BIZNEE
Általános Szerződési Feltételek
1.

A Szolgáltató és adatai
Név: BIZNEE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4225 Debrecen, Október 6. utca 14/A.
Cégjegyzékszám: 09-09-030068
Adószám: 26519766-2-09
Email: info@biznee.com
Honlap: www.biznee.com
(a továbbiakban: Szolgáltató)
A Szolgáltató az általa nyújtandó, alábbiakban részletezett szolgáltatásokat a Honlapot használó és/vagy a
honlapon regisztráló fél (a továbbiakban: Felhasználó) részére nyújtja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) alapján.

2.

Szolgáltatás

2.1 A Szolgáltatás
A Szolgáltató online hirdetési felületet biztosít a felhasználók részére gazdasági társaságok (cégek) üzletrészének
teljes (cégeladás) vagy részbeni átruházására, illetve gazdasági társaságok üzemeltetésére irányuló hirdetéséhez,
illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt, melyek az akció időtartama (13. pont) alatt
térítésmentesen vehetők igénybe (a továbbiakban: Szolgáltatás).
A Szolgáltatás elsődleges célja, hogy a megvásárlásra részben vagy egészben kínált, vagy üzemeltetésre felajánlott
gazdasági társaságot annak hirdetője a lehetséges partnerek (vevő, üzemeltető) részére meghirdesse, a hirdető és a
partner a sikeresen megtalálja egymást.
Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtása során nem felel a Felhasználó által közölt adatokért, azok valóságtartalmáért
csak és kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltatás csak és kizárólag a Felhasználónak nyújt támogatást.
2.2 A Szolgáltatás használatának követelményei
a) Személyek: A Szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, továbbá
gazdasági társaság törvényes képviselője útján veheti igénybe.
A Szolgáltatás igénybevételével, a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és
jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy gazdasági társaság képviseletére jogosult személy, a valós
és helyes adatok megadásával.
b) Használat korlátozása: A Szolgáltatás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek által, illetve a vonatkozó
jogszabályok, rendeletek vagy a vonatkozó jogszabályi környezetben általánosan elfogadott gyakorlat mértékéig
megengedett célokra használható. Ha a Szolgáltatás Felhasználó általi használata vagy egyéb magatartása
szándékosan vagy véletlenül veszélyezteti az Szolgáltató képességét a Szolgáltatás vagy egyéb rendszerek
biztosítására, a Szolgáltató jogosult minden szükséges lépést megtenni a Szolgáltatás és az Szolgáltató
rendszereinek védelme érdekében, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztését, vagy
törlését beleértve.
A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit,
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továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját
kockázatára és felelősségére használhatja.
A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott
személyes adatokat, a Honlap használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak
listája, technikai adatok, a Honlap Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint
esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban
meghatározott módon és célokra felhasználja.
A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között távollévők között kötött online szerződés
jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar,
Magyarországon, Magyarországon kívül az angol. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a
szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési
adatok és a térítésmentesen igénybe vett szolgáltatások vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Honlapra
feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.
A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot
arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a
Szolgáltatás egésze vagy a jelenleg ingyenesen használható szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások
igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Szolgáltató visszamenőlegesen nem
érvényesít díjakat. A Szolgáltató a módosításról a nyitóoldal alján az Általános Szerződési Feltételekben, valamint
egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a
Honlap és a Szolgáltatás használatával, illetve a térítésmentesen igény bevehető szolgáltatások megrendelésével
egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. A Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi
környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének
biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek
javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb
körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy
díjak mellett nem kívánja tovább igény bevenni a Szolgáltatást, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF
rendelkezései szerint.
3.

A Szolgáltatás igénybevétele
3.1. Regisztráció
A Honlapon keresztül igénybe vehető Szolgáltatások kizárólag regisztrációval létrehozott felhasználói fiókkal (a
továbbiakban: Biznee Fiók) érhetőek el, regisztráció nélkül kizárólag a hirdetések között lehet böngészni. A
Honlapon az akció időtartama alatt a Szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe.
Felhasználó a Honlapra történő regisztráció során köteles megadni az alábbi adatokat:
-név
-e-mail cím
-jelszó
A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ, melyet köteles gondosan megőrizni.
A Felhasználó a fenti adatok megadásával feljogosítja a Szolgáltatót azok tárolására. A Felhasználó jogosult a
regisztrációnál megadott adatait bármikor módosítani.
A regisztráció és a hirdetésfeladás során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a
Felhasználó felelős. Amennyiben a Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok
valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás
eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében
korlátozni. A Szolgáltató a Felhasználói bejelentés alapján nem köteles lefolytatni az adatok ellenőrzését,
az adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A nem megfelelő tartalmú hirdetésért, vagy nem megfelelő
tartalmú üzenetváltásért (vagy az üzenetváltás elmaradása) a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli!
Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a Felhasználóval
kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, rendezvénnyel kapcsolatos
fontos információkról, továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a (Szolgáltató hírlevélben értesítse őt kereskedelmi
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jellegű ajánlatairól, egyéb rendezvényeiről. Felhasználó a hírlevélben található linken a hírlevélről bármikor
leiratkozhat.
A Szolgáltató a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail címre a regisztrációt követő 24 órán belül
aktivációs emailt küld, melyben található aktivációs linkre kattintva erősítheti meg regisztrációját (azaz e-mail
címe valódiságát) és a megerősítést követően válik aktívvá a Felhasználó Fiókja és jön létre a felek között a
szerződés ráutaló magatartással.
A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Honlap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a
Felhasználó Biznee Fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott
adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési
igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. A Biznee Fiók Szolgáltató általi törlése
esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Honlapról automatikusan eltávolításra kerülnek.
A regisztráció önkéntes, Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti. A regisztráció megszűnésével a
Felhasználó hirdetései a Honlapról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.
Regisztrációval elérhető szolgáltatások:
- hirdetés feladás,
- a hirdetés adatlapján üzenetküldés a hirdetőnek,
- online cégérték kalkulátor,
3.2. Hirdetés feladása
A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a Biznee Fiókján keresztül hirdetést feladni a Honlapon.
Felhasználó a HIRDETÉSFELADÁS gombra történő kattintással a hirdetés feladásának lépéseit végig követve,
és az utolsó lépést jóváhagyva tudja hirdetését feladni 3 hónapos időtartamra. A 3 hónapot követően a rendszer
automatikus levelet küld a hirdetőnek, melyben a hirdető megerősítheti, hogy hirdetése még aktuális.
Amennyiben a hirdető nem erősíti meg, vagy a „nem aktuális” opciót választja, a hirdetés automatikusan törlődik
az oldalról.
A feladott hirdetés teljesen anonim kell legyen, sem a hirdető személye, sem a hirdetett cég (illetve konkrét céges
adat) nem kerülhet megnevezésre. Amennyiben a Felhasználó a fentieknek nem tesz eleget, a Szolgáltató
egyoldalúan törölheti a hirdetését és a felhasználói fiókját.
Felhasználó a hirdetés feladáskor a hirdetett cég adószámát megadhatja, az adószám a feladott
hirdetésben NEM jelenik meg, azt kizárólag a Szolgáltató láthatja saját rendszerében annak érdekében,
hogy a hirdetés feladáskor megjelenő mezőket automatikusan a legutóbbi elérhető helyes adattal töltse fel.
Az adószám megadásával, illetve ha az automatikusan kitöltött mezők változatlanul hagyásával, a hirdetés
automatikusan megkapja a ”BIZNEE által ellenőrzött” jelölést.
A Felhasználó nem köteles a hirdetett cég adószámát megadni, ez esetben a cég ellenőrzése nem történik meg a
Szolgáltató által, így nem kapja meg a ”BIZNEE által ellenőrzött” jelölést.
A Felhasználó által véglegesített hirdetést a Szolgáltató jóváhagyja, azonban az adatok valódiságát nem
ellenőrzi! Amennyiben a Szolgáltató a moderálás folyamán a hirdetésben nem megengedett szöveget vagy hibát
észlel, jogosult azon tartalmakat egyoldalúan törölni, vagy módosítani és a hirdetést a szabályzatnak megfelelően
-a felhasználó újbóli hozzájárulása nélkül - megjelentetni. A hirdetés megjelenéséről emailben értesíti a
Felhasználót, aki a megjelent hirdetést megtekintheti és ellenőrizheti. Amennyiben a Szolgáltató által módosított
hirdetés nem felel meg a Felhasználó számára, törölheti, vagy módosíthatja azt. Abban az esetben, ha a
Felhasználó a Szolgáltató moderálása után megjelentetett hirdetést nem törli, vagy módosítja a Honlap
előírásainak megfelelően a továbbiakban a Szolgáltató teljesítését elfogadottnak tekinti.
A Felhasználó a hirdetését bármikor módosíthatja. A módosítást nem moderálja a Szolgáltató, az azonnal
megjelenik az oldalon. A módosítás tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal!
Szolgáltató a hirdetés megjelenéséről e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.
Szolgáltató a Felhasználónak (azaz hirdetőnek) 3 havonta megerősítő e-mailt küld, melyben a Felhasználó
jelezheti a hirdetése aktualitását!
Felhasználó az általa feltöltött hirdetést bármikor törölheti.
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A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napos időtartamra „törlés alatt” periódusba kerül, ezt
követően, a 15. napon véglegesen törlődik a Honlapról és azt a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az
archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Honlapon a Felhasználó részére nem hozzáférhetőek, ”aktív” státuszba
vissza nem állíthatók, a Honlapon harmadik személyek által hozzáférhetően sem kerülnek közzétételre.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Szolgáltató a Felhasználó hirdetéseit
nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.
Amennyiben a hirdetést feladó Felhasználó vonatkozásában panasz érkezik a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a
feladott hirdetést felfüggesztheti és az nem jelenik meg a Honlapon.
Amennyiben a Felhasználó más nevében annak engedélye nélkül ad fel hirdetést, és az, akinek a nevében
a Felhasználó a hirdetést feladta emiatt bárhogyan károsul, vagy kártérítést követel akkor ezért a
Felhasználó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik, a Szolgáltató e körben kizárja bárminemű
kártérítési felelősségét!
3.3. Üzenet küldése
A hirdetés adatlapján található ”Kapcsolatfelvétel a hirdetővel” gomb regisztrációt követően használható.
A Hirdető tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a hirdetésére érkező üzenettel egyidejűleg láthatóvá válik a saját
regisztrált felhasználó neve az üzenet küldője számára! Az üzenetküldőn továbbított információkért és azok
tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és semmilyen felelősséget nem vállal!
3.4. Keresés a hirdetések között
Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Fiókkal, úgy a keresési előzményeit kereséskor a ”Keresési feltétel
rögzítése” gombbal tárolhatja a Biznee Fiókjában, melyeket a Felhasználó bármikor törölhet. A Felhasználó által
rögzített keresési előzmények alapján a Szolgáltató rendszerüzenet formájában értesíti a Felhasználót a Honlapra
feltöltött új hirdetésekről. Amennyiben a Felhasználó a Biznee fiókjában inaktiválja, vagy törli az adott keresési
előzményt, a Szolgáltató a továbbiakban nem küld annak megfelelő értesítést a felkerülő új cégekről.
Az oldal látogatója jogosult a hirdetések között böngészni regisztráció nélkül, ezen esetben keresési előzményeit
nem tudja elmenteni.
3.5. Nézettségi adatok
A Szolgáltató havonta küldhet ”nézettségi adatokat” rendszerüzenet formájában a Felhasználó számára arról,
hogy a Felhasználó által feladott hirdetés hányan tekintették meg az azt megelőző 30 napban.

4.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1 A Felhasználó jogai
A Felhasználó az ÁSZF-ben és mellékleteiben foglaltak maradéktalan betartása esetén jogosult a Honlap
használatára, mindaddig amíg a Szolgáltató biztosítja a honlap ingyenes üzemeltetését. Egyedül a Szolgáltató
döntési jogkörébe tartozik a honlap üzemeltetésének időtartama és annak időszaka. Amennyiben a Szolgáltató úgy
dönt, hogy nem üzemelteti a honlapot ingyenes formájában a Felhasználó semmilyen követeléssel nem élhet.
A Felhasználó jogosult a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyedi azonosítójának, illetve az azokhoz
tartozó jelszavaknak a megváltoztatására.
4.2 A Felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó az ingyenes szolgáltatások igénybevételével elismeri és elfogadja a Szolgáltató általános szerződési
feltételeit és az igénybe vett Szolgáltatások tartalmát.
A Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni regisztráció és a Szolgáltatások
igénybevétele során.
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A Felhasználó a regisztráció, valamint a Honlap használatának tartama alatt is köteles együttműködni a
Szolgáltatóval, köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a Szolgáltatást, valamint a Honlap igénybevételét érintő minden
lényeges körülményről, adatváltozásról.
A Felhasználó köteles az ÁSZF-ben foglaltakat a Szolgáltatás igénybevétele során betartani.
A Felhasználó köteles az igénybe vett Szolgáltatást kizárólag törvényes célokra, a hivatkozott
szabályzatokban, a hivatkozott dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használni.
Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, használata során akadályozza, vagy veszélyezteti a
Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, a Szolgáltatás használatával harmadik fél jogos érdekeit,
vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti, a Szolgáltató jogosult (de nem köteles) a Szolgáltatás teljes, vagy
részleges korlátozására.
Felhasználó a Szolgáltatói Szerződés aláírásával elismeri, hogy ismeri az elektronikus levélküldés szabályait,
továbbá tudomásul veszi, hogy a rendszeren belül küldött anyagok tartalmáért (pl.: elektronikus levél, tájékoztató,
egyéb dokumentum … stb.) a Szolgáltató nem felel.
Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételekor Felhasználó részére felhasználói fiókot/fiókokat (a továbbiakban:
Biznee Fiók) hoz létre, mely(ek)hez a felhasználó a regisztráció folyamatánál egyedi azonosítót és jelszót adott
meg. Felhasználó köteles a Fiókjával kapcsolatos adatokat gondosan megőrizni, annak tartalmát, Fiókjával és/vagy
jelszójával kapcsolatos információkat harmadik személyekkel nem oszthatja meg, kizárólag a Felhasználó
felelőssége a Fiók bizalmas jellegének és biztonságának fenntartása, továbbá kizárólag a Felhasználó felel minden
olyan tevékenységért, amely a Fiókjában, vagy a Fiókján keresztül történik, valamint vállalja, hogy a Fiókja
biztonságának bármilyen megsértéséről haladéktanul értesíti a Szolgáltatót.
A felhasználó köteles gondoskodni a regisztrációs folyamat során megadott megfelelő és biztonságos jelszójáról.
A túl rövid, vagy egyszerű jelszavak miatti illetéktelen fiók-feltörésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem
vállal. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Szolgáltatás használatáért, amelynek során a
hozzáférés jelszóján keresztül történik. A Felhasználót jelszójának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű
felelősség terheli, a jelszó Felhasználó általi felelőtlen, vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a
Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.
Amennyiben a Felhasználó a Honlapot nyilvános helyen (pl. internetkávézó, repülőtéri váróstb.) használja, a
rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van az alábbi
biztonsági lépésekre:








a Felhasználó a böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok és jelszavak tárolását
(mindemellett javasoljuk az ”inkognitó ablak” használatát)
a Felhasználó ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor
a Felhasználó a jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra
a Felhasználó, amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, azonnal változtassa
meg azt
a Felhasználó ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a rendszer
használata
a Felhasználó a rendszert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak
bezárásával hagyja el.
ne használja az adott eszközét nem biztonságos, vagy idegen hálózaton, mert adatait/jelszavait
eltulajdoníthatják

Amennyiben a Szolgáltató ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel járt el az információk védelme
érdekében, úgy nem felelős semmilyen veszteségért, amely a Felhasználó Fiókjának jogosulatlan használata során
merült fel annak következtében, hogy a Felhasználó nem tartotta be a fenti szabályokat.
5.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1 A Szolgáltató jogai
A Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását, különösen amennyiben a Felhasználó által szolgáltatott
adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy trágár és oda nem illő kifejezéseket tartalmaznak.
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A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott, illetve a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat
saját nyilvántartásában tárolni, így különösen a 2.1 pontban felsorolt tevékenysége végzésével összefüggésben
keletkezett és tudomására jutott adatokat.
A teljesítés során a Szolgáltató jogosult alvállalkozót igénybe venni, amelyről nem köteles értesíteni a
Felhasználót. A Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte
volna el. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységet, termékeit saját
tevékenységére vonatkozó szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy
alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően folytassa a tevékenységét.
5.2 A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott ingyenes Szolgáltatást a Felhasználó részére biztosítja, a
hozzátartozó elektronikus rendszert működteti. Egyedül a Szolgáltató döntési jogkörébe tartozik a honlap
üzemeltetésének időtartama és annak működtetési időszaka. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy nem
üzemelteti a honlapot ingyenes formájában tovább, ebben az esetben a Felhasználó semmilyen követeléssel nem
élhet a Szolgáltató felé: a Felhasználó ill. a honlapon található Biznee fiókja és amennyiben van aktív hirdetése
nem lesznek elérhetőek.
A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az ÁSZF változásait, bárki számára hozzáférhető módon.
6.

A Felek felelőssége és kárfelelősség, felelősségkorlátozás

6.1 A Felhasználó felelőssége
Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem
tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Csak és kizárólag
Felhasználó felel az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
6.2 A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató a honlap ingyenes mivolta miatt kizár bármilyen felelősséget! Az oldalon megjelent tartalomért a
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal!
A Szolgáltató bármilyen vélt, vagy valós sérelem illetve károkozás esetén kizárja a kártérítés lehetőségét,
ahogy az elmaradt haszon miatti felelősségét is!
Szolgáltató a Honlap működtetése során a Szolgáltatón kívül álló okokból (pl. hackertámadás, vírus, merevlemez
meghibásodás stb.) fellépő adatvesztésből eredő károkért nem tud felelősséget vállalni!
6.3 Felelősségkorlátozás
Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, páciensekkel, illetve harmadik személlyel
szemben felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyekért a Felhasználó számítástechnikai berendezésein,
vagy egyéb tulajdonában lévő eszközein található számítástechnikai vírus vagy programfelelős, különös
tekintettel, de nem kizárólagosan keylogger program használatából eredő jelszólopás. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget a rendszer internetszolgáltató(k) hibájából történő elérhetetlenségéért, illetőleg az internetszolgáltató
nem megfelelő sebességű működéséért.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Szolgáltatás felelőtlen, szakszerűtlen, jogszerűtlen,
ÁSZF-be ütköző használatából ered, továbbá a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi
hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.
A Szolgáltató az elmaradt haszon miatti felelősségvállalását kizárja.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó magatartása folytán esetlegesen bekövetkező személyes,
illetve bizalmas információk elvesztéséért, a Felhasználó által használt hardverek vagy egyéb szoftverek
egészének vagy egy részének használhatatlanságáért, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség
teljesítésének elmulasztásából eredő bármilyen jellegű kárért, vagy veszteségért.
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A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól
független körülmények okoznak.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága
vonatkozásában, mivel a Honlap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosul.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy az oldalon Hirdető, a Felhasználó által küldött üzenetre válaszolni fog. A
Szolgáltató a Hirdető regisztrációjánál ellenőrzi a megadott e-mail cím valódiságát, ezzel segítve, hogy a
Felhasználó által küldött üzenetről a Hirdető értesüljön.
A Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére
(automatikus rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.
7.

Felek együttműködése

7.1 Hibaelhárítás
A Felhasználó köteles helytállni a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatával keletkező károkért.
Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során megállapítja, hogy a Felhasználó az ÁSZF vonatkozó részeiben
meghatározott valamely magatartása a felek között jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés Szolgáltató általi
felmondására adhat okot, a Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja a szolgáltatást és törölheti a Felhasználót a
honlapról.
Amennyiben Szolgáltató a részére beérkező, egyedi hibajelzések kivizsgálása során azt állapítja meg, hogy a hiba
olyan oknál fogva keletkezett, mely a Felhasználó szakszerűtlen, vagy rendeltetésellenes rendszerhasználatára
vezethető vissza, úgy Szolgáltató jogosult eseti díjat felszámolni, melynek összege 10.000 HUF + ÁFA/ óra az
elvégzett munkaóra alapján elszámolt díj. Szolgáltató ezen összeget havi 1 alkalomnál több alkalommal bejelentett
egyedi hibajelzés után jogosult felszámítani a Felhasználónak.
7.2 Hibabejelentő gomb
Amennyiben a Felhasználó olyan hirdetést talál az oldalon, mely vonatkozásában egybefüggő 14 nap elteltével
sem érkezik válasz a hirdetőtől, úgy azt a Felhasználó ”A hirdető nem válaszol” gombbal jelezheti a rendszernek
észrevételét. A Szolgáltató ebben az esetben egy aktivációs e-mail-el ellenőrzi, hogy a Hirdető elérhető -e, illetve
hirdetése aktuális -e még. Amennyiben a Hirdető nem elérhető, a Szolgáltató jogosult inaktiválni és törölni a
hirdetését.
„A hirdető nem választol” gomb kizárólag a Biznee Fiókba történő bejelentkezés után elérhető.
7.3 Elvárt felhasználói magatartás
Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy tilos az alábbi tartalmú hirdetések, megjegyzések
megjelenítése, fényképek feltöltése, rendszeren belüli üzenetek küldése:











Pornográf vagy szexuális tartalmú;
Prostitúciót hirdet;
Illegális tevékenységre biztat;
Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet;
Bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg vagy erre hív fel;
Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését;
Mások zaklatására, megfélemlítésére, vagy más sérelem okozására irányul;
A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz;
Jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat;
A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg;
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A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő
kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz
elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg;
Gyógyszerészeti készítményeket hirdet;
MLM tevékenységre biztat;
Fogadást vagy szerencsejátékokat hirdet vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
Adósságrendező hitelt vagy kölcsönt hirdet;
Egészségmegőrző termékeket, vitaminokat vagy gyógyhatású készítményeket hirdet;
Gyors pénzszerzésre alkalmas tevékenységet hirdet;
Otthoni, bedolgozó munkát hirdet;
Megtévesztő információt tartalmaz;
a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai
anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem
kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska,
légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó,
háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés) hirdet;
Olyan weboldalakat, FTP szervereket, vagy az azokra vezető út megjelölését hirdeti, amelyek veszélyes,
illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő
információkat tartalmaznak;
Online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatait
hirdeti;
Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybevételére jogosító meghívók;
Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások,
különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó
anyaggyűjtésre vonatkozóan;
Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha
egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül
eladásra;
Alkohol, alkoholtartalmú italokat hirdet;
Dohányterméket hirdet;
Telefonszámokat hirdet;
Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagokat hirdet;
Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott terméket
hirdet;
Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék hirdetése;
továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej hirdetése;
Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz hirdetése, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést
lehet végezni;
Károkozó elemeket tartalmazó szoftver hirdetése;
Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz hirdetése;
Temetkezési helyek hirdetése;
Társkeresési szolgáltatás hirdetése;
Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások hirdetése;
Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek hirdetése;
Cigaretta töltő berendezés hirdetése;
Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás hirdetése;
Tűzifa hirdetések, melyeknek leírásában a hirdető nem vagy nem a valóságnak megfelelően tünteti fel az
erdészeti hatóság által megállapított erdőgazdálkodói kódját/EUTR technikai azonosító számát.
minden olyan tartalom, ami nem a vállalkozás eladásához kapcsolódik

A Szolgáltató jogosult intézkedni a fenti magatartások gyanúja esetén is.
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8.4 Titoktartás, adatvédelem
a) Titoktartás
Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a partnerei részére a Szolgáltatás
fenntartása/javítása/fejlesztése érdekében az ehhez szükséges adatot átadhatja.
A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat stb. – így
különösen, de nem kizárólagosan a szoftverrel kapcsolatos információkat – a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás
keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Szolgáltató érdekeit sértő vagy veszélyeztethető módon nem kezelheti,
harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha a harmadik Felet a Szolgáltató erre
feljogosítja.
Másolás ill. tartalom felhasználása: A honlapon található tartalom részben, vagy egészben másolható és
felhasználható 100.000 HUF+ÁFA/nap díj ellenében és a felhasználással együtt a tartalom felhasználója/másolója
elfogadja ezt pénzügyi megállapodást.
A tartalom másolása és felhasználása után a Szolgáltató a felhasznált napok alapján számlát állít ki, melyet a
tartalom másolója ill. felhasználója jelen ASZF elfogadásával a kiállított számla alapján köteles kifizetni!
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján őt terhelő kötelezettségeket, különösen a
titoktartásra vonatkozó előírásokat – az ÁSZF-ben meghatározott időpontok kifejezett figyelembevételével – az
Szolgáltatás teljesítése során közreműködő munkavállalóival, megbízottaival, szakértőivel és esetleges
alvállalkozóival szemben is érvényesíti, valamint erre vonatkozóan szerződést köt velük.
Felek tudomásul veszik, hogy tény vagy adat illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is
nyilvánosságra hozatalnak minősül. Nem minősül harmadik személynek a Szolgáltató szerződéses partnere.
Bármely Félnél bekövetkező jogutódlás esetén a titoktartási kötelezettség a jogutóddal szemben is értelemszerűen
fennáll.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget hacker támadás, zsaroló vírus, egyéb feltörés és adatlopás esetén kiszivárgott
titkos, illetve nem publikus adatokra, a kártérítés lehetőségét teljesen kizárja. A Szolgáltató a Felhasználó adatai
és a rendszer védelmében a tőle telhető intézkedéseket meghozza.
b) Adatvédelem
A Weboldal adatkezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
8.5 Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat
A Társaság a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat az info@biznee.com e-mail címen fogadja. A panaszokat,
felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján
válaszolja meg. A Szolgáltató a székhelyen személyesen és postai úton nem fogad panaszokat.
8.

Szerzői jogok
A Szolgáltatás tárgyát képező szoftver kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató.
A rendszer tartalma (pl.: szöveg, adat, videó-, audió-, képfelvétel, forráskód, fejlesztési dokumentáció, design,
egyéb egyedileg kitalált és programozott megoldások stb.) – ide nem értve a Felhasználó által a rendszerbe rögzített
mező tartalmakat, leírást és importált fényképet - a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak –
akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A rendszer egyes részei kizárólag saját (privát Felhasználói)
felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók.
Másolás ill. tartalom felhasználása: A honlapon található tartalom részben, vagy egészben másolható és
felhasználható 100.000 HUF+ÁFA/nap díj ellenében. Az említett tartalom felhasználásával együtt a tartalom
felhasználója/másolója elfogadja ezt pénzügyi megállapodást.
A tartalom másolása és felhasználása után a Szolgáltató a felhasznált napok alapján utólagosan számlát állít ki,
melyet a tartalom másolója ill. felhasználója jelen ASZF elfogadásával és a kiállított számla alapján köteles
kifizetni!
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9.

Vis maior
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szolgáltatás nyújtása során bekövetkező, a Felek érdekkörén és
ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szolgáltatás teljesítését
akadályozza vagy meghiúsítja.
Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények,
természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, hacker támadások stb.
Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.
Vis maior esetében (amennyiben ez lehetséges) a Felek legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesítik egymást
a felmerült helyzetről.

10. A Szerződés megszűnése
10.1 Felhasználó általi felmondás vagy elállás
A Felhasználó indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában, azaz
bármikor törölheti felhasználói fiókját ill. az oldalon feladott hirdetését.
10.2. Szolgáltató általi felmondás
Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szolgáltatás nyújtását és haladéktalanul törölni a Felhasználó
által feltöltött hirdetést, amennyiben az az ÁSZF-be ütközik, vagy ilyen tevékenységet hirdet.
11. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás
A Szolgáltató az ingyenesen nyújtott szolgáltatásai (azaz a teljes honlap szolgáltatásai) után kizár minden anyagi
ill. kártérítési felelősséget!
Az oldal ÖNKÉNTES nem megfelelő használatáért a felelősség minden esetben kizárólag a Felhasználót terheli!
A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita
jogi útra való terelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. A kezdeményező fél
kötelessége, hogy minden érintett többi felet haladéktalanul értesítsen, és teljes körűen tájékoztasson az ügy
minden vonatkozását illetően.
A jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató kiköti a magyar jog alkalmazását. Jelen
ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók,
különös tekintettel a magyar Polgári Törvénykönyv és a GDPR rendelkezéseire.
Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden
további kifejezést a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.
Jogvita esetére a Felek kikötik a magyar Budaörsi Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
12. Ingyenes szolgáltatások
A Felhasználók akció keretén belül és a jelen ASZF betartásával és elfogadásával teljesen díjmentesen
használhatják a Biznee weboldalát!
Az akció 2020.05.31-től visszavonásig érvényes!

Debrecen, 2020. május 31.
Liszenkó Tamás
ügyvezető
Biznee Kft.
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