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     Adatvédelmi és jogi 
nyilatkozat 

 
 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a ZODESIGN MEDIA Kft. 
(székhely: 6000 Kecskemét, Erdősi I. utca 2.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által 
üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.  
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden 
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum 
nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül 
írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.  

Szolgáltató adatai:  
A szolgáltató neve: ZODESIGN MEDIA Kft. 
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Erdősi I. utca 2. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@zodesign.hu 
Cégjegyzékszáma: 03-09-131130 
Adószáma: 26170426-2-03  
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  
Kecskeméti Törvényszék 
Telefonszámai: 06-76-519-519 
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai:  
Neve: WebSupport s.r.o. 
Székhelye: Szlovákia 841 04 Bratislava Staré grunty 12. 
Cégjegyzékszáma: 36 421 928  
Adószáma: SK2021869234  
e-mail címe: helpdesk@webonic.hu 
Telefonszáma: 06 1 501 49 49  
 
Alapvető rendelkezések 
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1.1. 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A 
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is 
irányadók. 
1.2. 
Jelen ÁSZF életbelépésétől érvényes. A Szabályzat 2018. szeptember 20. napjától 
hatályos és visszavonásig hatályban marad. 
 1.3. 
A rendelés menete 
Válassza ki a weboldal kínálatából a megfelelő szolgáltatást/terméket, majd töltse ki 
az adatlapot és kattintson a megrendelés gombra. 

A megfelelő termék kiválasztását követően, adja meg a számlázási és szállítási 
adatokat. A megrendelés elküldése után visszaigazolást küldünk, melyben megadjuk 
a számlaszámot is melyre a megrendelt szolgáltatás/termék ellenértékét (teljes 
összeget) kérjük befizetni. A megrendelés csak a pénzösszeg megérkezését 
követően válik élővé. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem 
helyesen adta meg e-mail címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem 
teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő 
kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a 
visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg 
a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolásban 
feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel 
kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. 

 Az adásvételi szerződés a vevő és a szolgáltató között a vevő által kitöltött 
megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ászf szerinti feltételekkel jön 
létre. Ezért fontos, hogy a megrendelés pontos adatokkal kerüljön kitöltésre. Kérjük, 
hogy figyelmesen olvassák el a megrendelésüket a véglegesítést megelőzően. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a termékeink, egyedi termékek. Kérjük, hogy 
megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre.  

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, 
vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek 
értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a 
szolgáltató e-mailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek szállításra 
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való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt 
nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés 
visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítjük. 

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a 
kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a szolgáltató nem tartozik 
felelősséggel. Ebben az esetben a szolgáltató a teljesítés meghiúsulásáról való 
értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a 
tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő 
megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, az újbóli szállítási díj már a 
vevőt terheli. Ha a vevő nem reagál a szolgáltató felszólítására és a terméket nem 
tudja a szolgáltató eljuttatni a vásárlóhoz, úgy a kép a szolgáltatónál marad, míg a 
vevő nem jelentkezik és nem veszi át a számára elkészített portrét. 

Ez esetben a szolgáltató nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé. 

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a 
www.zodesign.hu webcímen.  

1.4. 

A www.zodesign.hu weboldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A szolgáltató a 
hírlevélre feliratkozottaknak az aktuális újdonságokról, kedvezményekről, blog 
bejegyzésekről hírlevelet küld.  

1.5. 

A kiválasztott termék mellett feltüntetett ár forintban értendő. A szolgáltató az ÁFA 
törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített terméket/szolgáltatást ÁFA 
terheli. A kiválasztott termék/szolgáltatás mellett feltüntetett ár bruttó ár, az ÁFÁ-t 
tartalmazza. 

A termék első szállítási díját a szolgáltató fizeti. A szállítási díj magában foglalja a 
csomagolási és a szállítási költséget.  

Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi a Szolgáltatónak a megrendelt 
terméket „Cím elégtelen”, „Ismeretlen”, „Elköltözött”, „Nem vette át”, „Nem kereste” 
stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást a megrendelést visszaigazoló 
e-mailben meghatározott ügyintézési díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget 
is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja a Szolgáltató ismételten 
teljesíteni. A szállítási díj Magyarországon belül a Magyar posta Zrt. mindenkor 
hatályos csomagszállítási díjszabásához igazodik. A Szolgáltató a nem kézbesíthető, 
át nem vett terméket 180 napig őrzi meg. 
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A Szolgáltató a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást 
követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja 
ki a küldeményt, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal.  

1.6. 

A megrendelt termék árát kizárólag banki előre utalással lehet kifizetni. A 
számlaszámot a megrendelést visszaigazoló e-mailben megküldjük Önnek. A 
közlemény rovatba minden esetben kérjük a megrendelés azonosítószámát és a 
megrendelő email címét beírni.  

Amennyiben a vevő a megrendelt termék teljes árát a megrendelés visszaigazolását 
követő 8 munkanapon belül nem fizette ki a megadott számlaszámra, úgy a 
Szolgáltató szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés 
teljesítésére. 

A megrendelt termék árát tartalmazó számlát, valamint a termék egyediségét és 
minőségét igazoló tanúsítványát a szolgáltató a termékkel együtt küldi meg a vevő 
részére. 

A megrendelt terméket a termék sértetlenségét megőrző csomagolásban adjuk át a 
szállítónak kiszállításra. A megrendelt terméket a Magyar posta Zrt. szállítja házhoz. 
A szolgáltató a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget.  

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha 
sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos 
reklamációra, a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag 
fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval együtt részünkre bemutatja. 

1.7. 

Elállás joga  

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termék/szolgáltatás 
megrendelése esetén (lásd alább). 

1.8. 

A termék/szolgáltatás megrendelésével a vevő kizárólagos, egyedi képet rendel, úgy 
a vevőt nem illeti meg az elállási jog, tekintve, hogy a kérdéses termék/szolgáltatás 
kizárólag az ő részére értékesíthető. 

1.9. 

Szavatosság - Garancia 
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Amennyiben a weblapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a 
hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a Szolgáltató köteles a vevő szavatossági 
igényét teljesíteni. 

A szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a 
vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül 
jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha 
a szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 
6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a 
vásárláskor is fennállt. Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági 
igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári 
törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek 
összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. 

A hibás termék kijavítása céljából kérjük, hogy küldjék meg részünkre a hibás 
terméket, továbbá a termék eredetének igazolása céljából a termék 
eredettanúsítványát, illetve a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát is. 
Amennyiben az itt felsorolt dokumentumokat a vevő nem tudja bemutatni, és a 
kijavításra visszaküldött termékről egyébként nem egyértelmű, hogy az a szolgáltató 
által készített termék, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt teljesíteni. 

Amennyiben a kijavításra megküldött termékkel együtt a vevő megküldte ugyan a 
hivatkozott dokumentumokat, ám ezzel együtt a termékkel kapcsolatban kétség 
merül fel, hogy az valóban a szolgáltató által gyártott termék-e, úgy a szolgáltató 
jogosult a rendelkezésére álló adatok (ideértve, de nem kizárólag a weblap archív 
adatait) alapján igazolni, hogy a kérdéses terméket nem ő gyártotta és így a 
szavatossági igény érvényesítését visszautasítani. 

Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles 
bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő 
ezt nem tudja bizonyítani, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt 
érvényesíteni. 

A Szolgáltató nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött termék állapota 
alapján egyértelműen igazolható, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat 
miatt lett hibás. (például, hogy erős ütés érte, kültéren használták, stb.) 

Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan a szolgáltató nem tartozik 
szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a 
vevő költségére utánvéttel postázza vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos 
szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit 
is) a szolgáltatót terhelik. 



Általános Szerződési Feltételek 
Adatkezelési és jogi nyilatkozat 

www.zodesign.hu 

Panaszügyintézés helye, módja 

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben, e-mailben, szóban pedig az 
alábbi telefonszámon teheti meg. 

- levélben: 6000 Kecskemét, Erdősi Imre utca 2. 

- emailben: info@zodesign.hu 

- telefonon: 30-245-5403 – munkanapon 9-17 óra között, 

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben 
feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy 
azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. 

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk 
álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a 
vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie 
részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra 
vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. 

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. 
Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti 
szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők: 

• megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, 
visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;  

• jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének 
elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a 
Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny 
érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu 
weboldalon talál);  

• elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);  

• a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók 
tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság 
ellenőrzi;  

• az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes 
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;  

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi 
hatóság NFH Bács-Kiskun megyei Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu 
weboldalon talál. 

http://www.gvh.hu/
http://www.gvh.hu/
http://www.nhh.hu/
http://www.nhh.hu/
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A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük. 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó 
és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) 
naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Kecskeméti 
Törvényszék illetékességét.  

Kecskemét, 2018. szeptember 20. 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT 
a ZODESIGN MEDIA Kft. által működtetett weboldalakhoz Hatályos: 2018. 

szeptember 20-től visszavonásig 

I. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK 

Jelen jognyilatkozat vonatkozik a ZODESIGN MEDIA Kft. által működtetett 
valamennyi weboldalra, amelyeket az alábbi felsorolás tartalmaz. A 
weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot 
ismeri és feltételeit elfogadja. 

zodesign.hu 

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR 

1. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI 
1.1. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a 
weblap üzemeltetőjének, ZODESIGN MEDIA Kft. (továbbiakban: üzemeltető 
vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag 
saját személyes információ szerzésére használja fel. 
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1.2. weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett 
tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy 
nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, 
többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához 
vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem 
tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal 
aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető 
cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének 
is. 

2. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT 
2.1. Az I. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, 
a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a 
videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a 
ZODESIGN MEDIA Kft. szerző jogtulajdonát képezik. 
2.2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, 
átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve 
eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző 
tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az 
esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (ZODESIGN MEDIA Kft. ) írásbeli 
hozzájárulását adta. 
Ilyen esetekben a szerző neve (ZODESIGN MEDIA Kft.) és a forrás (az adott 
weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által 
engedélyezett tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli 
hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, 
formában és terjedelemben. 
2.3. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, 
nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, 
illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye 
hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt 
oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA 
összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak 
minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb 
mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a 
felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz 
közjegyzői tartalom tanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely 
közokirat.  
 

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
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1. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ  
ÜZEMELTETŐ JOGAI 

1.1 Az I. pontban felsorolt weboldalakon történő, hírlevélre vagy 
blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány 
letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. 

1.2 A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail 
cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet 
kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és 
információkat kapjon a szerzőtől, illetve az üzemeltetőtől. 

1.3 A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
weboldal üzemeltetőjétől elektronikus üzenetet fogadjon, amelyek 
bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos 
információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, 
szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a 
leiratkozást minden értesítőjében biztosítja. 

1.4 A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem 
teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről 
történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül 
töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen 
döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen 
jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek 
ismeretében jelentkezik az adatbázisba. 

2. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT 
2.1 A feliratkozás önkéntesen történik. 
2.2 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a 

jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, 
harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok 
biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A 
feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött 
elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. 
Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosító linkre 
kattintva, vagy az adatmódosítási igénynek az ügyfélszolgálat e-mail 
címére (info@zodesign.hu) történő jelzésével. 

2.3 A feliratkozáskor bekért adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére 
használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó 
által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő 
eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki 
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szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képezünk és 
tárolunk.  
 

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK 
1. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI 

1.1 Az I. pontban felsorolt weboldalakon kezdeményezett megrendelés 
elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. 

1.2 Az I. pontban felsorolt weboldalakon található valamennyi megrendelési 
űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy hasonló értelmű szóval, 
kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség 
terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget 
tenni a visszaigazoló levélben szereplő feltételeknek megfelelően. A 
továbbiakban az ÁSZF ide vonatkozó pontjai érvényesek. 

2. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR 
2.1 A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt 

állnak. A termékek és szolgáltatások a ZODESIGN MEDIA Kft. 
jogtulajdonát képezik. A termékekről, szolgáltatásokról tilos másolatot 
készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, 
részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást 
létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző, illetve a jogtulajdonos 
előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került 
feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más 
hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy 
egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést 
elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a 
termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal 
megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 
vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.  

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. HIRDETÉSI FELTÉTELEK, HIRDETÉSI DÍJ 

1.1 Az I. pontban felsorolt weboldalakon, a weboldalt üzemeltető cég 
tevékenységeivel konkurens vállalkozók, illetve cégek csak hirdetési 
díjmegfizetése mellett népszerűsíthetik saját termékeiket, illetve 
szolgáltatásaikat. Konkurens terméknek, illetve szolgáltatásnak minősül 
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minden olyan termék, illetve szolgáltatás, amely vagy amelyhez hasonló a 
weboldalon feltüntetve kapható, illetve megrendelhető. 

1.2 A termék vagy szolgáltatás népszerűsítése akár közvetlen, akár közvetett 
formában megvalósulhat, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy 
hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a ZODESIGN 
MEDIA Kft.  szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő 
feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése. 

1.3 Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a 
hozzászóló, vagy az általa képviselt vállalkozás vagy cég kínálata, az 
esetben a cég hirdetési díjat köteles fizetni a ZODESIGN MEDIA Kft. 
részére. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa 
képviselt vállalkozás vagy cég a “Küldés” gomb lenyomásával 
automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, és vállalja a hirdetési díj 
számla ellenében történő megfizetését. A hirdetési díj 80.000 Ft + ÁFA / 
hozzászólás. 

1.4 A weboldal üzemeltetője jogosult a konkurens hozzászólást törölni, de a 
hirdetési díj a törléstől függetlenül esedékes. A törölt hozzászólást az 
üzemeltető – a vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából – 
elektronikusan megőrzi. 

2. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT 

2.1 A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések 
esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a 
hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók. 

2.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye 
szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, 
amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 20. 
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