ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Style Lab Kft (Székhely: 1016
Budapest Szirtes út 16. adószám: 13868974241), a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban:
Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban
együttesen: Felek).
Általános adatok:

2.

A Verdé Portál üzemeltetője az Artificial Digital Kft. A szolgáltatást a Style Lab Kft.
nyújtja.

3.

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. em 2.
Postai cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. em 2.
Adószáma: 24270881-2-41
e-mail cím: verde@artificialdigital.com
Portál cím: www.verdeshop.hu

1.

Artificial Digital Kft. adatai:

Fogalmak:

Szolgáltató
Portál
Felhasználó

Megrendelő

Szolgáltatás

Megrendelés:

Style Lab Kft, aki a Verdé Honlapon keresztül a Szolgáltatást nyújtja.
a Szolgáltató által a www.verdeshop.hu alatt üzemeltetett honlap,
melynek hosting szolgáltatását az Artificial Digital Kft. nyújtja.

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a
Portálra belép, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében
minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe
veszi a Portál, illetve a Szolgáltató vásárlási vagy egyéb szolgáltatásait.
a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető
szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési
jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes
szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő
szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem
kizárólagosan kaktuszok, szukkulensek, szobanövények és kapcsolódó
termékek online vásárlása, Hírlevél küldés, továbbá valamennyi, a
Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb
szolgáltatások.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti termékvásárlási szolgáltatás
Megrendelő által történő igénybe vételére létrejött egyedi szerződés,
amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF
rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az
Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés
rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi
szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.
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Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes
Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló
Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt
marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó
Portálon megadott e-mail címére.

Általános Szerződési Feltételek elfogadása
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltató, valamint a
szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) a szolgáltatásokkal
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen
ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen
ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben
kezelje.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et
magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés
jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a
magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést
követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét a termék vásárlása esetén a
Megrendelésről küldött visszaigazolás igazolja.

A Portálra történő belépéssel, illetve megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti,
hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az
internetes vásárlás korlátait.

A Portálon elérhető szolgáltatások köre

10. A Szolgáltató kaktuszok, szukkulensek, szobanövények és kapcsolódó termékek online
értékesítésével foglalkozik. Az egyes termékek köre a Verdé Portálon tekinthetőek meg
az adott termékre kattintva. A Verdé mindent megtesz annak érdekében, hogy a
termékekről megjelenített képek a valóságnak megfeleljenek, azonban nem tudja
garantálni, hogy azok minden monitoron a valóságnak megfelelő színt, méretet
mutassák, így a feltüntetett képek csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek,
illetve mivel növényekről van szó, lehetnek különbségek a képen bemutatott és kézhez
kapott termék között.

11. A Portál szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden Felhasználó számára,
regisztráció nélkül is. A Portálon történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

12. Minden termék mellett fel van tüntetve az adott termék:
Megnevezése
Fényképe
Mérete
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Gondozási útmutató
Vételár
Vásárlási szabályok
13. Azokat a termékeket, amelyeket meg szeretne vásárolni, tegye a be a kosárba a megfelelő
ikonra történő kattintással.
14. A kosár tartalmazza az adott termék számát, nevét, fényképét, a vételárat.

15. Ha befejezte a vásárlást, a megrendelés elküldése előtt, egy összefoglaló táblázatban
megtalálja a megvásárolni kívánt termékeket és a megrendelés teljes összegét (beleértve
a kiszállítási díjat és az adót is), valamint a szállítási adatokat. Végül a megrendelést meg
kell erősítenie a "Fizetés megerősítése" gombra való kattintással.

16. A megrendelés megerősítését követően Szolgáltató automatkius e-mailt küld a

megrendelés visszaigazolására a Felhasználó által megadott e-mail címre, a
megrendelése és a megadott személyes adatok megerősítése érdekében. Abban az
esetben, ha Felhasználó nem kapja meg az e-mail visszaigazolást, Szolgáltató javasolja,
hogy lépjen vele kapcsolatba a hello@verdeshop.hu e-mail címen.

Fizetési feltételek

17. A Verdé csak a banki utalással vagy a bankkártyás fizetéssel történő fizetési
módszereket fogadja el.
18. Banki utalás opció választása esetén az alábbi bankszámlára kell a Megrendelőnek a
vételárat banki utalással teljesítenie:
Jogosult neve és címe: Style Lab Kft
Bankszámla száma: 107004407035887451100005
Számlát vezető bank neve és címe: CIB Bank Zrt.

Banki utalás esetén a megvásárolt termék a vételárnak a számlára történő megérkezését
követően kerül kiszállításra/átadásra.

Fizetési pénznem

19. A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar forintban
feltüntetett, bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Szállítási feltételek

20. Házhozszállítás:
A megrendelés beérkezését követően a termék 2-5 munkanapon belül kerül kiszállításra
az Ön által megadott címre.

21. Személyes átvétel:

Személyes átvétel esetén a hello@verdeshop.hu e-mail címen vagy telefonon
megbeszéltek szerinti helyen és időben kerül átadásra/átvételre a megrendelt termék.

22. A Szolgáltató jogosult a szállítási költségeket bármikor módosítani előzetes értesítés
nélkül. A módosítást a Szolgáltató köteles a Portálon feltüntetni. Minden esetben, az a
szállítási költség érvényes, ami a megrendeléskor megjelenik.
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A szállítási feltétel a megrendelés megerősítését követően megjelenő ablakban választhatóak ki
és a „OK” gombra kattintással véglegesíthető.
Megrendelés visszautasításának joga

23. A Szolgáltató jogosult a megrendelést az alábbi okok miatt visszautasítani:

Amennyiben a Portálon feltüntetett termékek vételárában vagy egyéb adataiban
bárminemű technikai hiba csúszott a megrendelés végrehajtása idején.
Amennyiben a termék a Szolgáltató raktárban nem áll rendelkezésre.
Ha a biztonsági rendszerek szerint a rendelés megtévesztő lehet.

Ha a megadott adatok alapján a megrendelő Felhasználó 18. életévét nem töltötte be.
Ha a Szolgáltató nem tudta a kiszállítást a megadott címre teljesíteni.

Ezen esetekben a Verdé teljes mértékben visszatéríti a már kifizetett vételárat.

Elállási/Felmondási jog

24. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött,
Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

25. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

26. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket
átveszi.

27. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az
alábbi címre: hello@verdeshop.hu
28. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta
előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

29. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített vételárat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

30. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön
nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
venni.
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31. Ön köteles számunkra (Style Lab Kft 1016 Budapest Szirtes út 16.) a terméket
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha
a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

32. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
1.

TÁJÉKOZTATÁS
A
SZOLGÁLTATÓ
ÁLTAL
NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁS
FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE
SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT
TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN:

a) Szolgáltató neve: lásd az ÁSZF 2. pontja.
b) Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai:
lásd az ÁSZF 2. pontja
c) A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes
összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:
A termékek árairól a Felhasználó azok megrendelése előtt a Portálon tájékozódhat.
d) A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköz használatának díja:
Nincs ilyen.
e) A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a
vállalkozás panaszkezelési módjáról:
A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a
panaszkezeléssel kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetők.
f) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
g) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:
Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem
teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig
vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével
vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a
Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató
költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
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Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott
költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval
közölni. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti
szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított
két év alatt évül el.

h) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás
fennállásáról és annak feltételeiről:
Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben illetve
a Portálon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A
Szolgáltató jótállást nem vállal.
i) Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről
történő másolatkérés módjáról:
Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.
j) Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre
szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:
Ellenkező kikötés hiányában a Felhasználó és a Szolgáltató között határozatlan időre
szóló szerződések jönnek létre, melyek estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések
megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról
és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁSZF tartalmaz.
k) Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá
alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult
szerződés megszüntetésének feltételeiről:
Nincs ilyen eset.
l) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:
Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó
kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás
tekintetében a Portálon található.
m) A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb
pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:
Nincs ilyen.
n) A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi
intézkedésről:
A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a
hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi
intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő
elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a
rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.
o) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a
vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:
A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt
és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető
mobileszközökön.
p) A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező
peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének
lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:
Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a
Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések
megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat
elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet
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eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz,
bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.
q) A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a
szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági
eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek
eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető
jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület
eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére
indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató
székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016
Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10

Panaszkezelés, viták rendezése

33. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásbeli - beleértve a postai úton,
elektronikus levélben (e-mailben) - bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi
elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
Szolgáltató székhelye: 1016 Budapest Szirtes út 16.
Szolgáltató postacíme: 1016 Budapest Szirtes út 16.
Szolgáltató e-mail címe: hello@verdeshop.hu

Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és
ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő
Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em.
310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a
Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek,
az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:
Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
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Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

Tulajdonjog, szerzői jogok, védjegyek

34. A Portál a hozzá tartozó szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal,
grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Verdé elnevezést, logót, a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a
Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
35. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen
felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

36. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom,
üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos
tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és
jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország
jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
37. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást,
amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait
megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
38. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik
a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával,
forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel
kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a
Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

39. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre
és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

40. A Portálon megjelenő Verdé megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát
képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása
nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és
nem tehetik közzé.

41. A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

Felelősség korlátozás

42. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett
formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel,
pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

43. A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres
környezetet biztosítani.

44. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek
nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy
a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik
felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során
tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének
megfelelően gyakorolja-e.
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45. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben
hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó
kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan
együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A
Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a
Szolgáltatóval közölni.

46. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és
adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A
Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek,
illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő
következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő
tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

47. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja
felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver
hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is)
eredő következményekért, meghibásodásokért.

48. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik
személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a
Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt
adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik
felelősséggel.
49. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk
helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a
Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

50. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem
kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő
vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik
fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

51. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát
befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel,
szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle
késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és
időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása
vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a
hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások
használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

52. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen
ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai
események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések
késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs
szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá
amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést
kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató,
valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

53. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a
Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben
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bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető
tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A Portál karbantartása

54. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként,
módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

Az ÁSZF módosítása

55. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan
módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a)
b)
c)
d)

a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
a technológia lényeges változása;
jogszabályváltozás;
a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki
lehetőségeivel,
gazdálkodásával,
szolgáltatást
befolyásoló
kapcsolatos ok.

vagy technikai
körülményeivel

56. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán,
illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható
módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép
hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és
azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

57. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly
módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy
felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF
tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

58. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől
(amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt
ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást
kifejezetten elfogadta.
59. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt
kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését
15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Szerződés megszűnése, megszüntetése

60. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos
felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

61. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos
felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

62. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban
felmondani:
a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;
b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

63. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel
megszüntetni.
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64. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

65. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt
okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a
Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a
Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Záró rendelkezések

66. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből
eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek
joghatósággal.

67. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik,
úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

68. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek
minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való
kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a
Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett
visszaigazolta.
69. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik
Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7.
napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját
követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

70. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó
rendelkezései megfelelően irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

71. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a Portálon történő közzététel napjától
visszavonásig érvényesek.
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