fizetési határideje 8 munkanap, mellyel kapcsolatban 
észrevételt a számla kézbesítését követ
elérhetőségeinek egyikén.  
 
Szolgáltató kijelenti, hogy lejárt határidej
Ügyfél részére, továbbá 60 napot meghaladó késedelem esetén nettó 
Ügyfél részére. 
 

6. Jogok, kötelezettségek
 

6.1. Felelősség vállalás
 
Jelen ÁSZF elfogadásával Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat saját felel
igénybe, továbbá, hogy Szolgáltató felé sem anyagi
vállal felelősséget a Honlaphoz integr
bankkártyás fizetési szolgáltató rendszere, API kapcsolat Ügyfél áruháza és a Honlap között).
 

6.2. Szolgáltató jogai, kötelezettségei
 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy: 
 

• Ügyfél által átadott adatok valódiságát ciklikusan, folyamatos id
• a díjköteles és jutalék alapú Szolgáltatásokról számlát állítson ki
• a Honlapot / WsFeed b

performanciáját folyamatosan optimalizálja
• nem küld minden rendszerfrissítésr
• Ügyféllel a Szerződést bármikor felmondhatja, korlátozhatja, amennyiben az sérti jelen ÁSZF tartalmát
• Vásárlóval felveszi / felveheti

érdeklődve a Szolgáltatás végeredményével, min
 
Szolgáltató vállalja, hogy:  
 

• jelen ÁSZF - ben maghatározottaknak megfelel
áruházban rögzített termékadatok alapján különböz

• Ügyfélszolgálati elérhetőségen keresztül vele a Vásárlók és Ügyfelek kapcsolatba léphessenek
 

  

Szerződés időtartama 

őtartamra, online módon kötik, melynek felmondása az Ügyfél által bármikor 
, Szolgáltató által pedig jelen ÁSZF - ben rögzítetteknek megfelelően kezdeményezhet

fizetési feltételek, számlázás 

Szolgáltató kijelenti, hogy az alap díjköteles Szolgáltatásról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig részletes 
l elektronikus számlát állít ki és továbbít a részletes elszámolással együtt az Ügyfél által 
mail címére. A kiállított számlák fizetési határideje 8 munkanap, mellyel kapcsolatban 

észrevételt a számla kézbesítését követő 3 napon belül van lehetőség tenni a Szolgáltató Ügyfélszolgálati 

rt határidejű késedelmes fizetés esetén 20% késedelmi kamatot számolhat fel az 
Ügyfél részére, továbbá 60 napot meghaladó késedelem esetén nettó 50 000 Ft visszakapcsolási díjat számolhat fel 

Jogok, kötelezettségek 

Felelősség vállalás 

Jelen ÁSZF elfogadásával Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat saját felelősségére és kockázatára veszi 
igénybe, továbbá, hogy Szolgáltató felé sem anyagi, sem nem anyagi kártérítésre nem jogosult. Szolgáltató nem 

sséget a Honlaphoz integrált külső megoldások működésével kapcsolatban (ilyen pl.: elektronikus 
bankkártyás fizetési szolgáltató rendszere, API kapcsolat Ügyfél áruháza és a Honlap között).

Szolgáltató jogai, kötelezettségei 

 

átadott adatok valódiságát ciklikusan, folyamatos időközönként ellen
a díjköteles és jutalék alapú Szolgáltatásokról számlát állítson ki 

/ WsFeed bővítményt folyamatosan frissíti, funkcióinak skáláját folyamatosan b
olyamatosan optimalizálja 

nem küld minden rendszerfrissítésről, bővítésről részletes tájékoztatót, időablakot
dést bármikor felmondhatja, korlátozhatja, amennyiben az sérti jelen ÁSZF tartalmát

/ felveheti kapcsolatot minőségbiztosítási, szolgáltatási fejlesztési szándékkal, 
dve a Szolgáltatás végeredményével, minőségével, gyorsaságával kapcsolatban

ben maghatározottaknak megfelelően a WsFeed bővítmény segí
áruházban rögzített termékadatok alapján különböző formátumú termékadat állományt generál

ségen keresztül vele a Vásárlók és Ügyfelek kapcsolatba léphessenek

 

kötik, melynek felmondása az Ügyfél által bármikor 
en kezdeményezhető. 

 hónap 15. napjáig részletes 
l elektronikus számlát állít ki és továbbít a részletes elszámolással együtt az Ügyfél által 
mail címére. A kiállított számlák fizetési határideje 8 munkanap, mellyel kapcsolatban 

ség tenni a Szolgáltató Ügyfélszolgálati 

 késedelmes fizetés esetén 20% késedelmi kamatot számolhat fel az 
0 000 Ft visszakapcsolási díjat számolhat fel 

sségére és kockázatára veszi 
sem nem anyagi kártérítésre nem jogosult. Szolgáltató nem 

ködésével kapcsolatban (ilyen pl.: elektronikus 
bankkártyás fizetési szolgáltató rendszere, API kapcsolat Ügyfél áruháza és a Honlap között). 

közönként ellenőrizze 

folyamatosan frissíti, funkcióinak skáláját folyamatosan bővíti, 

ablakot 
dést bármikor felmondhatja, korlátozhatja, amennyiben az sérti jelen ÁSZF tartalmát 

ségbiztosítási, szolgáltatási fejlesztési szándékkal, 
ségével, gyorsaságával kapcsolatban 

vítmény segítségével a WordPress 
 formátumú termékadat állományt generál 

ségen keresztül vele a Vásárlók és Ügyfelek kapcsolatba léphessenek 



 

6.3. Ügyfél jogai, kötelezettségei
 
Ügyfél jogosult:  
 

• Szolgáltatást bármikor lemondani
 
Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy: 
 
 

  

Ügyfél jogai, kötelezettségei 

Szolgáltatást bármikor lemondani 

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy:  

 



 

7. Technikai követelmények, rendelkezésre állás
 

7.1. Szolgáltató által biztosított technikai háttér
 
Szolgáltató kijelenti, hogy Szolgáltatásait több szerverkörnyezet üzemeltetésével biztosítja. Ügyfél elfogadja, hogy a 
Szolgáltatások, vagy részszolgáltatások nem kérhet
szerverekre. Szolgáltató kijelenti, hogy minden szükséges technikai lépést alkalmaz a Honlap 0
rendelkezésre állását illetően, ugyanakkor nem vállal felel
magas terhelés okozta lassulás, átmeneti elérhetetlenség, k
Ügyfél ilyen esetekben kártérítésre nem jogosult (a Szolgáltatás jellegéb
Vásárlások után számolt jutalék utólagos fizetés
kiemelés a Honlapon), a Szolgáltató hibájából felróható okok miatt a szolgáltatás végösszege a leállás, 
elérhetetlenség időtartamával arányosan kerül meghatározásra. 
rendszerfrissítések okozta leállás, szolgáltatás
rendszerkimaradásnak. 
 

7.2. Ügyfél által biztosítandó technikai háttér
 
A Szolgáltatás jellegét tekintve internetes szolgáltatásnak min
technikai háttérrel szükséges rendelkeznie:
 

• Szélessávú internetkapcsolat
• Internetes böngésző alkalmazás futtatására alkalmas számítógép
• Internetes böngésző 

 

7.3. Rendelkezésre állás
 
Szolgáltató vállalja a Honlap 0-24 órás rendelkezésre állását, ugyanakkor felel
nem látható leállásokra, működésképtelenségre. Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatásainak min
érdekében rendszerét, a Honlapot folyamatosan fejleszti, b
elérhetetlenné, vagy korlátozottan elérhet
is járó rendszerfrissítéseket próbálja úgy id
egy működést befolyásoló sürgős rendszerjavítás.
 

8. Titoktartás, adatbiztonság, adatvédelem
 

8.1. Titoktartási kötelezettség
 
Felek jelen ÁSZF szerint vállalják, hogy a megismert, Felekk
adatot üzleti titokként kezelik, azt harmadik személynek nem teszik elérhet
rendelkeznek, vagy arról a hatályos magyar jogszabályok nem rendelkeznek (pl.: számviteli törvény). Az üzleti 
titoktartás érvényes a szerződés id
titoktartás kötelező érvényűnek tekinthet
munkavállalók. 
 

8.2. Adatbiztonság 
 
Szolgáltató vállalja, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érd
hozzáférését, elvesztését, törlését, manipulálását megakadályozza. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatvesztés 

Technikai követelmények, rendelkezésre állás

Szolgáltató által biztosított technikai háttér 

Szolgáltató kijelenti, hogy Szolgáltatásait több szerverkörnyezet üzemeltetésével biztosítja. Ügyfél elfogadja, hogy a 
Szolgáltatások, vagy részszolgáltatások nem kérhetők és nem helyezhetők át az Ügyfél által esetlegesen üzemeltett 

ó kijelenti, hogy minden szükséges technikai lépést alkalmaz a Honlap 0
en, ugyanakkor nem vállal felelősséget az esetleges, előre nem látott rendszerleállások, 

magas terhelés okozta lassulás, átmeneti elérhetetlenség, kibertámadás, harmadik fél okozta üzemzavar esetén. 
Ügyfél ilyen esetekben kártérítésre nem jogosult (a Szolgáltatás jellegéből is fakadóan, tekintve, hogy a sikeres 
Vásárlások után számolt jutalék utólagos fizetésű). Díjköteles szolgáltatások igénybevétele
kiemelés a Honlapon), a Szolgáltató hibájából felróható okok miatt a szolgáltatás végösszege a leállás, 

tartamával arányosan kerül meghatározásra. Ügyfél elfogadja, hogy a tervezett leállások, 
zta leállás, szolgáltatás kimaradás nem minősül váratlan, el

Ügyfél által biztosítandó technikai háttér 

A Szolgáltatás jellegét tekintve internetes szolgáltatásnak minősül, melyhez az Ügyfélnek a következ
chnikai háttérrel szükséges rendelkeznie: 

Szélessávú internetkapcsolat 
 alkalmazás futtatására alkalmas számítógép 

Rendelkezésre állás 

24 órás rendelkezésre állását, ugyanakkor felelősséget nem vállal az esetleges, el
ködésképtelenségre. Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatásainak min

érdekében rendszerét, a Honlapot folyamatosan fejleszti, bővíti, mely miatti frissítési idő
elérhetetlenné, vagy korlátozottan elérhetővé válik. Ugyanakkor Szolgáltató kijelenti, hogy az esetleges leállásokkal 
is járó rendszerfrissítéseket próbálja úgy időzíteni, hogy a Honlap csúcsidei működésén kívül essen, hacsak az nem 

s rendszerjavítás. 

Titoktartás, adatbiztonság, adatvédelem 

Titoktartási kötelezettség 

Felek jelen ÁSZF szerint vállalják, hogy a megismert, Felekkel összefüggésbe hozható nem nyi
harmadik személynek nem teszik elérhetővé, hacsak arról írásos engedéllyel nem 

rendelkeznek, vagy arról a hatályos magyar jogszabályok nem rendelkeznek (pl.: számviteli törvény). Az üzleti 
őtartama alatt és annak megszűnését követően is id

nek tekinthető a Felekkel kapcsolatban állókra is, mint pl.: munkavállalók, alkalmi 

Szolgáltató vállalja, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatok jogosulatlan 
hozzáférését, elvesztését, törlését, manipulálását megakadályozza. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatvesztés 

Technikai követelmények, rendelkezésre állás 

Szolgáltató kijelenti, hogy Szolgáltatásait több szerverkörnyezet üzemeltetésével biztosítja. Ügyfél elfogadja, hogy a 
k át az Ügyfél által esetlegesen üzemeltett 

ó kijelenti, hogy minden szükséges technikai lépést alkalmaz a Honlap 0-24 órás 
re nem látott rendszerleállások, 

ibertámadás, harmadik fél okozta üzemzavar esetén. 
l is fakadóan, tekintve, hogy a sikeres 

Díjköteles szolgáltatások igénybevétele esetén (pl.: egyedi 
kiemelés a Honlapon), a Szolgáltató hibájából felróható okok miatt a szolgáltatás végösszege a leállás, 

Ügyfél elfogadja, hogy a tervezett leállások, 
sül váratlan, előre nem látott 

sül, melyhez az Ügyfélnek a következő minimális 

sséget nem vállal az esetleges, előre 
ködésképtelenségre. Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatásainak minőségnövelése 

ő alatt a Honlap esetlegesen 
vé válik. Ugyanakkor Szolgáltató kijelenti, hogy az esetleges leállásokkal 

ködésén kívül essen, hacsak az nem 

el összefüggésbe hozható nem nyilvános információt, 
vé, hacsak arról írásos engedéllyel nem 

rendelkeznek, vagy arról a hatályos magyar jogszabályok nem rendelkeznek (pl.: számviteli törvény). Az üzleti 
en is időbeli korlátozás nélkül. A 

 a Felekkel kapcsolatban állókra is, mint pl.: munkavállalók, alkalmi 

ekében, hogy az adatok jogosulatlan 
hozzáférését, elvesztését, törlését, manipulálását megakadályozza. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatvesztés 



 

elkerülése érdekében napi szintű, automatikus biztonsági mentést végez, mely 7 napra visszamen
számára elérhető. Szolgáltató bár mindent megtesz adatainak biztonságban tartása érdekében, az esetlegesen 
bekövetkező adatvesztés esetén Feleket anyagi kártérítés nem terheli, ugyanakkor mindent meg kell tenniük a 
bekövetkező adatvesztés helyreállítása
 

8.3. Adatvédelem 
 
Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hozzá beérkez
adatok tekintetében adatkezelőnek min
jogszabályoknak, illetve a GDPR rendeletnek megfelel
biztosított legyen. További adatvédelmi kérdésekben a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó, 
mely a következő címen érhető el: https://
 

9. Ügyfélszolgálat 
 
Szolgáltató többféle csatornát biztosít Ügyfélszolgálati elérhet
 
Telefonos Ügyfélszolgálat:  
E-mail Ügyfélszolgálat:   
Facebook Chat/Üzenet Ügyfélszolgálat: 
 

  

, automatikus biztonsági mentést végez, mely 7 napra visszamen
. Szolgáltató bár mindent megtesz adatainak biztonságban tartása érdekében, az esetlegesen 

 adatvesztés esetén Feleket anyagi kártérítés nem terheli, ugyanakkor mindent meg kell tenniük a 
 adatvesztés helyreállítása érdekében. 

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hozzá beérkező Vásárlások által beérkezett rendelési 
nek minősül. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatályos magyar 

oknak, illetve a GDPR rendeletnek megfelelően a személyes adatok kezelése a Felhasználók felé 
biztosított legyen. További adatvédelmi kérdésekben a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó, 

 el: https://wsfeed.hu/assets/marketplace/assets/docs/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

 

Szolgáltató többféle csatornát biztosít Ügyfélszolgálati elérhetőségként:  

  +36-20-213-5693 
  wsfeed@wsfeed.hu 

Facebook Chat/Üzenet Ügyfélszolgálat:   https://www.facebook.com/wsfeed.hu/

 

, automatikus biztonsági mentést végez, mely 7 napra visszamenőleg a Szolgáltató 
. Szolgáltató bár mindent megtesz adatainak biztonságban tartása érdekében, az esetlegesen 

 adatvesztés esetén Feleket anyagi kártérítés nem terheli, ugyanakkor mindent meg kell tenniük a 

 Vásárlások által beérkezett rendelési 
sül. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatályos magyar 

en a személyes adatok kezelése a Felhasználók felé 
biztosított legyen. További adatvédelmi kérdésekben a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó, 

/assets/marketplace/assets/docs/adatvedelmi_tajekoztato.pdf 

https://www.facebook.com/wsfeed.hu/ 



 

10. Vis maior 
 
E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely el
olyan, a Honlapot érintő, de tőle független ok, amelynek
ÁSZF - ben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Felek egyike sem vonható felel
kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Ma
Amennyiben a Vis Maior annak felmerülését
másik Fél egyidejű értesítése mellett 
léphetne fel. 
 

11. Szerzői, szellemi jogok
 
A Honlapon fellelhető minden tartalmi elem, ideértve a megjelenített kép, 
alkalmazott módszerek, forráskód, dokumentumok a Szolgáltató tulajdonát képezik, azok felhasználása a Szolgált
előzetes írásos engedélye nélkül nem engedélyezett. 
 
 
Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával egyértelm
vonhat maga után. 
 

  

 minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellen
le független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Honlap számára a jelen 

ben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Felek egyike sem vonható felel
kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Ma
Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem sz

 értesítése mellett – megszüntetheti a Szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel 

Szerzői, szellemi jogok 

 minden tartalmi elem, ideértve a megjelenített kép, - videó, - és hanganyagok, leírások, logók, 
alkalmazott módszerek, forráskód, dokumentumok a Szolgáltató tulajdonát képezik, azok felhasználása a Szolgált

zetes írásos engedélye nélkül nem engedélyezett.  

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával egyértelműen kifejezi, hogy bármilyen jogsértő tevékenység büntet

 

re nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy 
felmerülése lehetetlenné teszi a Honlap számára a jelen 

ben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses 
kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. 

l számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely Fél – a 
dést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel 

és hanganyagok, leírások, logók, 
alkalmazott módszerek, forráskód, dokumentumok a Szolgáltató tulajdonát képezik, azok felhasználása a Szolgáltató 

 tevékenység büntetőjogi eljárást 



 

12. Jogérvényesítési lehetőségek, vitarendezés
 
A Szolgáltató mindent megtesz szolgáltatásainak zavartalan és kiváló m
előfordulhatnak nem várt helyezetek, esetek, melyek megoldását mindig els
arra bíztatja Ügyfeleit, hogy bármilyen fe
Ügyfélszolgálattal a kapcsolatot.  
 
A Szolgáltató minden panaszbejelentést, észrevételt kizárólag e 
felületen keresztül dolgoz fel. Szolgáltat
felmerült kérdések, észrevételek megoldására, ugyanakkor a telefonos Ügyfélszolgálat tájékoztatást ad, hogy az adott 
észrevételt szükséges - e írásban benyújtani.
 
Az esetleges reklamációkat az wsfeed@wsfeed.hu
panaszokat jellemzően néhány munkanap alatt, de maximum 30 nap alatt feldolgoz. Bár a problémák megoldásának 
ideje azok forrásától függ, a Szolgáltató mégis törekszik rá
kellemetlenséget. Az azonnali megoldást igényl
orvosolja, minden más esetben pedig 30 napon belül válaszol a felmerült panaszra.
 
Ügyfél amennyiben nem elégedett a Szolgáltató által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve a területileg illetékes
Békéltető Testülethez. 
 
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érint
mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
 
Az Ügyfél jogvita esetén jogosult békéltet
 
Az illetékes békéltető testületek listája:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 

13. Záró rendelkezések
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Általános Szerz
Weboldalon is közzétesz, ugyanakkor nem 
 
 
 
 

Jogérvényesítési lehetőségek, vitarendezés 

A Szolgáltató mindent megtesz szolgáltatásainak zavartalan és kiváló működése érdekében, ugyanakkor 
fordulhatnak nem várt helyezetek, esetek, melyek megoldását mindig elsődleges feladatának tekinti. Szolgáltató 

arra bíztatja Ügyfeleit, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén elektronikus formában, írásban vegyék fel az 

A Szolgáltató minden panaszbejelentést, észrevételt kizárólag e - mail üzenet formájában, vagy Fac
dolgoz fel. Szolgáltató sem telefonos, sem postai, sem személyes csatornát nem biztosít a 

felmerült kérdések, észrevételek megoldására, ugyanakkor a telefonos Ügyfélszolgálat tájékoztatást ad, hogy az adott 
e írásban benyújtani. 

wsfeed@wsfeed.hu email címre küldheti az Ügyfél. Szolgáltató a beérkezett írásos 
en néhány munkanap alatt, de maximum 30 nap alatt feldolgoz. Bár a problémák megoldásának 

ideje azok forrásától függ, a Szolgáltató mégis törekszik rá, hogy minél hamarabb el tudja hárítani a 
kellemetlenséget. Az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehet
orvosolja, minden más esetben pedig 30 napon belül válaszol a felmerült panaszra. 

n nem elégedett a Szolgáltató által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve a területileg illetékes 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, 
fokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel: 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag 

Az Ügyfél jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. 

 testületek listája: 
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Záró rendelkezések 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, melyet a 
Weboldalon is közzétesz, ugyanakkor nem köteles erről írásos tájékoztatót küldeni az Ügyfelek számára

ködése érdekében, ugyanakkor 
dleges feladatának tekinti. Szolgáltató 

 probléma esetén elektronikus formában, írásban vegyék fel az 

mail üzenet formájában, vagy Facebook Chat 
ó sem telefonos, sem postai, sem személyes csatornát nem biztosít a 

felmerült kérdések, észrevételek megoldására, ugyanakkor a telefonos Ügyfélszolgálat tájékoztatást ad, hogy az adott 

email címre küldheti az Ügyfél. Szolgáltató a beérkezett írásos 
en néhány munkanap alatt, de maximum 30 nap alatt feldolgoz. Bár a problémák megoldásának 

, hogy minél hamarabb el tudja hárítani a 
 problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal 

n nem elégedett a Szolgáltató által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, 

dési Feltételek egyoldalú módosítására, melyet a 
az Ügyfelek számára. 


