
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK

Felhasználók részére

A V&T Global  Szolgáltató  Kft.  által  üzemeltetett  Honlapokon és  egyéb  hozzátartozó  csatornákon
elérhető  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatásokkal  kapcsolatban  a  V&T  Global
Szolgáltató  Kft.  (a  továbbiakban:  Szolgáltató)  és  az  oldalt  használó  felhasználó  (továbbiakban:
Felhasználó) – együttesen Felek – között létrejött szerződés (továbbiakban: Felhasználó szerződés)
elválaszthatatlan részét képezi, és amely a Felek jogait és kötelezettségeit foglalja magában.

I. Fejezet

1. Fogalmak és adatok

Üzemeltetői adatok:

Cégnév V&T Global Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám 01-09-282296 Fővárosi Cégbíróság

Adószám 25561399-2-42 

Postázási cím 1158 Budapest, Thököly út 23.

Digitális kapcsolat info@ehenhalok.hu

Bankszámlaszám 10300002-10661656-49020011

Tárhelyszolgáltató adatok:

Cégnév Servergarden Kft.

Cégjegyzékszám 01-09-186097

Postázási cím 1023 Lajos utca 28-32. 

Fogalmak:

Szolgáltató: A V&T Global Szolgáltató Kft, mint szerződött vállalkozás.

Honlap, Honlapok: A Szolgáltató által üzemeltetett honlapok, csatornák és egyéb aloldalak.

Étterem  partner: A  Szolgáltatóval  szerződött  éttermi  felhasználó,  aki  a  Honlapon  jelenít  meg
információkat.

Szerződés: Jelen ÁSZF.
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Interakció: A  Honlapon  beérkező  rendelések,  elviteles  rendelések,  foglalások  és  asztalfoglalások
továbbá ajánlatkérések és értékelések.

Adminisztrációs Felület: A Honlapon belüli belső Felhasználói felület, amit kizárólag az adott Étterem
partner  érhet  el  egy  egyedi  felhasználónév  és  jelszó  párossal.  A  Felhasználó  az  Adminisztrációs
felületen módosíthatja az adatait, átveheti és kezelheti a rendeléseit/interakcióit.

II. Fejezet
1.) Általános rendelkezések  

1.1.) A Szolgáltató a tulajdonosa és üzemeltetője az „Éhenhalok” online ételrendelés-közvetítő
weboldalnak (www.ehenhalok.hu), amely a Partner éttermek (a továbbiakban: Éttermi Part-
ner) ételrendelési szolgáltatásait gyűjti össze. Szolgáltató a felhasználók (továbbiakban:
Felhasználók vagy Felhasználó) által a Platformon leadott étel és ital rendelések felvételé-
vel, Felhasználó részére történő továbbításával, illetve – amennyiben a Felhasználó online
fizet – a rendelés ellenértékének fogadásával és továbbításával kapcsolatos szolgáltatá-
sokat (továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt a Felhasználó részére.

1.2.) A Felhasználó éttermi szolgáltatást megrendelő személy, aki nem üzletszerű gazdasági te-
vékenységéhez igénybe veszi a Szolgáltatást.

1.3.) A Szolgáltató az Éttermi Partnertől független, önálló szolgáltatási tevékenységet folytat. A
Szolgáltató a tevékenység végzése során nem az Éttermi Partnerek nevében jár el.

1.4.) A Szolgáltató tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgálta -
tásnak, mivel Szolgáltató kizárólag az étterem partner megbízásából eljáró önálló kereske-
delmi ügynök, amely az étterem partner és a Felhasználó közötti szerződés megkötésére
is jogosult. A Szolgáltató az Éttermi partner megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt
végre, csupán az Éttermi partner közreműködőjeként vesz át pénzt a Felhasználótól (Ptk.
6:129. § (1) bek.).

1.5.) Szolgáltató az Éttermi Partnerek ételrendelési ajánlatait gyűjti össze és a Felhasználók a
Honlapon keresztül ételt és italt rendelhetnek házhozszállításra vagy elvitelre. Szolgáltató
közvetítő  tevékenységet  folytat,  a  rendszere  a  Felhasználók megrendeléseit  fogadja,
feldolgozza és továbbítja az Éttermi Partnernek. Szolgáltató nem találkozik személyesen a
Felhasználóval, mivel az árut az Éttermi Partner készíti össze és szállítja ki.

1.6.) A  Honlapon keresztül  a  Szolgáltató által  nyújtott  szolgáltatás  a  Felhasználók számára
ingyenes.

1.7.) Szerződés alapján  a  Felhasználó  regisztrációját,  vagy  regisztráció  nélküli  rendelését
követően a  Szolgáltató megjeleníti  és biztosítja a rendszerébe beérkező rendeléseknek,
foglalásoknak, illetve ajánlatkéréseknek az Étterem Partnerek részére történő továbbítását
a Felhasználó pedig ellenértéket fizet az Étterem Partner részére a Szolgáltatón keresztül. 

1.7.1.) A Felhasználó által megadott adatok pontosságáért a Szolgáltató felelősséggel
nem  tartozik,  a  megadott  adatok  helyessége  és  pontossága,  azok  ellenőrzése
minden esetben a Felhasználó felelősségi körébe tartozik.

1.7.2.) A  Felhasználó  kizárólagosan  felelős  a  Szolgáltatónak  megadott  adatok
helyességéért és valódiságáért.
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1.8.) A Felhasználó megrendeli a Partner Étterem az ajánlatában található éttermi szolgáltatást
a  Honlapon keresztül. A  Felhasználó a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a
Szolgáltatót azzal, hogy az Éttermi Partner és a Felhasználó között létrejövő szerződéshez
és az ehhez szükséges kommunikációs folyamatokban a közvetítő szerepét ellássa, így
különösen a Felhasználó rendelését az Étterem Partner felé továbbítsa.

1.9.) A Honlapon kizárólag 16. életévüket betöltő személyek és Magyarországon érvényesen
bejegyzett  vállalkozások  regisztrálhatnak.  A  Szolgáltató  szolgáltatásának
igénybevételéhez  szükséges  a  Honlapon  történő  regisztráció,  mellyel  a  Felhasználó  a
Szolgáltató ÁSZF-ét magára nézve kötelezőnek ismer el. 

2.) A Felhasználó és az Étterem Partner közötti jogviszony  

2.1.) A Honlapon elérhető információk alapján a Felhasználó Interakciót hajthat végre a Partner
Étteremnél.

2.2.) Amennyiben a  Szolgáltató elfogadja a  Felhasználó Interakcióját, úgy a  Felhasználó és a
Partner  Étterem között  a  Partner  Étterem szolgáltatásának  igénybevételére  vonatkozó
szerződés jön létre. A Felhasználó által a Platformon keresztül leadott rendelés Partner
Étterem  általi  befogadásáról  szóló  elektronikus  igazolásnak  a  Szolgáltatóhoz  történő
megérkezésével a Felhasználó és az Étterem Partner között szerződés jön létre, feltéve,
hogy addig a Felhasználó nem mondta le a rendelést. A Szolgáltató mint közvetítő jogosult
a Felhasználó nevében az általa közvetített szerződés e pont szerint történő megkötésére.

2.3.) A  Szolgáltató kizárólag  a  Honlapon megjelenített  szolgáltatásokat  értékesítő  Partner
Étterem közvetítőjeként jár el,  azaz a  Szolgáltató és a  Felhasználó között nem jön létre
szerződés, továbbá a  Szolgáltató nem szerződő fél a  Felhasználó és a  Partner Étterem
közötti szerződésben.

3.) A Felhasználó jogai és kötelességei  

3.1.) A  Felhasználó elfogadja,  hogy  az  Interakció véglegesítése  után  nincs  lehetősége  a
módosításra vagy törlésre, különösen igaz ez a Rendelés leadására. Ha az Interakció után
szeretne módosítást vagy törlést végrehajtani a rendelésében, Felhasználónak közvetlenül
a Partner Éttermet kell megkeresnie telefonon vagy e-mailen.

3.2.) A Felhasználó elfogadja, hogy az Interakció ellen összegét Online fizetési módon adja le,
aképpen,  hogy azt  a Szolgáltató részére fizeti  meg,  aki  a  közte és  az  Étterem Partner
között  létrejött  szerződés  alapján  a  közvetítői  jutalékkal  csökkentett  ellenértéket  az
Étterem Partner felé továbbítja. Felhasználó részére Szolgáltató csak abban az esetben
köteles a Felhasználó által megfizetett ellenértéket visszafizetni, ha a  Felhasználó és az
Étterem Partner is jelzi, hogy az Interakció részben vagy egészben sikertelen volt. 

3.3.) A  Felhasználónak joga  van  a  rendelés  átvételének  megtagadására,  az  átvétel
elutasítására, ha annak okát indokolni tudja. Elfogadó indok lehet az Étterem Partner általi
hibás teljesítés (hibás szállítás), a vállalt határidőt 60 perccel meghaladó késés és minden,
az Étterem Partnernek felróható olyan magatartás,  amely  a Felhasználó és az Étterem
Partner között létrejött szerződést meghiúsítja.
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4.) Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei  

4.1.) A  Szolgáltató jogosult  a  Felhasználót informálni  arról,  hogy  az  adott  rendelés
vonatkozásában  a  Felhasználó és  a  Partner  Étterem között  jön  létre  jogviszony.  A
Szolgáltató tájékoztatási  joga  kiterjed  arra  is,  hogy  az  Étterem  Partnerekkel  létrejött
jogviszonyból  fakadó  jogokról  és  kötelezettségekről  tájékoztassa  a  Felhasználókat.  A
Szolgáltató,  vagy  megbízottja  jogosult  kapcsolatba  lépni  a  Felhasználóval,  illetve  tőle
információkat  kérni  az  Étterem  Partnerek  közötti  közvetítői  szolgáltatással  létrejövő
szerződés teljesítésével kapcsolatban.

4.2.) A  Felhasználók írásokat,  véleményeket,  hozzászólásokat  és  értékeléseket  tehetnek  a
Honlapon az Étterem Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban. A  Szolgáltató jogosult az
Interakciót követően a Felhasználó véleményét beszerezni, és azt a Honlapon vagy egyéb
helyeken  az  Étterem  Partnerek  előzetes  hozzájárulása,  beleegyezése  nélkül  bármikor,
bármilyen időtartamban közzétenni, megosztani.

4.2.1.) A  Felhasználók írásaival,  véleményeivel,  hozzászólásaival  és  értékeléseivel
kapcsolatos valamennyi jog a  Szolgáltatót illeti  meg,  így különösen a  Szolgáltató
jogosult  az  értékeléseket  területi  és  időbeli  korlátozás  nélkül,  részben  vagy
egészében közzétenni,  átdolgozni,  csoportosítani,  összegyűjtve közzétenni,  azokra
harmadik félnek további felhasználási jogot adni. 

4.2.2.) A  Szolgáltató fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  kihagyja  vagy  eltávolítsa  az
obszcenitást  vagy  jogellenes,  illetve  adatvédelmi  korlátozásba  ütköző  tartalmú
írásokat, véleményeket, hozzászólásokat és értékeléseket.

4.2.3.) A  Szolgáltató jogosult  az  írásokat,  véleményeket,  hozzászólásokat  és
értékeléseket a Honlapon kívül más felületeken is közzétenni.

4.3.) A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott e-mail-címre a saját, illetve harmadik
személyek, szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

5.) Adatvédelem, titokvédelem és személyiségi jogok védelme  

5.1.) Amennyiben  a  Szerződés másként  nem  rendelkezik,  a  Felhasználók  és  az  Éttermi
Partnerek  számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként
kezelnek  minden  a  Szerződés szerinti  jogviszony  kapcsán  tudomásukra  jutott  és  a
Szerződés szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok
jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek
minősül.  Ezen  rendelkezések  hatálya  kiterjed  a  felekkel  munkaviszonyban,  vagy  más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

5.2.) A  Felek  üzleti  titoknak  minősítenek  bármely  olyan  tényt,  információt,  megoldást  vagy
egyéb  adatot  (beleértve  az  adatból  levonható  következtetéseket  is),  függetlenül  annak
megjelenési  formájától,  amelyet  a  Felek  a  Szerződés  teljesítésével  összefüggésben
egymásnak átadnak, vagy amely a Szerződés teljesítése során egyéb módon a másik Fél
tudomására jut. Üzleti titoknak minősül különösen a szellemi termék, egyéb know-how, a
szabályzatok,  az  informatikai  és  fizikai  hozzáférés  ellenőrzését  biztosító  adatok
(felhasználónevek és jelszavak),  üzleti  vagy üzemi folyamatok és módszerek,  tervek és
specifikációk, egyéb szoftverek és adatbázisok, valamint más szellemi alkotások, ötletek
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és előkészített projektek. A Szerződés szövege vagy annak bármely része üzleti titoknak
tekintendő.

5.3.) Az üzleti titokra az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozik, a Felek kötelesek
az üzleti titkot ennek megfelelően védeni és titokban tartani.

5.4.) A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés megszűnésétől szá-
mított 5 évig terheli.

5.5.) A Felhasználó a Szerződés szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során -
és  bármilyen  az  Adminisztrációs Felületen végezhető  tevékenységei  során  -  köteles  a
vonatkozó  jogszabályok  szerint  eljárni  és  köteles  tartózkodni  a  harmadik  személyek
személyiségi és szerzői jogainak megsértésétől.

5.6.) A Szolgáltató jogosult az Éttermi partner által a  Szerződés szerint a felek között létrejött
jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és
információinak  a  tárolására,  kezelésére,  a  szolgáltatásai  működtetése  érdekében  való
használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás). Az Éttermi partner a Szolgáltató
hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra
feljogosítja  a  Szolgáltatót tekintettel  arra,  hogy  ezen  cselekmények  megtétele  a
szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

5.7.) Az Éttermi partner köteles a  Felhasználó adatait (beleértve a  Felhasználó által önállóan
felvett adatokat) a jogszabályi keretek között és a Szerződésben meghatározott mértékig
és célokhoz kötötten és a szükséges mértékben kezelni.

5.8.) Szolgáltató tájékoztatja  a  Felhasználókat,  és  az  Étterem  Partnereket,  hogy  a  Honlap
használatát  követő  programot  ('cookie')  alkalmazhat,  amely  során a  Honlapra látogató
személy  merevlemezére  a  böngészőjén  keresztül  egy  információs  fájl  kerülhet,  ami
azonosítja  a  felhasználót  a  Honlapra való  következő  látogatása  alkalmával.  A
Felhasználók,  és az  Éttermi  Partnerek  a  Szerződés elfogadásával  tudomásul  veszik  és
hozzájárulnak  az  ilyen  és  ehhez  hasonló  számítástechnikai  eszközöknek  a  Honlap
használatához kapcsolódó alkalmazásához.

5.9.) A  Felhasználók a  Szerződés elfogadásával  tudomásul  veszik  és  hozzájárulnak,  hogy a
Honlapon megadott  adataikat  a  Szolgáltató az  Étterem  Partner  részére  továbbítsa.
Szolgáltató tájékoztatja  a  Felhasználókat,  és  az  Éttermi  Partnereket  arról,  hogy  a
bankkártya-adatok  megismerésére  a  Szolgáltató nem  jogosult  és  a  számítástechnikai
rendszer  sajátosságaiból  eredően  nem is  képes.  A  bankkártya-adatok a  Szolgáltatónál
nem kerülnek rögzítésre, tárolásra. A  Szolgáltató a bankkártya-adatokkal való esetleges
visszaélésekből eredő felelősségét a Felhasználókkal, és az Éttermi Partnerekkel szemben
egyaránt kizárja a Szerződésben meghatározottak szerint.

5.10.)Az  általános  adatvédelmi  rendelet  (2016/679/EU  rendelet;  „GDPR”),  továbbá  az
információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény  („Infotv.”)  alapján  a  Felek  önálló  adatkezelőknek  számítanak.  A  Felhasználó
személyes adatait a Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulása alapján továbbítja kizárólag a
rendelés teljesítésének céljából az Éttermi Partner részére (lásd Szolgáltató adatkezelési
tájékoztatója), az Éttermi Partner ezen adatokat harmadik személynek nem adhatja tovább
és  egyéb  célokra  (pl.  reklámozásra,  Felhasználók  közvetlen  megkeresésére)  nem
használhatja fel.

5.11.)A Felek megegyeznek, hogy az adatok Éttermi Partner részére történő átadását követően
ezen adatok Éttermi partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében a Szolgáltató fe-
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lelősséget nem vállal.  A Szolgáltató az Éttermi Partner adatkezelésével kapcsolatban a
Felhasználóknak nem ad felvilágosítást, arra kizárólag maga az Éttermi Partnerek kötele-
sek.

5.12.)A Felhasználók megfelelő adatvédelmi tájékoztatással történő ellátása a Szolgáltató és az
Éttermi Partner önálló felelőssége és kötelezettsége.

5.13.)A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szakmai kapcsolattartás és a szolgálta-
tásból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében a Szolgáltató (mint adatkezelő) kap-
csolattartási adatokat kezel, amelyek között személyes adatok is lehetnek. A kapcsolattar-
tási adatokat Szolgáltató papír alapon a székhelyén, vagy elektronikusan a szerverén tárol -
ja. Az adatkezelés jellemzői:

Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogos érdeke.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

A kezelt adatok forrása: Felhasználó (némely esetekben megegyezik az érintett szemé-
lyével). Az adatkezelés időtartama: A Szolgáltató az esetleges későbbi igények rendezé-
se érdekében a Felhasználó adatait a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig
tárolja az általános elévülési határidő tartamának megfelelően.

Adattovábbítás: A Szolgáltató a kapcsolatot a Felhasználóval közvetlenül tartja. 

Szolgáltató adatokat az alábbi helyekre továbbít: Barion Payment Zrt., BIG FISH Payment
Services Kft., hitelintézetek, Fairfair Kft. 

6.) Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése  

6.1.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatása révén
az  Étterem  Partner  szerződést  köt  a  Felhasználókkal,  illetve  hogy szerződést  köt
meghatározott számú Felhasználóval. A Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel
az Étterem Partner felé. Az eredmény elmaradásával összefüggésben az Éttermi partner
semmilyen  jogcímen  nem  támaszthat  igényt  a  Szolgáltatóval szemben,  így  különösen
kártalanítás, kártérítés, azon belül biztatási kár és elmaradt haszon jogcímén sem. 

6.2.) A  Szolgáltató kizárja  a  felelősségét  a  Felhasználó,  vagy  harmadik  személyek  által  az
Éttermi Partnerrel szemben érvényesített igényéért. Kizárólag az Éttermi Partner felelős az
ajánlata  tényleges  tulajdonságaiért,  az  általa  a  Honlapra feltöltött  adatok  jogszabályi
előírásoknak való megfeleléséért,  helyességéért és teljességéért,  valóságáért, az adatok
hiányosságáért,  vagy  fogyatékosságáért,  továbbá  a  megadott  adatoktól  való  utóbbi
eltérésekért.  Kizárólag  az  Éttermi  Partner  felelős  a  téves  ajánlatokból  és
visszaigazolásokból eredő igényekért. 

6.3.) A  Szolgáltatónak a  Szerződés teljesítésével  kapcsolatos,  abból  eredő  vagy  ahhoz
kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint
engedélyezett  keretek között korlátozott.  Ennek megfelelően a  Szolgáltató a  Szerződés
teljesítésével kapcsolatosan, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár a
Felhasználó oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelőssége (ide nem
értve  a  szándékosan,  továbbá  az  emberi  életet,  testi  épséget,  valamint  egészséget
megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget) azon szolgáltatással
kapcsolatban számított jutalék, illetve egyéb díj mértékéig korlátozott, amely  Szolgáltató
általi teljesítése alapot adott a kárigény előterjesztésére. Ez a felelősségkorlátozás kiterjed
a  Szolgáltató által  szerződésen  kívül  okozott  károkért  való  felelősségre  is,  valamint
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magában  foglalja  a  Szolgáltatóra alkalmazandó  jogszabály,  illetve  szavatossági
kötelezettség megszegéséből eredő kárigényekért  való helytállást is,  bármely módon is
keletkezzen az alapul szolgáló kárigény.

7.) Szerződés időtartalma, módosítása és megszűnése, kötbér  

7.1.) A jelen ÁSZF az ÁSZF alján megjelölt naptól kezdődően visszavonásig, illetve módosításig
hatályos. Az ÁSZF aktuális és korábbi változatai mindenkor elérhetőek az  www.ehenha-
lok.hu/aszf weboldalon.

7.2.) A  Szolgáltató  jogosult  a  jelen  ÁSZF-et  bármikor,  egyoldalúan  módosítani  a  http://
www.ehenhalok.hu/aszf weboldalon történő közzététellel. 

8.) Panaszkezelés és jogviták  

8.1.) Panasz  esetén  a  Szerződésben megadott  elérhetőségeken  vehető  fel  a  kapcsolat  a
Szolgáltatóval. Ha a  Felhasználó vagy az Éttermi Partner a panasz kezelésével nem ért
egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és a Felhasználó
vagy  az  Éttermi  partner  azzal  kapcsolatos  álláspontjáról  jegyzőkönyvet  vesz  fel  a
Szolgáltató,  melynek  egy  másolati  példányát  legkésőbb  érdemi  válaszával  egyidejűleg
megküldi a panaszt tevőnek. A  Szolgáltató a panaszt a beérkezést követően legkésőbb
harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

8.2.) Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő vásárló a
megyei  (fővárosi)  kereskedelmi  és  iparkamarák  mellett  működő  békéltető  testület
eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a
fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének
megkísérlése,  amennyiben  ez  nem  lehetséges,  a  fogyasztói  jogok  gyors,  hatékony  és
egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

8.2.1.) Az eljárásra  a  fogyasztó  lakóhelye  vagy tartózkodási  helye  szerinti  békéltető
testület illetékes. A felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a
békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az
annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

8.2.2.) A békéltető testületek elérhetősége: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/

8.2.3.) Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

8.2.4.) A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján
kíséreli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti
alá magát.

8.3.) A fogyasztó jogviták esetére bírósági út is igénybe vehető,  a bírósági hatáskörökkel és
illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.
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9.) Értesítések és változások  

9.1.) Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Szerződés  hatálya  alá  tartozó  értesítések  és
tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy
könyvelt levélpostai küldemény, illetve elektronikus levél útján, a másik Fél Szerződésben
meghatározott elérhetőségére juttatják el.

9.2.) Az e-mail, vagy sürgős esetben sms útján küldött értesítés - ha a kézbesítés ettől eltérő
időpontját más nem igazolja - az elküldés napján és időpontjában tekintendő kézbesített -
nek.

10.) További rendelkezések  

10.1.) A  Honlap egyes  részeinek  működtetése  és  üzemeltetése  során  a  Szolgáltató az
elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

10.2.)A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködnek, a Szerződéssel kapcsolatos min-
den lényeges körülményről tájékoztatják egymást.

10.3.)Szolgáltató jogosult  a  jelen  Szerződésben rögzített  jogait  és  kötelezettségeit  harmadik
személyre átruházni a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül azzal a feltétellel,  hogy a
Szolgáltató szerződésbe belépő jogutódja a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek telje -
sítését előzetesen írásban vállalja. A jogutóddal létrejövő jogviszony tartalma megegyezik
a jelen Szerződésben foglaltakkal. Szolgáltató köteles a személyében bekövetkezett válto-
zásról Felhasználót a változástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatni.

10.4.)Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan
volna, úgy az a többi rendelkezését nem érinti. Amennyiben a jelen Szerződés bármely ré-
szének érvénytelenségét a bíróság megállapítja, a jelen Szerződés valamennyi többi felté-
tele és rendelkezése ettől függetlenül hatályban marad, feltéve, hogy a Felek jelen Szerző-
dést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. A Felek minden elvárható intézkedést
megtesznek azért, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvé-
nyes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely célját és hatását tekintve legin-
kább megfelel az eredeti rendelkezésnek.

10.5.)Bármely vitát, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésé-
vel, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek
elsődlegesen tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások 30 na-
pon belül nem vezetnek eredményre, a jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szó-
ló, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott járásbíróság, illetve törvényszék
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

10.6.)A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. július hónap 1 nap
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