ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A HolSzervizeljek.hu Kft.
(melynek székhelye: 1075, Budapest, Holló utca 6.) (továbbiakban:
Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi igénybe vevő részére a
jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a HolSzervizeljek.hu
honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és
kötelezettségeket.
Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési‐ és egyéb szerződésre (továbbiakban:
szolgáltatói szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől
eltérően nem rendelkezik.
A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az
alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a
saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő
módosításokat Üzemeltető jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a
változásra felhasználók figyelmét felhívja.
A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:
A szolgáltatás tárgya, tartalma
Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére saját műszaki vizsga bázisuk folyamatos
hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett HolSzervizeljek.hu internetes címen levő
adatbázisban, illetve műszaki vizsga bázis kereső rendszerben. A műszaki vizsga bázisok által
Üzemeltetőhöz emailben, vagy telefonon eljuttatott adatokat, ahol az ügyfelek jelentkezni tudnak
műszaki vizsgára, az Üzemeltető elhelyezi a honlapon, a műszaki vizsga bázis kérése alapján,
melynek tartalmáért és hitelességéért üzemeltető nem vállal felelősséget.
A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik.
Továbbiakban az üzemeltető hirdetési helyet (banner felületet) biztosít a HolSzervizeljek.hu
weboldalon külső megrendelő, hirdető cégek felé.
Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az
személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez
az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
Üzemeltető felelőssége
A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi
igénybe vevő saját kockázata és felelőssége.
Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Hirdető által rendelkezésre bocsátott
vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban:
tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért
felelősséget nem vállal.
Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba‐ és zavarmentes működését és ezen
zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver

vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az
esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
Üzemeltető a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok
töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését
kizárja.
Hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem
köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben
azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy
harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses
tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült
kárának megtérítését követelni.
Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az
azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Hirdető
tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság
eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő
valamennyi költség és kár megtérítésére.
Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok
megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk
tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.
Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett
tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető
szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető
minősül szolgáltatónak.
Adatvédelem
Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során
Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden
esetben önkéntes.
Üzemeltető a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Hirdető kérésére törli. Hirdető
saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni.
A Hirdető regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre
kerülnek. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak
adatok.
Az Üzemeltető tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyes jogait és elkötelezett a
látogatók és a hirdetők személyes adatainak védelmében.

Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.
A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie)
kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül
annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál.
Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az
információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő
gépének felismerésére.
Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti‐információk segítségével követni tudja az új és ismételt
látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban
megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is
elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a
böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy
szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket,
előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak
nem fognak megfelelően megjelenni.
Egyéb rendelkezések
A honlap Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy
egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.
Az oldal részleteinek másolása, felhasználása, nyilvános fórumon, helyen való bármilyen mértékű
bemutatása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.
Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe
vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Üzemeltető a jelen általános
felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. A jelen általános felhasználási
feltételekre a magyar jog az irányadó.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és
az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen ÁSZF 2016. május 10. napján lép hatályba.

