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I.

ÁLTALÁNOSRÉSZ 


1. MEGHATÁROZÁSOK 

AdatjelentiaSzerződéskeretébenaFelhasználókáltalaSzolgáltatórendelkezésérebocsátott,
az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a
Felhasználókáltalmegadottszemélyesadatokat. 
Adatbázis jelenti az Adatok rendszerezése soránaSzolgáltatóáltallétrehozott,aSzjt.szerint
adatbázisnakminősülőadatbázist. 
Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes
adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és
magyarjogszabályoknakmegfelelőszabályzatát. 
ÁFAjelentiaMagyarországonmindenkorhatályosáltalánosforgalmiadót. 
Állami Társaság jelenti azt a Felhasználót, amelyben a Magyar Állam - a részesedés
mértékétőlfüggetlenül-közvetlenülvagyközvetettentulajdonirészesedésselrendelkezik. 
ÁSZFjelentiajelenokiratot,amelytartalmazzaaSzolgáltatóésaFelhasználóközöttlétrejövő
Szerződésáltalánosszerződésifeltételeit. 
Automata Betöltés jelenti a Szolgáltató által fejlesztett azon számítástechnikai megoldást,
amelynek segítségével az arra jogosult Office Hirdető automatizált eljárás keretében tud
Ingatlanhirdetéseket kezelni (feladni, módosítani, törölni) a saját Regisztrációjához
kapcsolódóan. 
Corporate Hirdetés jelenti az Ingatlan Corporate Hirdető általi, pályázat vagy árverés útján
történőértékesítéséreirányulóhirdetést,valamintazIngatlanÖnkormányzatáltalibérbeadására
irányulóhirdetést. 
CorporateHirdetőjelentiaztaFelhasználót,akiÖnkormányzatnak,ÁllamiTársaságnakvagy
PénzügyiIntézménynekminősülésCorporateHirdetéstadfel. 
DisplayHirdetésjelentiaFelületekenelhelyezettaGrt.3.§d)pontjaszerintireklámot,illetve
bármelymás,reklámnaknemminősülőanyagot,PR-cikket,tájékoztatást. 
Display Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, elektronikus úton létrejött Szerződés
alapjánDisplayHirdetésifelületetvásárolaSzolgáltatótól. 
Display Médiaajánlat jelenti a Szolgáltatónak a https://sales.ingatlan.com/mediaajanlat/
honlaponelérhetőDisplayHirdetésrevonatkozóajánlatát. 
Ekertv. jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommalösszefüggőszolgáltatásokegyeskérdéseirőlszóló2001.éviCVIII.törvényt. 
Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
előírásainakmegfelelőenkiállítottelektronikusszámlát. 
FelekjelentiaSzolgáltatótésaFelhasználótegyüttesen. 
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Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt,akivagyamelyajelen
ÁSZFszerintaSzolgáltatóvalSzerződéstköt. 
FelületekjelentiaWeboldalakatésaMobilalkalmazásokategyüttesen. 
Fogyasztó jelenti azt atermészetesszemélyt,akiaPtk.8:1.§(1)bekezdés3.pontjaszerinta
szakmája,önállófoglalkozásavagyüzletitevékenységekörénkívüljárel. 
Grt. jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008.éviXLVIII.törvényt. 
Hirdetés jelenti a Display Hirdetéseket, a Corporate Hirdetéseket és az Ingatlanhirdetéseket
együttesen. 
Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog
értékesítéséreirányuló,aFelületekenelhelyezetthirdetést. 
Ingatlanjelentiaztadolgot,amelyamagyarjogszabályaiszerintazingatlan-nyilvántartásban
ingatlankéntkerültvagykerülhetfeltüntetésre. 
Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló
akaratnyilatkozatot. 
Korm. rendelet jelenti a fogyasztó ésavállalkozásközöttiszerződésekrészletesszabályairól
szóló45/2014.(II.26.)Korm.rendeletet. 
Lakóparkjelentiaztatervezés,kivitelezésalattálló,vagyújonnanelkészültingatlan-együttest,
amely projekt alapon valósul vagy valósult meg, és amelyben legalább kettő, lakás céljára
szolgálóIngatlantalálható. 
Lakópark HirdetőjelentiaztaFelhasználót,akiegyedi,elektronikusútonlétrejöttSzerződés
alapjánLakóparkotvagyazabbantalálható,lakáscéljáraszolgálóIngatlanthirdetaFelületen. 
Lakópark
Szolgáltatási
Csomag
jelenti
a
 zolgáltatónak
S
a
https://sales.ingatlan.com/mediaajanlat/lakopark/ honlapon elérhető Lakópark hirdetésére
vonatkozószolgáltatásicsomagjait. 
Magánfelhasználó jelenti azt a Regisztrációval rendelkezőFelhasználót,akivagyamelynem
minősülOfficeHirdetőnek. 
Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló
Ingatlanra vagy az Ingatlanon fennálló tulajdoni hányadára vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz
közzé. 
MobilalkalmazásokjelentiaSzolgáltatóáltalfejlesztett,aGooglePlay,valamintazAppStore
online áruházakban közzétett és onnan letölthető, Android és IOS operációs rendszereken
használható szoftvereket (alkalmazásokat), amelyeken keresztül a Szolgáltatások, vagy azok
egyrészeelérhetőésigénybevehető. 
ModerálásjelentiaSzolgáltatóáltalvégzettazontevékenységet,amelykeretébenaSzolgáltató
a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is)
jogszabályoknak ésaSzerződésnekvalómegfelelésétvizsgáljaésamelykeretében–jogsértés
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és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazhatja. 
Nyilatkozatjelentiazértesítést,felszólítást,figyelmeztetést,észrevételt,kifogástvagyezekkel
egytekintetaláesőbármilyenközlést. 
Office Hirdető (Közvetítő) jelenti azt a Regisztrációval rendelkező Felhasználót, aki vagy,
amely 
i.

nem saját tulajdonbanállóIngatlantingatlan-közvetítőimegbízásiszerződésalapján,
vagy 
ii. egyszerreháromnáltöbb,sajáttulajdonábanállóIngatlantvagyazIngatlanonfennálló
tulajdonihányadáthirdetaFelületeken. 
Önkormányzat jelenti azt a Felhasználót, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló2011.éviCLXXXIX.törvényszerinthelyiönkormányzatnakminősül. 
Pénzügyi Intézmény jelenti azt a Felhasználót, amely a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokrólszóló2013.éviCCXXXVII.törvényszerintpénzügyiintézménynekminősül. 
Ptk.jelentiaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvényt. 
RegisztrációjelentiaFelhasználóáltalaFelületekenlétrehozottfelhasználóifiókot. 
Szellemi Alkotás jelenti azokat a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket,
alkotásokat,amelyeketjogszabály–atörvényerejénélfogvavagyhatóságieljáráskeretében–
védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép,
ábra,kép,rajz,logó,mottó,szóösszetétel. 
SzerződésjelentiaSzolgáltatóésaFelhasználóközöttazÁSZFszerintlétrejöttszerződést. 
SzolgáltatásjelentiazÁSZFII.részében(KülönösRész)meghatározottszolgáltatásokat. 
Szolgáltatójelentiazingatlan.comZártkörűenMűködőRészvénytársaságot. 
Szolgáltatási Díj jelenti a FelhasználóáltalazadottdíjkötelesSzolgáltatásigénybevételéérta
Szolgáltatónakfizetettdíjat. 
Szjt. jelentiaszerzőijogrólszóló1999.éviLXXVI.törvényt. 
Weboldalak jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a
Szolgáltatásokat
igénybe
vehetik:
ingatlan.com,
immobiliareungheria.net,
immobilieninungarn.com,immobilienungarn.net,inmuebleshungria.com,inmuebleshungria.net,
realestatehungary.co.uk, realestatehungary.hu, rightmovehungary.com, selogerhongrie.com,
selogerhongrie.net,lakopark.ingatlan.com. 
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2. ASZ OLGÁLTATÓ A
 DATAI 

Szolgáltatóneve: 

Szolgáltatószékhelye: 

Szolgáltatótelefonszáma: 

Szolgáltatóe-mailcíme: 

Ügyfélszolgálate-mailcíme: 

Telefonoselérhetőség
magánszemélyekrészére: 

TelefonoselérhetőségOffice
Hirdetőknek: 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása: 

Szolgáltatótnyilvántartóbíróság: 

Szolgáltatócégjegyzékszáma: 

Szolgáltatóadószáma: 

Tárhelyszolgáltatásbiztosítója: 


ingatlan.comZártkörűenMűködőRészvénytársaság 

1016Budapest,Mészárosutca58.A.ép. 

+3612372060 

segitunk@ingatlan.com 

segitunk@ingatlan.com, 


+36(1)2372065 


+36(1)2372060 

munkanapokon10-től17óráig 

FővárosiTörvényszékCégbírósága 

01-10-045793 

14085622-2-41 

RackForestKft.é sAmazonWebServices,Inc. 


3. AZ ÁSZFH
 ATÁLYA,M
 ÓDOSÍTÁSA É S É RTELMEZÉSE 

3.1.

3.2.


3.3.

3.4.

3.5.

AzÁSZFhatályaaSzolgáltatóraésaFelhasználókraterjedki. 
Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve
terhelik a SzolgáltatótésaFelhasználót–tekintetnélkülarra,hogyFelhasználórendelkezik-e
Regisztrációvalvagysem–aSzolgáltatásnyújtása,valamintigénybevételesorán. 
AzÁSZFazújonnanmegkötöttSzerződésektekintetébenaközzétételnapjátólhatályos. 
Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától
számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF
rendelkezéseit,úgyírásbelikifejezettnyilatkozatával,azÁSZFhatálybalépéséigaSzerződését
azonnalihatályúfelmondássalmegszüntetheti. 

Azon szolgáltatásokra,amelyeketazÁSZFII.része(KülönösRész)nemtartalmaz,azonbana
Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az
ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató 2019. február 10.
napjáighatályosáltalánosszerződésifeltételeinekazonrendelkezéseitkellalkalmazni,amelyek
azadottszolgáltatásravonatkoznak. 


6 




3.6.


3.7.


3.8.

3.9.

A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítésemellett–jogosultazÁSZF-etegyoldalúan,
írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltatóamódosításokatkiemelve
tartalmazóÁSZFszövegétaFelületekenközzéteszi. 
A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A
Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóságérdekében–valamennyikorábbanhatályos
ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban, amelyek a következő linken tekinthetők meg:
https://info.ingatlan.com/aszf/korabbi-aszf-verziok/. 
Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között
eltérésvan,úgyazÁSZFII.részét(KülönösRész)kellirányadónaktekinteni. 
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés
rendelkezéseitkellirányadónaktekinteni. 


3.10. AzÁSZF-bennagybetűvelkezdődőszavakatakisbetűvelkezdődőazonosszavakjelentésébe
isbelekellérteni,aholpedigazÁSZFegyesszámothasznál,abbaatöbbesszámotisbelekell
érteniésfordítva. 

3.11. AzÁSZF-bennemszabályozottkérdésekbenamagyarjogszabályokirányadók,ígykülönösen
aPtk.,aGrt.,azEkertv.,azSzjt.ésaKorm.rendelet. 

4. ASZ ERZŐDÉS L ÉTREJÖTTE 

4.1. A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi szerződés
elektronikusútontörténőmegkötésével,illetveegyedi,írásbeliszerződésFelekáltalialáírásával
jönlétre. 

4.2. A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének
folyamatát–azÁSZFII.része(KülönösRész)Szerződéstípusonkéntkülön-különtartalmazza. 

4.3. Aszerződéskötésnyelveamagyar. 

5. ASZ ERZŐDÉS T ÁRGYA 

5.1. ASzerződés–amennyibenazÁSZFeltérőennemrendelkezik–keretszerződésnekminősül. 

5.2. A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott,
ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles
Szolgáltatásokesetében–SzolgáltatásiDíjfizetéséreköteles. 

6. ASZ OLGÁLTATÁSI DÍJ 

6.1. AmindenkoriSzolgáltatásiDíjakatazÁSZF1.számúmellékletelinkformájábantartalmazza. 

6.2. ASzolgáltatójogosultaSzolgáltatásiDíjakategyoldalúanmódosítani,vagykorábbaningyenes
Szolgáltatásokatdíjkötelessétenni. 
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6.3.


6.4.

6.5.

6.6.

ASzolgáltatóamódosítottvagyújonnanbevezetettSzolgáltatásiDíjakataFelületenközzéteszi
és azok a módosításvagybevezetésközzétételétőlkezdődőenhatályosakazzal,hogyazokata
kizárólagahatálybalépéstkövetőenigénybevettSzolgáltatásokrakellalkalmazni. 
A Felek megállapodnak abban, hogyadíjkötelesSzolgáltatásokatoszthatatlanszolgáltatásnak
tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy
amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő
bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 3.4 vagy 13.2
pontjában rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak
időarányosrészénekvisszaigényléséreésvisszatérítésérenincsenlehetőség. 

AFogyasztónakminősülőFelhasználókaKorm.rendeletszerintielállásiésfelmondásijogukat
az ÁSZF 4. sz.mellékletébentalálhatónyilatkozatmintákszerintgyakorolhatják.Amennyiben
Fogyasztónak minősülő Felhasználó gyakorolja a Korm. rendelet szerinti elállási vagy
felmondási jogát, a Szolgáltató köteles elállás esetén a Szolgáltatási Díj teljes összegének,
felmondáseseténaSzolgáltatásiDíjidőarányosrészénekvisszatérítésére. 

ASzolgáltatóaSzolgáltatásiDíjrólszámlátállítki.Aszámlakiállításátkövetőenaszámlázási
adatokbanváltoztatáskizárólagelíráseseténkérhető. 


7. AFE LEK E GYÜTTMŰKÖDÉSE 

7.1.

7.2.


7.3.


7.4.

A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályokésazÁSZFrendelkezéseinek,
valamintazalapvetőközösségiéserkölcsinormákbetartására. 
AFelekkötelesekaSzerződésidőtartamaalattapolgárijogáltalánosszabályainakmegfelelően
jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben
meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való
visszaéléstilalmánakkövetelményéheztartanimagukat. 
A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek
egymástaSzerződéshezkapcsolódólényegeskörülményekrőlhaladéktalanultájékoztatni. 
ASzolgáltatótevékenységénekésSzolgáltatásainakalapvetőcélja,hogyaFelületekenIngatlant
kereső és hirdető Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot
teremtsen az egyes Felhasználók között. Minderre tekintettel a Felhasználók kötelesek a
Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a
Szolgáltatásokezencéloktóleltérőhasználatanemmegengedett. 


8. FELEK N
 YILATKOZATAI 

8.1.

AFelhasználótudomásulvesziésnyilatkozatávalelfogadjaés/vagyhozzájárul,hogy 

8.1.1.
aHirdetésekelhelyezését,elrendezését,megjelenését,sorrendjét,környezetét–ideértve
a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett más Hirdetést is –, a Hirdetés
8 






8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a
Szolgáltatójogosultmeghatározni. 
a kreditrendszerről szóló tájékoztatót és a Hirdetések rangsorolásának elveit a jelen
ÁSZF7.számúmellékletetartalmazza. 
a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő
tartalmakszerkesztésérevagyahozzáférhetőségénekkorlátozására. 
a Szolgáltató a Corporate Hirdetésekre és az Ingatlanhirdetésekre vonatkozóan
úgynevezett automatikus előmoderálást végez az ÁSZF-ben foglalt formai éstartalmi
követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében az általa üzemeltetett algoritmus
útján. 
amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt Corporate Hirdetés vagy
Ingatlanhirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg az ÁSZF-ben rögzített
követelményeknek és azt az előmoderálás során az automata algoritmus kiszűri, a
Felhasználó
hirdetésemindaddignemjelenikmegaFelületeken,amígaSzolgáltató
és/vagyaFelhasználó–aSzolgáltatóáltaltaláltésjelezett–nemmegfelelőségetkinem
javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a
hirdetésmegnemjelenésérőlésannakokáról. 
a Hirdetéshez használt fényképen kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket
vagyezekhezhasonlómásábrázolásokatelhelyezni. 
aFelületekenaRegisztrációvagybármelySzolgáltatásigénybevételesoránkötelezően
kitöltendőmezőbeakértadatokatmegadja.Kötelezőenkitöltendőnekminősülamező,
haakitöltésénekelmaradásaeseténaFelhasználónemtudregisztrálnivagynemtudja
azadottSzolgáltatástigénybevenni. 
a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által
feladott Hirdetést és annak elemeit, valamint a Szolgáltatóról,illetveSzolgáltatásairól
alkotott véleményét (személyesadatokatnemközölve)korlátozáséshivatkozásnélkül
felhasználni. 
aSzolgáltatójogosulttörölniazolyanHirdetést,amelymegítéléseszerintjogszabályba
ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan
internetetikaiszabályokatvagyamelyjogellenestevékenységethirdetvagyjóerkölcsbe
ütközik. 
aSzolgáltatónemtovábbítjaaFelhasználóáltalaFelületekenküldöttazonüzeneteket,
amelyekről Moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy az ÁSZF
rendelkezéseitsértivagyazzalellentétes. 
a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a
Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére
vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a
Felhasználókkal,ezkizárólagaFelhasználójogaéskötelezettsége. 
a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az
ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és
engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés
megszerzését igazolja, valamint az ennekelmulasztásábóleredőjogkövetkezményeket
viselje. 
a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult
közreműködőszemélytigénybevenni. 
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8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.
8.1.20.

8.1.21.

8.1.22.
8.1.23.
8.1.24.

8.1.25.
8.1.26.

8.1.27.
8.1.28.
8.1.29.

aSzolgáltatáseléréséhezszükségesinternethozzáférésésazahhozszükségeseszközök
(hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó
kötelezettsége. 
a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló
partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságosés
általaellenőrzöttforrásbólfogadel. 
aSzolgáltatófenntartjaajogotazadatokközzétételénekésátvételénekmegtagadására,
amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet
biztonságiszempontbólkockázatosnakítél. 
a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nemvállaljaáta
Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből
eredőenvagyazzalösszefüggésbenkeletkezőfeladatokatéskötelezettségeket. 
amennyiben Automata Betöltés útján tölt fel Hirdetést a Hirdetések Szolgáltató
Felületén felvitt módosítása(i) a következő betöltéssel felülírásra kerül(nek) abban az
esetben,haaztaFelhasználóasajátrendszerébennemmódosította. 
az Automata Betöltés használatával történő hibás adatok (amelyek a gépi validáción
nemakadnakfenn)megjelenéséértaSzolgáltatónemvállalfelelősséget. 
a Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon
időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés
közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés
tekintetébennemtámaszthat. 
amennyiben a Szolgáltató erre irányuló felszólításában rögzített határidőben sem tesz
elegeta8.2.13.pontbanfoglaltkötelezettségénekvagyaSzolgáltatóvalószínűsíti,hogy
a 8.2.13 pont szerinti eset állhat fenn, a Szolgáltató jogosult az Ingatlanhirdetését a
„Figyelemvalószínűlegfaktoringügylettelérintetthirdetés”felirattalellátni. 
az az időtartam, amelyre a Corporate Hirdetését vagy az Ingatlanhirdetését „inaktív”
státuszbateszi,a–határozottidejű–Szolgáltatásidőtartamábabeszámít. 
a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületekenbonyolítottnyilvánosadatforgalmatés
annakjogszerűségét. 
a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett
Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így
különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való
megfelelőségéértésazadatok,illetveatulajdonságokvalóságtartalmáért. 
a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által
létrehozottésaFelületekenközzétett–közvetlenvagyközvetett–tartalmakért. 
a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a
Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló
jelekmutatnak. 
a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor
akadálymentesésteljeskörűleszmobileszközön. 
a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató
közreműködésemiattbekövetkezőüzemzavarokért,hozzáférésihibákért. 
a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 8.4. pontban rögzített hibahatáron belüli
leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál
vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A jelen pont szerinti
hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a
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8.1.30.

közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó
SzolgáltatásiDíjmértékébenkorlátozott. 
a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele
8.4.pontbanvállaltrendelkezésreállásiidőbe,amennyibenaSzolgáltatóaztaFelületen
a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával
megelőzőenelőrejelzett 
egyadotttelefonszámése-mailcímkizárólagegyRegisztrációsoránhasználhatófel. 

8.1.31.

8.2. AFelhasználókijelentiéskötelezettségetvállalarra,hogy 

8.2.1.
tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így
különösen,denemkizárólagosanamagánélethez,becsülethez,jóhírnévhez,valaminta
képmáshozvalójogokat,továbbá,hogyezenjogokmegsértésétőltartózkodik. 
8.2.2.
a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatásokigénybevételeéshasználatasorán–
kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a
SzolgáltatóvalésavalóságnakmegfelelőiratokatadátaSzolgáltatónak. 
8.2.3.
a Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak
megfelelőadatokatéstényeketteszközzé. 
8.2.4.
azIngatlanalapterületétazingatlan-nyilvántartásiadatoknakmegfelelőenadjameg.Ha
az ingatlan-nyilvántartási adatokban nem szerepel alapterület, akkor a Felhasználó
alapterületkéntcsaka190cmbelmagasságotmeghaladó,falakkalhatárolt,huzamosabb
emberitartózkodásraalkalmas,fűthetőhelyiségekterületéttüntethetifel. 
8.2.5.
amennyiben a Szolgáltató a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetéseseténkülön
mezőt biztosít az erkély és a terasz alapterületének megadására, ezeket aFelhasználó
nemszámítjabeleazalapterületbe. 
8.2.6.
telekterületként azt a területet és akkora méretben adjameg,amelynektulajdon-vagy
használatijogaaCorporateHirdetésvagyazIngatlanhirdetéstárgyátképezi. 
8.2.7.
amennyiben a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgya Ingatlanhoz
kapcsolódótulajdonihányad,ennektényétamegjegyzésmezőbenfeltünteti. 
8.2.8.
az Ingatlan szobáinak számában csak a legalább 8 négyzetméter alapterületű,
természetesfénnyelmegvilágított,falakkalkörülhatárolthelyiségekettüntetifel. 
8.2.9.
félszobaként a legalább 6 négyzetméteres, egyébként a szobával szemben támasztott
követelményeknekmegfelelőhelyiségekettüntetifel. 
8.2.10. a nyitott galériát, hallt, beépített erkélyt vagy teraszt nem tünteti fel szobaként vagy
félszobaként. 
8.2.11. újépítésűIngatlankéntkizárólagolyanIngatlanthirdethet,amely8évnélnemrégebben
épült ésazépíttetőtőleltérőtulajdonosamégnemvolt.ÚjépítésűIngatlankizárólaga
18.5.3pontbanmeghatározott“Újépítésűkiegészítő”Szolgáltatásmegrendeléseesetén
hirdethető. 
8.2.12. bérbeadásra vonatkozó Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés esetén a bérletidíjat
havidíjbanadjameg. 
8.2.13. amennyibenaCorporateHirdetésevagyazIngatlanhirdetésevalamilyenfaktorügyletet
von maga után, erről megfelelő tájékoztatást ad a Corporate Hirdetéshez vagy az
Ingatlanhirdetéshezkapcsolódómegjegyzésrovatban. 
8.2.14. a Hirdetésben kizárólag olyan fényképet tesz közzé, amely kizárólag a meghirdetett
Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja, és amelynek a felbontása
legalább800x600pixel. 
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8.2.15.
8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

8.2.19.

aHirdetésadatainálkizárólagbelfölditelefonszámotadmeg. 
a Corporate Hirdetésben vagy az Ingatlanhirdetésben szereplő Ingatlan vételárátvagy
bérleti díját bruttó összegben adja meg mind a h
irdetés alapadataiközött,minda
Felületentalálhatómegjegyzésrovatban.AmennyibenavételárvagyabérletidíjÁFA-t
tartalmaz, a Felhasználó a megjegyzés rovatban köteles az ÁFA összegét feltüntetni.
Amennyiben a
hirdetés alapadatai között megadott vételár vagy bérleti díj és a
Felületentalálhatómegjegyzésrovatbanszereplővételárvagybérletidíjnemazonos,a
Szolgáltató jogosult módosítania
hirdetésialapadatokatamegjegyzésrovatban
feltüntetettvételárvagybérletidíjalapján. 
a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte,
csőd-vagyfelszámolásieljáráslefolytatásátkértemagaellen,továbbáamennyibenvele
szembenvégrehajtási,felszámolásivagycsődeljárástindítottakés/vagyrendeltekel. 
teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért,
bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a
SzolgáltatójogszabályirendelkezésekalapjánegyetemlegesenfelelaFelhasználóval. 
nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a
Szolgáltató bevételeinek csökkentésétcélozzavagyeredményezheti,ígykülönösen,de
nemkizárólagosanSzolgáltatásiDíjkikerülésétvagycsökkenésételősegítőszolgáltatást
végezvagyreklámoz,vagyegyéberrevezetőmagatartásttanúsít. 


8.3.

AFelhasználókijelentiésszavatolja,hogy 

8.3.1.
a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló
harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik
személlyelkötöttügynöki/ingatlanközvetítőiszerződésbenfoglaltakkal. 
8.3.2.
azáltalaaHirdetésbenmegadottszemélyesadatokésazIngatlanadatainakaFelületen
történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása
vagyengedélye,vagyhaszükséges,ezzelahozzájárulással,engedéllyelrendelkezik. 
8.3.3.
az általa a Felületen megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak
megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF
rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és
nemütköznekreklámtilalmirendelkezésbevagyegyébkorlátozásba. 
8.3.4.
az általa a Felületen közzé-éselérhetővétettfényképeknemsértikharmadikszemély
szerzőiés/vagyszemélyiségijogait. 
8.3.5.
megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és
HirdetésekreazÁSZFelőírazegyesSzolgáltatásokigénybevételéhezkapcsolódóan. 
8.3.6.
– amennyiben azt jogszabály előírja – rendelkezikaműködéséhezésazáltalavégzett
tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és
felhatalmazással. 
8.3.7.
nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás
kezdeményezésérőlmagaellen,továbbáveleszembennemindítottakés/vagyrendeltek
elvégrehajtási,felszámolásivagycsődeljárást. 

8.4. Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a Szolgáltatásai, valamint a Felületek működése
tekintetébenévi99,5%-osrendelkezésreállástbiztosít. 
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9. TILTOTT M
 AGATARTÁSOK 

9.1.


9.2.


9.3.


A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálozó jellegűek, a
Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett,
amelyjogszabálybavagyaSzerződésbármelyrendelkezésébe–dekülönösenazÁSZF7.,8.és
9.fejezetébe–ütközik. 
A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel
összefüggésben a Szolgáltató a 10. fejezetben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazhatja. 
ASzolgáltatássalösszefüggésbennemtehetőközzéolyanfénykép,amely 
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
9.3.6.
9.3.7.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10.

többképből,fényképből(fotómontázs)kerültösszeillesztésre. 
homályos,pixelesvagyaláthatóságotzavaróminőségű. 
saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz,
ábrázol. 
nemIngatlanttartalmaz,ábrázol–idenemértveaDisplayHirdetést. 
aFelhasználóáltalaképreszerkesztettfeliratottartalmaz. 
kerettelvanellátva. 
elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást
tartalmaz. 
negatív,vulgáris,politikaivagyszexuálistartalmúközlésttartalmaz,ábrázol. 
figyelemfelkeltéscéljábólmanipulált. 
kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet,
telefonszámot,e-mailcímet,linket)tartalmaz,ábrázol. 
esztétikailagkifogásolható. 

9.3.11.

9.4. Tilos(azazFelhasználónemjogosult) 

9.4.1.
Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának,
rendeltetésénekéscéljánakmegfelelő. 
9.4.2.
egy Corporate Hirdetésben vagy Ingatlanhirdetésen belül több Ingatlant hirdetni.
Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az Ingatlan lakóingatlannak minősül és a
Felhasználó az ahhoz szorosan kapcsolódó, de önálló Ingatlannak minősülő garázst,
tárolótvagytelketishirdetnikívánja. 
9.4.3.
aCorporateHirdetéshezvagyazIngatlanhirdetéshezkapcsolódómegjegyzésrovatbana

hirdetés létrehozása során megadott alapadatoktól eltérő adatokat, információkat –
ideértveakapcsolattartásravonatkozóadatokat(pl.telefonszám,e-mailcím,URLlink
stb.)is–közölni. 
9.4.4.
a Corporate Hirdetésben vagyazIngatlanhirdetésbenszereplővételáratés/vagybérleti
díjatnapiegyalkalomnáltöbbszörmegváltoztatni. 
9.4.5.
a Corporate Hirdetéshez vagy azIngatlanhirdetéshezkapcsolódólevelezőSzolgáltatás
keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem a
hirdetés céljával - Ingatlan
értékesítésével, hasznosításával - kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét 
hirdetésre, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre,
marketingtevékenységre,ingatlanközvetítésitevékenységreklámozásáravonatkozik.
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9.4.6.
9.4.7.
9.4.8.
9.4.9.
9.4.10.

9.4.11.
9.4.12.
9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.

9.4.18.

9.4.19.

a Corporate Hirdetést vagy az Ingatlanhirdetést olyan a jelen ÁSZF 18.5.4. pontja
szerintifelirattalellátni,amelynemfelelmegavalóságnak. 
az„Ingatlanoskereső-Küldjönnekemüzenetet"Szolgáltatásátmarketing,reklámvagy
egyéb,célhoznemköthetőüzenetküldésérehasználni. 
a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét
automatizáltvagyegyébmódonletölteni,tárolni,felhasználnivagyértékesíteni. 
aFelületektartalmát,illetveegyesrészeitadaptálnivagyvisszafejteni. 
a Szolgáltatókifejezetthozzájárulásanélkülazolyanalkalmazás(szoftver)használata,
amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl.
keresőrobot,vagybármelymásvisszafejtőalkalmazása). 
a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások –
céljátóleltérőmódontörténőlétesítése. 
aFelületekenhasználtfelhasználónevetés/vagyjelszótharmadikfélszámárakiadni. 
a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül
ingyenesen vagy ellenérték fejébenértékesíteni,átruháznivagyaSzolgáltatóügyfeleit
bármilyenformábanarraösztönözni,hogy–aSzolgáltatásiDíjakkikerülésevégett–a
Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt
hirdessenaFelületeken,vagyilyenmódonvegyenigénybeSzolgáltatást. 
a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli
kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő,
bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző,
illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő
kommunikációsmagatartás,stílus. 
a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra
vonatkozóvagyegyébmódondiszkriminatív,kirekesztő,uszítóvagypolitikaitartalmú
megjegyzést,nyilatkozatotközzétenni. 
a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére
bocsátott hirdetőtáblán vagy molinón elhelyezett logót kitakarni vagy más módon
eltüntetni,olvashatatlannávagyfelismerhetetlennétenni. 
Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlantkereső
Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni
(visszaélésfrissítéssel). 
aduplikáltCorporateHirdetésvagyIngatlanhirdetésközzététele.Duplikáltnakminősül
a
hirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, vagy
valamelyMagánfelhasználó,többRegisztrációnbelül,deazonosIPcímrőlugyanaztaz
Ingatlanttöbbszörishirdetiugyanazoncélból(eladásvagykiadás)vagyugyanazokata
képekettöbb h irdetésesetébenisfelhasználja. 
azon Magánhirdető ingatlanközvetítés céljából történő megkeresése, amely
Magánhirdetőnek az Ingatlanhirdetésén nem szerepel az „Ingatlanközvetítők
megkeresésétisszívesenfogadom”felirat. 


10. SZERZŐDÉSSZEGÉS É S MO
 DERÁLÁS 

10.1. A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a Szerződés
rendelkezéseitmegsérti,függetlenülattól,hogyaznekifelróhatóvagysem. 
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10.2. A Szolgáltató a jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és
szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást
végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan
végzi,ígySzolgáltatónemgarantáljaaHirdetésekÁSZF-nekvalómindenkorimegfelelőségét. 

10.3. AModerálásFelhasználóibejelentésalapjánvagyaSzolgáltatósajátkezdeményezéséreindul.
Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott
ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad
felvilágosítást.

10.4. A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket
folytathatjale: 

10.4.1. aRegisztrációellenőrzése, 
10.4.2. aHirdetésformaiéstartalmikövetelményeknekvalómegfelelésénekellenőrzése, 
10.4.3. az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének
ellenőrzése, 
10.4.4. IPcímellenőrzése, 
10.4.5. aFelhasználószerződésszerűmagatartásánakellenőrzése. 

10.5. AModerálássoránaSzolgáltatóazalábbiintézkedéseketjogosultmegtenni: 

10.5.1. ASzolgáltatóintézkedésesajáthatáskörben: 

10.5.1.1. AmennyibenaModeráláskeretébenaSzolgáltatószerződésszegéstállapítmeg
és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját
hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről
elektronikusútonértesítiaFelhasználót.Tekintettelarra,hogyaSzolgáltatóval
történő szerződéskötésreaFelhasználókezdeményezéséreautomatikusankerül
sor, arra a Szolgáltatónak a szerződéskötést megelőzően ráhatása nincs, a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató megállapítja,
hogy a Felhasználó a 13.5pontszerintiFelhasználónakminősül,aSzolgáltató
jogosultaModeráláskeretébenaSzerződéstazonnalihatállyalmegszüntetni. 

10.5.2. AFelhasználófelszólításaaszerződésszegőállapotmegszüntetésére: 

10.5.2.1. Amennyiben a 10.5.1.1. pontban foglaltak esetében a Szolgáltató nem tudjaa
szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni,aSzolgáltatóírásban
felhívja a Felhasználót, hogyaszerződésszegőállapototszüntessemegvagya
szerződésszegő magatartás tanúsításávalhagyjonfel.AFelhasználóazírásbeli
felszólítástólszámított2munkanaponbelülkötelesafelszólításbanfoglaltaknak
elegettenni. 

10.5.2.2. Amennyiben aFelhasználóa10.5.2.1.pontbanmeghatározottfelhívásnaknem
tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A
felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a
Szolgáltatásidőtartamábabeleszámít. 
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10.5.2.3.

Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak az
abban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem teszeleget,
vagyelegettesz,deaszerződésszegőmagatartástismétlődőjelleggeltanúsítja,
aSzolgáltatójogosultaSzerződéstazonnalihatállyalfelmondani. 


10.5.3.

AFelhasználóáltalmegadottadatokigazolása: 

10.5.3.1. A Szolgáltató a Moderálás keretében jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó
általmegadottadatokhelyesekésavalóságnakmegfelelőekésennekérdekében
a Felhasználótól okiratokat és további adatokat kérni, így különösen, de nem
kizárólagosanazIngatlanhelyrajziszámát,tulajdonilapot,hitelescégkivonatot,
ingatlanközvetítői megbízási szerződés vagy személyi azonosító okmányok
másolatát. 

10.5.3.2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek 2
munkanapon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás
nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás
időtartamhozkötött–aSzolgáltatásidőtartamábabeleszámít. 

10.5.3.3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek a
kérelemben megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz
eleget,aSzolgáltatójogosultaSzerződéstazonnalihatállyalfelmondani. 

10.5.4. AnemregisztráltFelhasználóvalszembenalkalmazhatóintézkedések: 

10.5.4.1. Amennyiben Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó szerződésszegést
követ el (különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató, vagy a többi
Felhasználó személyiségi jogait sértő megjegyzéseket tesz vagy ilyen
üzeneteketküld),aSzolgáltatójogosultaFelhasználótaFelületekhasználatától
–telefonszámon,e-mailcímen,IPcímenkeresztültörténőelérhetetlennététellel
–eltiltani. 

10.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy - összhangban a 6.4 ponttal - a Szolgáltató által a
Moderálás során alkalmazott intézkedések – ide értve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás
felfüggesztésevagyaSzerződésazonnalihatályúfelmondása–eseténaSzolgáltatásiDíj,vagy
annakidőarányosrészénekvisszaigényléséreésvisszatérítésérenincsenlehetőség. 

10.7. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult
közreműködőszemélytigénybevenni. 

11. SZELLEMI AL KOTÁSOK 

11.1. AFelhasználókáltalközzétettvagyközzétennikérttartalom: 

11.1.1. A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Felületeken, amelyek
tekintetébenerrevonatkozóanrendelkezésijogaállfenn. 
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11.1.2.


11.1.3.

A Felhasználó a Felületeken közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai
tekintetébenSzolgáltatórészéreingyenesen,nemkizárólagosfelhasználásijogotenged,
amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére,
terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A
Szolgáltatótezenfelhasználásijogokidőbeliésterületikorlátozásnélkülilletikmeg. 
Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a
HirdetéselkészítésesoránSzellemiAlkotásjönlétre,úgyannakkizárólagosszerzőijogi
jogosultja(mindszemélyi,mindvagyonijogoktekintetében)aSzolgáltató. 


11.2. ASzolgáltatótmegilletőSzellemiAlkotások: 

11.2.1. A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme,
különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső
motorjai,azAdatbázis,aWeboldalakhozkapcsolódódomainnevek,azazokkalképzett
másodlagos domain nevek,aFelületekenmegjelenítettésSzolgáltatóáltalszerkesztett
szövegek,továbbáaz„ingatlan.com”elnevezés,annakábrásmegjelenítése. 

11.2.2. A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a
Szolgáltatóvalmegkötöttkülönmegállapodásalapjánlehet.AFelületekhasználataésa
Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a SzolgáltatóaSzellemiAlkotásai
felhasználásijogátátengedteaFelhasználórészére. 

11.2.3. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és
védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi
felelősségetvonhatmagaután. 

12. ADATKEZELÉS 

12.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a
hatályosjogszabályoknakmegfelelőenrögzíti,tárolja,kezeliéssemmisítimeg.ASzolgáltatóaz
adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a
Felhasználót, amely a következő linken érhető el: https://info.ingatlan.com/adatvedelem/. Az
AdatvédelmiSzabályzataSzerződésrészétképezi. 

13. ASZ ERZŐDÉS M
 ÓDOSÍTÁSA É S M
 EGSZŰNÉSE 

13.1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott személyes adatait egyoldalúan is jogosult
módosítaniaFelületen. 

13.2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja.
Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a
Regisztrációtörlése. 
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13.3. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnalihatályú
felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés
megszüntetésénekmódjaaRegisztrációtörlése. 

13.4. AmennyibenaSzolgáltatóazonnalihatállyalszüntetimegaSzerződést,aSzolgáltatójogosulta
Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül
történőelérhetetlennététellel–eltiltani. 

13.5. ASzolgáltatójogosultazismételtszerződéskötéstmegtagadniolyanFelhasználókkal,akikvagy
amelyekSzerződésétazonnalihatályúfelmondássalszüntettemeg. 

14. TÁJÉKOZTATÁS A
  FO
 GYASZTÓNAK M
 INŐSÜLŐ FE LHASZNÁLÓK R
 ÉSZÉRE  

14.1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató
fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásávalszembenaNemzetiFogyasztóvédelmi
Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti BékéltetőTestület(1016Budapest,Krisztina
krt.99.)előtt. 

14.2. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő
honlapontudtájékozódni:h ttp://fogyasztovedelem.kormany.hu/. 

15. KAPCSOLATTARTÁS 

15.1. AFelekkötelesekaSzerződésbenmegadottelérhetőségekenkapcsolatottartani. 

15.2. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési
címekreküldhetimeg:

15.2.1. Elektronikus üzenet formájában a Felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy a
segitunk@ingatlan.come-mailcímre. 
15.2.2. ASzolgáltatónakcímzett,ajánlott,tértivevényeslevélbenpostaiúton. 

15.3. A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat a 15.2.2. pontban foglaltaknak megfelelően
küldhető meg. Regisztrációval rendelkezőFelhasználókesetébenaRegisztrációlétrehozásaés
törléseJognyilatkozatnakminősül. 

15.4. A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5
munkanaponbelülválaszol. 

15.5. ANyilatkozatokésaJognyilatkozatokkézhezvételéneknapja 

15.5.1. a 15.2.1. pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az
elektronikusüzenetmegjelenik. 
15.5.2. a 15.2.2. pont szerinti közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési
kísérletetkövető5.munkanap. 
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16. ZÁRÓ R
 ENDELKEZÉSEK 

16.1. ASzerződésbenrögzítettkivételekentúlaFelhasználókizárólagaSzolgáltatóelőzetesírásbeli
engedélyével engedményezhetivagyruházhatjaátaSzerződésalapjánfennállóköveteléseités
jogosultságait. 

16.2. A Szerződés bármely rendelkezésénekérvénytelenségevagyhatálytalanságaeseténaFelekaz
érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes
rendelkezéssel pótolni. A Felekkölcsönösenkötelezettségetvállalnakarra,hogyilyenesetben
egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek
soránmegkísérlikolyanújrendelkezésttalálni,amelyalehetőlegjobbanmegfelelaSzerződés
célkitűzéseinekésaFelekszerződéskötésiakaratának. 

16.3. AFelekkötelesekaSzerződésselösszefüggésbenatudomásukrajutott,amásikfélrevonatkozó
valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen
kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól
felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másikfélnekvagy
harmadikszemélyeknekokozottkárokatatitoksértőfélkötelesmegtéríteni. 

16.4. A Felek rögzítik, hogyjogviszonyukravonatkozikahallgatólagosjogfeladástilalmais,amely
azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a
Szerződésbenfoglaltkötelezettségbetartásárakötelezni,aznemjelentiazarrólvalólemondást,
hogykésőbbaszerződésszerűmagatartáskikényszerítésrekerüljön.Ahallgatólagosjogfeladás
tilalmakiterjedarrais,hogyamennyibenvalamelyrendelkezésaféláltalmegsértésrekerül,és
a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél
hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten
megsértésrekerüljön. 

16.5. Bármilyenjogróltörténőlemondáscsakazerrevonatkozókifejezettírásbelinyilatkozatesetén
érvényes. 

16.6. AFelekavitásügyeiketbékésútonpróbáljákrendezni.AmennyibenaFelekmegegyezéssel30
naptárinapalattsemtudjákbékésútonrendezniajogvitájukat,bármelyFéljogosultajogvitára
illetékeséshatáskörrelrendelkezőbírósághozfordulni. 
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II.

KÜLÖNÖSRÉSZ 

17. SZERZŐDÉSTÍPUSOK 

17.1. RáutalómagatartássalmegkötöttSzerződés 

17.1.1. A Szerződés ráutaló magatartással jönlétreaSzolgáltatóésazonRegisztrációvalnem
rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Weboldalakat felkeresi függetlenül
attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e az ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy
sem. 

17.1.2. AráutalómagatartássalmegkötöttSzerződésaWeboldalelhagyásánakidőpontjáigtartó
határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből
fakadóanaSzerződésaWeboldalelhagyásátkövetőenishatálybanmarad. 

17.1.3.

A Ráutaló magatartással létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a
Szolgáltatónemiktatjaésnemisvisszakereshető. 


17.2. RegisztrációútjánmegkötöttSzerződés 

17.2.1. A Szerződés Regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között,
amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre valamely
Felületen. 

17.2.2. AMagánfelhasználókravonatkozórendelkezések 

17.2.2.1. ARegisztrációfolyamataMagánfelhasználókszámára: 

a) A Magánfelhasználó a Weboldalon található, „Bejelentkezés” vagy
Regisztráció” vagy „Hirdetés Feladása” menüpontra kattintással vagy a
Mobilalkalmazásban az e-mail-es regisztráció kiválasztásával indíthatja
meg a Regisztrációt. A Felületenelérhetőregisztrációsablakmegnyitását
követően a Magánfelhasználó kötelesmegadniegyérvényese-mailcímet
ésegyáltalaválasztottjelszót.Ajelszómegerősítésekötelező. 
b) A regisztráció során a Magánfelhasználó megismerheti az ÁSZF és az
Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – amennyiben van, a
vonatkozócheckboxbejelölésével–elfogadja. 
c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti
dokumentumok elfogadását követően a Magánfelhasználó a
„REGISZTRÁLOK”gombrakattintvaküldhetimegregisztrációskérelmét
aSzolgáltatórészére. 
d) A regisztrációs kérelem beérkezésétkövetőenaSzolgáltatóleveletkülda
Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató
felhívja a Magánfelhasználót a regisztráció aktiválására. A Szolgáltató
ezenlevelébenmegküldiaMagánfelhasználórészéreazÁSZF-et,valamint
azEkertv.ésaKorm.rendeletszerintitájékoztatót. 
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e)

f)

17.2.2.2.

Amennyiben a Magánfelhasználó rákattint a Szolgáltató által megküldött
levélben található „AKTIVÁLOM A REGISZTRÁCIÓMAT” gombra, a
regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és
ezzelegyüttaSzerződéslétrejön. 
Afentie)alponttóleltérőenaz„AKTIVÁLOMAREGISZTRÁCIÓMAT”
gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Magánfelhasználó és a
Szolgáltató között, ha a Magánfelhasználó a regisztrációval egyidejűleg
megrendeléskiisfizetvalamilyendíjkötelesSzolgáltatást. 


A Magánfelhasználó a Regisztrációja aktiválását a Szolgáltató erről szóló
levelének a Magánfelhasználó e-mail fiókjábatörténőmegérkezéstőlszámított
72 órán belül kezdeményezheti. A jelen pont szerinti határidő elmulasztása
esetén Szolgáltató véglegesen törli a regisztrációt. Magánfelhasználó új
Regisztrációtindíthata17.2.2.1.pontszerint. 


17.2.2.3.

A Magánfelhasználó a regisztrációt a már meglévő Facebook vagy Google
felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával is
elvégezheti. A jelen pont szerinti regisztráció esetén a Magánfelhasználó a
regisztrálok/belépek gombra kattintással fogadja el az ÁSZF-et és az
AdatvédelmiSzabályzatot. 

17.2.2.4.

ASzolgáltatóésaMagánfelhasználóközöttRegisztrációvallétrejöttSzerződés
határozatlanidőrejönlétre. 

17.2.2.5.

A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató
visszakövethetőformábannyilvántartjaazt. 






17.2.3. AzOfficeHirdetőkrevonatkozórendelkezések 

17.2.3.1.

ARegisztrációfolyamataOfficeHirdetőkszámára: 

a) Az Office Hirdető a Felületen található, „Regisztráció közvetítőknek”
menüpontra kattintással indíthatja meg a regisztrációt. Az Office Hirdető
kötelesmegadniaszerződéskötéshezszükségesadatait. 
b) A regisztráció során az Office Hirdető megismerheti az Adatvédelmi
Szabályzatrendelkezéseitésazokat–avonatkozócheckboxbejelölésével
–elfogadja. 
c) Aza)alpontszerintiadatokmegadásátésab)alpontszerintidokumentum
elfogadását követően az Office Hirdető a „REGISZTRÁLOM AZ
IRODÁMAT” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a
Szolgáltatórészére. 
d) Az Office Hirdető az a) ponttól eltérően is megkezdheti aregisztrációta
Felületen található kalkulátor (h ttps://admin.ingatlan.com/kalkulator)
igénybevételével. Ebben az esetben az Office Hirdetőnek a kalkulátor
kitöltésével meg kell határoznia, hogy mely Szolgáltatásokat kívánja
igénybe venni, majd ezt követően – a „HIRDESS NÁLUNK” feliratra
kattintvaaza)-c)alpontokszerintieljárástkellkövetnie. 
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e)

f)

g)

h)

i)

A Szolgáltató az a) vagy d) pont szerint beérkezettadatokatfeldolgozza,
továbbáazadatokésazigénybevennikívántSzolgáltatásokpontosításaés
véglegesítése érdekében telefonos kapcsolatfelvétel útján megkeresi az
OfficeHirdetőt. 
Az adatok és a Szolgáltatások véglegesítését követően a Szolgáltató
létrehozza az Office Hirdető felhasználói fiókját, majd e-mail-ben
tájékoztatja az Office Hirdetőt a felhasználói fiókba történő belépéshez
szükséges felhasználó nevéről, jelszaváról. A Szerződés a jelen pont
szerinti tájékoztató e-mail Office Hirdető részére történő megküldésével
jönlétre. 
ASzolgáltatóafelhasználóifióklétrehozásátkövetőenmegküldiazOffice
Hirdető részére a megrendelt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szolgáltatási
Díjrólszólóelektronikusdíjbekérőt. 
Amennyiben az Office Hirdető a Szolgáltatási Díjat a díjbekérőben
meghatározott határidőben nem fizeti meg, a regisztráció folyamatát újra
kellkezdeni.
ASzolgáltatóaSzolgáltatásiDíjmegfizetésétkövető2munkanaponbelül
aktiváljaazOfficeHirdetőSzolgáltatását.ASzolgáltatókizárólagabbanaz
esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az
Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a közlemény
(díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetése mellett a díjbekérőben
meghatározott határidőben fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólaga
díjbekérősorszámatüntethetőfel. 


17.2.3.2.

17.2.3.3.

17.2.3.4.

A Szolgáltató és az Office Hirdető között regisztrációval létrejött Szerződés
határozottidőtartamrajönlétre. 

ASzerződésaRegisztrációtvagy–amennyibenazOfficeHirdetőSzolgáltatást
is igénybe vesz – a Szolgáltatásban meghatározott időtartam lejártát követő
naptólszámított60.naponszűnikmeg. 

Amennyiben az Office Hirdető a Szerződés időtartamának lejárta előtt újabb
Szolgáltatást rendel meg, a Szerződés időtartama a megrendelt Szolgáltatás
időtartamával meghosszabbodik. A Szerződés ilyen módon történő
meghosszabbítására az Office Hirdető korlátlanul jogosult. A jelen pont nem
érintia17.2.3.3.pontbanfoglaltakat. 


17.2.3.5.

A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató
visszakövethetőformábannyilvántartjaazt. 


17.3. Elektronikusúton,RegisztrációnélkülmegkötöttSzerződés 

17.3.1. Szerződéskötés folyamata Lakópark és Display Hirdetők (a jelen 17.3.1. pontban a
továbbiakbanegyüttesen:H
 irdető)esetében: 

a) ASzolgáltatóelektronikusleveletküldaHirdetőnek,amelyhezmellékelia
jelen ÁSZF 2. vagy 3 számú mellékletei szerinti, a Hirdető által
megrendelni kívánt Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, továbbá amely
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tartalmazzaaSzerződéselektronikusútontörténőmegkötéséhezszükséges
linket. A linkre kattintva a Hirdető el tudja fogadni a Szolgáltató által
megküldött ajánlatot, az ÁSZF-et,valamintazAdatvédelmiSzabályzatot,
továbbányilatkoznitudelektronikusszámlabefogadásáról. 
b) Amennyiben a Hirdető elfogadja az ajánlatot, az ÁSZF-t és az
Adatvédelmi Szabályzatot, majd ezt követően a „Tovább a
szerződéskötéshez”gombrakattintvaeztvéglegesíti,aSzerződéslétrejöna
Felekközött. 
c) A Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazoló elektronikus levelet
küldaHirdetőrészére. 

17.3.2. ALakóparkHirdetővellétrejöttSzerződéstárgyaésidőtartama 

17.3.2.1. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Lakópark Hirdető által megrendelt
LakóparkSzolgáltatásiCsomagszerinti–hirdetésifelületetbiztosítaLakópark
Hirdetőrészére,aLakóparkHirdetőpedigSzolgáltatásiDíjatkötelesfizetniaz
egyediszerződésbenmeghatározottakszerint. 

17.3.2.2. A Szerződés létrejöttétkövető3munkanaponbelülaSzolgáltatóRegisztrációt
hoz létre a Lakópark Hirdető részére a https://ingatlan.com weboldalon,
amelyhez kapcsolódóan – a kezelőfelületre történő belépés biztosítása
érdekében – a Szolgáltató felhasználó nevet és jelszót bocsát a Lakópark
Hirdetőrendelkezésére. 

17.3.2.3.

A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan
időrejönlétre.

17.3.2.4.

A Lakópark Hirdető kizárólag a Szerződés szerinti lakóparkban található
Ingatlant hirdethet azzal, hogy legfeljebb annyi Ingatlant jogosult hirdetni,
amennyi Ingatlan az adott Lakóparkban található. A jelen pont szerinti
rendelkezést nem érinti, ha az adott Lakópark Szolgáltatási Csomagban több
Ingatlanhirdetésére van lehetőség, mint amennyi Ingatlan a lakóparkban
található. 

ALakóparkHirdetőtudomásulveszi,hogyakezelőfelületenirodanévkéntnem
természetesszemélyesetébencégnevét,természetesszemélyesetébenszemélyi
okmányaibanfeltüntetettvezeték-éskeresztnevétkötelesmegadniéshasználni.
Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzalnem
sértimás,aSzolgáltatóvalszerződésesviszonybanállóHirdetőnévhasználathoz
fűződőjogát. 



17.3.2.5.


17.3.3. ADisplayHirdetővellétrejöttSzerződéstárgyaésidőtartama 

17.3.3.1. ASzerződésalapjánaSzolgáltató–aDisplayHirdetőáltalmegrendeltDisplay
Médiaajánlat szerinti – hirdetési felületet biztosít a Display Hirdetőrészére,a
DisplayHirdetőpedigSzolgáltatásiDíjatkötelesfizetniazegyediszerződésben
meghatározottakszerint. 

17.3.3.2. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan
időrejönlétre.
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17.3.3.3.

Lakóparkra vonatkozó Display Hirdetésre kizárólag az a Felhasználó jogosult
Szerződéstkötni,akivagyamelyegybenLakóparkHirdetőnekisminősül. 

17.3.3.4.

A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató
visszakövethetőformábannyilvántartjaazt. 




17.4. Egyediszerződésútján,írásbanmegkötöttSzerződés 

17.4.1. A Corporate Hirdetésre vonatkozó Szerződés az ÁSZF 23. fejezetében meghatározott
egyediszerződésmindkétféláltalialáírásávaljönlétre. 

18. SZOLGÁLTATÁSOK 

18.1. RegisztrációvalnemrendelkezőFelhasználókáltaligénybevehetőSzolgáltatások: 

18.1.1. Keresőszolgáltatás 
AkeresőszolgáltatáskeretébenaSzolgáltatóbiztosítjaaFelhasználószámára,hogyaz
Adatbázisában akeresésidőpontjábanelérhetőIngatlanhirdetésekközöttaFelhasználó
– a Felületen rendelkezésre álló keresésifeltételekésszűrőkalapján–keresésttudjon
eszközölni. 

18.1.2. Hirdetésjelentés 
A hirdetésjelentés keretében a Felhasználó jogosult azokat az Ingatlanhirdetéseket a
Szolgáltató részére bejelenteni, amelyek egészben vagy részben nem felelnek meg a
jogszabályokés/vagyazÁSZFrendelkezéseinek. 

18.1.3. Megosztás 
AmegosztásszolgáltatásalkalmazásávalaFelhasználótájékoztatáscéljábóljogosultaz
Ingatlanhirdetés elektronikus úton történő továbbítására (pl. e-mail, Facebook vagy
Twittermegosztáskeretében). 

18.1.4. Nyomtatás 
A nyomtatás szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az
Ingatlanhirdetéstátláthatóéskönnyenértelmezhetőverzióbankinyomtassa. 

18.1.5. Telefonszámfelfedés 
A telefonszám felfedés keretében a Felhasználó jogosult összesen tízIngatlanhirdetés
esetébenmegismerniazIngatlanhirdetéstfeladóFelhasználótelefonoselérhetőségét. 

18.1.6. Hitelkalkuláció 
A Szolgáltató a hitelkalkuláció szolgáltatás során lehetőséget biztosít arra, hogy a
Felhasználó az Ingatlan megvásárláshoz esetlegesen szükséges kereskedelmi banki
hitellelösszefüggésbenszámításokatvégezzen. 

18.1.7. Ingatlanoskereső 
AFelhasználónaklehetőségevanarra,hogyaSzolgáltatóáltalaFelületekenhitelesített
ingatlanközvetítőkéntmegjelölttermészetesszemélyekközöttkeresésteszközöljön. 
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18.1.8.


Energetikaitanúsítvány 
A Felhasználónak lehetősége van az Ingatlan értékesítés esetén kötelező energetikai
tanúsítvány elkészítésének megrendelésére. A Szolgáltatást a Szolgáltató alvállalkozó
közreműködésévelnyújtja. 


18.2. ValamennyiRegisztrációvalrendelkezőFelhasználóáltaligénybevehetőSzolgáltatások: 

18.2.1. RegisztrációvalnemrendelkezőFelhasználókáltaligénybevehetőSzolgáltatások 
A Regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosultvalamennyi,aRegisztrációvalnem
rendelkező Felhasználó által is igénybe vehetőSzolgáltatáshasználatáraazzal,hogya
18.1.5pontbanmeghatározottkorlátnemalkalmazandó. 

18.2.2. Csoportosítottnézetfunkció 
A csoportosított nézet funkció bekapcsolásával a Felhasználónak lehetősége van az
azonos Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetéseket akként csoportosítani, hogy az adott
Ingatlant hirdetőIngatlanhirdetésekközülkizárólagegyIngatlanhirdetésjelenikmega
találatilistában. 

18.2.3. Ingatlanhirdetésmentés 
A Felhasználónak lehetősége van az általa megtekintett Ingatlanhirdetéshosszútávon
történő rögzítésére, amely segíti a későbbi visszakereshetőséget és könnyebb
tájékozódást tesz lehetővé a Felületen. A mentett Ingatlanhirdetések a „Mentett
hirdetések”menüpontalattérhetőkel. 

18.2.4. Mentettkeresés 
A Felhasználónak lehetősége van előre beállított keresési feltételek alapján
Ingatlanhirdetéseket keresni. A mentett keresések a „Mentett kereséseim” menüpont
alattérhetőkel. 

18.2.5. Hirdetésfigyelő 
EszolgáltatáskeretébenaFelhasználóe-mailútjánértesítéstkap
aM entett
keresés szolgáltatás szerinti szempontoknak megfelelő új, illetve meglévő, de
adatmódosítással érintett, továbbá a fizetett Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatást
igénybe vevő Felhasználók Ingatlanhirdetéseiről. A Szolgáltató a Prémium
hirdetésfigyelő Szolgáltatás alapján megküldött Ingatlanhirdetéseket megkülönböztető
jelöléssel ellátva szerepelteti az értesítésben. A Felhasználó legfeljebb 5 (öt) Mentett
kereséstekintetébenállíthatbehirdetésfigyelőt,amelybebeleszámítanakazokaMentett
keresésekis,amelyekreaFelhasználóProHirdetésfigyelőtállítottbe. 

18.2.6. Ingatlanhirdetéselrejtése 
Az Ingatlanhirdetés elrejtése funkcióval a Felhasználó jogosult az általa kiválasztott
Ingatlanhirdetéseket a találati listából elrejteni. Az így elrejtett Ingatlanhirdetések a
Felhasználó által később indított keresések során akkor sem jelennek meg a találati
listában,haegyébkéntazokmegfelelnénekakeresésifeltételeknek. 

18.2.7. Moneycheck 
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A Moneycheck szolgáltatás keretében a Regisztrációval rendelkező Felhasználó
adatainak megadását követően
tájékoztatást kap a keresett ingatlan finanszírozási
lehetőségé ről.A Moneycheckszolgáltatásáltalkalkuláltfinanszírozásiadatok(pl.
törlesztőrészlet, stb.) a Felhasználó által megadott adatokon alapulnak, tájékoztató
jellegűekésnemminősülajánlattételnek. 

18.2.8.

ÜzenetküldéseaHirdetőnek 
A Felhasználó jogosult elektronikus üzenetet küldeni az Ingatlanhirdetést vagy
CorporateHirdetéstfeladóFelhasználónak." 


18.3. AMagánhirdetőkáltaligénybevehetőSzolgáltatások: 

18.3.1. Ingatlanhirdetésfeladása 
Ingatlanhirdetés feladásával a Magánhirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a
Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső
Felhasználók számára. Magánhirdető egyidejűleg legfeljebb 3 (három)
Ingatlanhirdetéssel rendelkezhet. Magánhirdető 3 (három) hónapon belül legfeljebb 3
(három) Ingatlanhirdetést adhatfel.AmennyibenaMagánhirdetőelérteamaximálisan
feladható Ingatlanhirdetések számát, legközelebb csak akkor adhat fel újabb
Ingatlanhirdetést, ha az első hirdetésfeladástól számított 3 hónap eltelt, azzal, hogy a
feladott Ingatlanhirdetések számába az inaktív és a törölt Ingatlanhirdetések is
beleszámítanak. 

18.3.2. Kiemelés 
A kiemeléssel a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a – Felhasználók által beállított
keresésifeltételekésszűrőkalapjánlétrejött–találatilistánelőrébbjelenikmeg,minta
kiemeléssel el nem látott Ingatlanhirdetések. Az, hogy a kiemeléssel ellátott
Ingatlanhirdetés hol jelenikmegatalálatilistában,attólfügg,hogyadottpillanatbana
Felhasználók hány Ingatlanhirdetést láttakelkiemeléssel,illetve,hogymekkoravolta
Felhasználók által a kiemelésre fordított összeg. A Szolgáltató tehát nem garantálja,
hogyakiemelésfunkcióhasználatávalaMagánhirdetőIngatlanhirdetéseatalálatilista
elejérekerül.  

18.3.3. Védetttelefonszám 
A védett telefonszám szolgáltatás keretében a Szolgáltató egy virtuális telefonszámot
biztosítaMagánhirdetőrészéreannakérdekében,hogyahirdetőneknekelljenaprivát
telefonszámát megadni a Felületeken. A Szolgáltató biztosítja, hogy a virtuális
telefonszámra érkező hívások átirányításra kerüljenek a Magánhirdető által a
Szolgáltatás megvásárlásakor megadott telefonszámra. A Szolgáltató a Magánhirdető
kéréseesetén,statisztikátbiztosítavédetttelefonszámraérkezetthívásokról. 

18.4. AzOfficeHirdetőkáltaligénybevehetőSzolgáltatások 

18.4.1. Ingatlanhirdetésfeladása 
Ingatlanhirdetés feladásával az Office Hirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a
Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső
Felhasználókszámára. 
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18.4.2.


Licitkiemelés 
A licit kiemelés lehetővé teszi az Office Hirdető számára, hogy az Ingatlanhirdetésa
találatilistánkedvezőbbpozícióbanjelenjenmegakként,hogyakreditjeitfelhasználva
licitálazadotthirdetésipozícióra.AzOfficeHirdetőtudomásulveszi,hogyalicitálása
során kialakult hirdetési sorrend más Felhasználók kiemelése folytán változhat. Az
Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az Ingatlanhirdetés a megszerzett pozícióját
elveszítheti („lejjebb” kerül a találati listán). Az Office Hirdető a korábbi kedvezőbb
pozíciótújabblicitteltudjabiztosítani. 


18.4.3.


18.4.4.

Linkkülsőhonlapra 
A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető jogosulttá válik arra, hogy az
IngatlanhirdetésbenazOfficeHirdetőkülsőhonlapjárairányítólinkethelyezzenel. 
Irodalogó 
A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető saját logója megjelenik az
Ingatlanhirdetésenúgy,hogyazmáratalálatilistánislátható. 


18.4.5.

Céges/Sajáthonlap 
ASzolgáltatásigénybevételénekidejéreaSzolgáltatósajáthonlapothozlétreazOffice
Hirdetőszámára,aholazOfficeHirdetővalamennyisajátIngatlanhirdetésemegjelenik.
A saját honlap címe az Office Hirdető által megadott felhasználónévből kerül
kialakításra. 

18.4.6. Fényképvédelem 
Annak érdekében, hogy az Office Hirdető által feltöltött fényképek védelemben
részesüljenek,aSzolgáltatóazOfficeHirdetőirodájánaklogójávallátjaelazokat. 

18.4.7. Feltölthetőyoutubelink: 
Az Office Hirdetők jogosultak az Ingatlanhirdetésükhöz az adott Ingatlant bemutató
videólinket feltölteni. A videólink kizárólag a www.youtube.comweboldalrafeltöltött
videóra mutathat. A feltöltött videóra a jelen ÁSZF 9.3 pontja megfelelően
alkalmazandó. 

18.4.8. Feltölthetővirtuálisbejáráslink: 
Az Office Hirdetők jogosultak az Ingatlanhirdetésükhöz az adott Ingatlan virtuális
bejárásátlehetővétevőlinketfeltölteni.Alinkkizárólagazingatlanseta.hu,webseta.hu,
3dingatlan.com, magicview.hu, vrgo.hu, matterport.com weboldalakra mutathat. A
feltöltöttvirtuálisbejárássoránmegjelenőképekreajelenÁSZF9.3pontjamegfelelően
alkalmazandó. 

18.5. AMagánhirdetőkésazOfficeHirdetőkáltaligénybevehetőSzolgáltatások 

18.5.1. Ingatlanhirdetéskiküldésehirdetésfigyelőben 
ASzolgáltatóbiztosítja,hogyazIngatlanhirdetésfeladásátkövetőenazIngatlanhirdetés
megjelenjena„Hirdetésfigyelő”funkcióthasználóFelhasználóke-mailfiókjábaküldött
elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában. A Szolgáltató jogosult az
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Ingatlanhirdetést annak adatainak megváltoztatását követően ismételten kiküldeni a
Hirdetésfigyelőben. 

18.5.2.


18.5.3.

18.5.4.

18.5.5.

18.5.6.

Prémiumhirdetésfigyelő 
ASzolgáltatásigénybevételévelaMagánhirdetőésazOfficeHirdetőIngatlanhirdetése
egytovábbialkalommalmegjelenika„Hirdetésfigyelő”funkcióthasználóFelhasználók
e-mailfiókjábaküldöttelektronikuslevélbenszereplőIngatlanhirdetéslistában. 
Újépítésűkiegészítő 
A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető vagy az Office Hirdető
Ingatlanhirdetése az új építésű ingatlan kategóriában jelenik meg az Ingatlant kereső
Felhasználók számára. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag abbanazesetbenvan
lehetőség, ha a hirdetett Ingatlan a 8.2.11. pontban támasztott követelményeknek
megfelel. 

Felirat 
AMagánhirdetőésazOfficeHirdető–ahirdetésicélhatékonyabbeléréseérdekében–
aSzolgáltatóáltalelőremegszövegezettésaFelületekenelérhetőfeliratokkalláthatjael
azIngatlanhirdetést.Azelérhetőfeliratoklistájátésazazokhoztartozómagyarázatokat
aÁSZF6.számúmellékletetartalmazza. 

Hirdetőtáblaszolgáltatás 
A hirdetőtábla igénybevételével és használatával aMagánhirdetőésazOfficeHirdető
offline is professzionális hirdetőként jelenhet meg az Ingatlant kereső személyek
számára. A hirdetőtábla szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősül, annak
megrendelése esetén, a Szolgáltató alvállalkozója a megrendeléstől számított 4
munkanaponbelülleszállítjaahirdetőtáblát,továbbáacsomagrészekéntegyfilctollat,
egygyorskötözőcsomagotésakitöltésisegédletet. 

Statisztika 
AstatisztikaszolgáltatáskeretébenaSzolgáltatóstatisztikátkészítaMagánhirdetőésaz
Office Hirdető hirdetéseinek látogatottságáról, amelyet a Magánhirdető és az Office
HirdetőrészéreelérhetővéteszaFelületeken. 



18.6.

AMobilalkalmazásonigénybevehetőSzolgáltatások 

18.6.1. ProHirdetésfigyelő 
EszolgáltatáskeretébenaMagánfelhasználóvagyazOfficeHirdetőún.“push”üzenet
formájában és/vagy e-mailben - az általa választott szolgáltatástól függően - azonnali
vagy8(nyolc)óránkéntiértesítéstkapaMobialkamazásonkeresztülaMentettkeresés
szolgáltatásszerintiszempontoknakmegfelelőúj,meglévő,deadatmódosítássalérintett
Ingatlanhirdetésekről, valamint a Prémium Hirdetésfigyelő Szolgáltatást igénybevevő
Felhasználók Ingatlanhirdetéseiről. A Felhasználó legfeljebb 5 (öt) Mentett keresés
tekintetében állíthat be Pro Hirdetésfigyelőt, amelybe beleszámítanak azok a Mentett
keresések is, amelyekre a Felhasználó Hirdetésfigyelőt állított be. A szolgáltatás
megrendelésére, a Szolgáltatási Díj megfizetésére és a szolgáltatás lemondására
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kizárólag a Mobilalkalmazáson keresztül van lehetőség. A jelen szolgáltatást igénybe
vevő Magánfelhasználók és az Office Hirdetők tudomásul veszik, hogy a jelen
szolgáltatásra vonatkozó díjfizetések lebonyolításához a Szolgáltató harmadik
személyeket(GooglePay,ApplePay)veszigénybe. 

19. AMA
 GÁNHIRDETŐKRE V
 ONATKOZÓ S PECIÁLIS R
 ENDELKEZÉSEK 

19.1. AMagánhirdetőáltaligénybevehetőSzolgáltatásokatkizárólagIngatlanhirdetésfeladásaesetén
lehetigénybevenni. 

19.2. A Magánhirdető által ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatást a Szolgáltató a megrendelés
pillanatátólkezdődőennyújtja. 

19.3. A Szolgáltatási Díj megfizetésére bankkártya vagy mobiltelefon használatával, banki átutalás
útján, vagy a Szolgáltató által megadott bankfiókban történő készpénzes befizetés útján van
lehetőség.
A
fizetési
módok
részletes
tájékoztatója
a
https://info.ingatlan.com/magan/fizetesi-lehetosegek/linkrekattintvaérhetőel. 

19.4. A Magánhirdető a díjköteles Szolgáltatás Felületentörténőmegrendelésénekvéglegesítéséhez
kötelesaSzolgáltatásiDíjatmegfizetni.ASzolgáltatásiDíjakkorminősülmegfizetettnek,haa
Szolgáltatási Díj a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul – banki átutalás és bankfiókban
történő befizetés esetén a közlemény (megrendelésazonosító) pontos feltüntetése mellett –
pontos összegben jóváírásra kerül. Banki átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén a
közleményrovatbankizárólagamegrendelésazonosítósorszámatüntethetőfel. 

19.5. ASzolgáltatóaSzolgáltatástkizárólagaSzolgáltatásiDíjmegfizetésétkövetőenaktiválja. 

19.6. TöbbIngatlanhirdetésrevonatkozóSzolgáltatásiDíjegyátutalásvagybankfiókbantörténőegy
befizetéskeretében(azazegytranzakcióval)nemteljesíthető. 

19.7. AmennyibenaMagánhirdetőbefizetésetöbbIngatlanhirdetéshezkapcsolódóSzolgáltatásiDíjra
vonatkozik, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a befizetést nemtudja
azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a Szolgáltató a kapott összeget
visszautaljaaMagánhirdetőrészére.AvisszautalásmeghiúsulásaeseténaMagánhirdetőköteles
aSzolgáltatónakavisszafizetéshezszükségesadatokatmegadni. 

19.8. A Magánhirdető a befizetett Szolgáltatási Díjról e-mailben kap visszajelzést, amely arészére
kiállítottszámlátistartalmazza. 

20. AZ OF FICE HIRDETŐKRE V
 ONATKOZÓ S PECIÁLIS R
 ENDELKEZÉSEK 

20.1. Referens,adminisztrátor,kapcsolattartó 

20.1.1. AzOfficeHirdetőjogosultasajátkezelőfelületénreferenseketregisztrálni.Areferensek
az Office Hirdető kapcsolattartójaként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók
számára. 
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20.1.2.
20.1.3.

AreferensekkötelesekazOfficeHirdetőlogójáthasználni. 

A referens jogosult a saját adataival – amennyiben az adminisztrátor ezt előzetesen
engedélyezte – és az általakezeltIngatlanhirdetésekkeléskreditekkelkapcsolatosana
Szolgáltatótóltájékoztatástésmódosítástkérni. 


20.1.4.

A referens nem jogosult az Office Hirdető olyan adatait vagy Szolgáltatásainak
módosításátkérni,amelyekhezaFelületennemférhozzá,továbbánemkérhetdíjbekérő
vagy számla módosítást, az előfizetés tartalmának módosítását, iroda adatok
módosítását. 

20.1.5.

Az Office Hirdető köteles a saját kezelőfelületén egy adminisztrátort regisztrálni. Az
adminisztrátor jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető
Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat tenni és
módosításokat eszközölni,ígykülönösen,denemkizárólagosanSzolgáltatástrendelni,
krediteketkezelni. 

20.1.6.

Az Office Hirdető köteles a Regisztráció során kapcsolattartót regisztrálni. A
kapcsolattartó jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető
Regisztrációjával,SzerződésévelösszefüggésbenNyilatkozatokatésJognyilatkozatokat
tenniésmódosításokateszközölni.ASzolgáltató–amennyibenazÁSZFmáskéntnem
rendelkezik – a Regisztrációval és a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatokat és
Jognyilatkozatokatakapcsolattartóvalközli.Areferenseketisérintőegyébközléseket,
tájékoztatásokatésértesítéseketaSzolgáltatóareferensekrészéreismegküldheti. 

20.1.7.

Referens,adminisztrátoréskapcsolattartókizárólagtermészetesszemélylehet. 

20.1.8.

Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi
okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens, az
adminisztrátor és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve,
kisbetűkkelfolytatvakellmegadni.Azettőleltérőírásmódnemmegengedett. 

20.1.9.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes
személyek referensként, adminisztrátorként vagy kapcsolattartóként történő
regisztrációját – az érintettOfficeHirdetőegyidejűtájékoztatásamellett,megjelölvea
megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya
alapjánperesvagynemperes,vitásvagyegyébokbólrendezetlenjogviszonyaállvagy
állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján,szerződésszegésmiatt
jogkövetkezményekalkalmazásárakerültsor. 











20.1.10. AzOfficeHirdetőkötelezettségetvállalarra,hogyareferensek,azadminisztrátorokés
a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az
AdatvédelmiSzabályzatrendelkezéseit. 

20.1.11. A jelen pont szerinti esetekben a referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó
kizárólag a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet
kapcsolatbaaSzolgáltatóval.ASzolgáltatókizárólagabbanazesetbenadtájékoztatást
30 




vagy teljesíti a referensek, az adminisztrátor és a kapcsolattartó jelen pont szerinti
kérelmeit, amennyiben azok a referens, az adminisztrátor vagy a kapcsolattartó
Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató
rendszerébe. 

20.1.12. A nem természetes személy Office Hirdető mindenkori vezető tisztségviselője vagy
cégvezetője automatikusan kapcsolattartónak minősül, azzal, hogy a vezető
tisztségviselői és cégvezetői –ígykapcsolattartói–minőségellenőrzésétaSzolgáltató
az ilyen személyek részéről történő minden megkeresés esetében – a hatályos
cégkivonatlekérdezéseésvizsgálatamellett–elvégzi. 

20.2. Kreditrendszer 

20.2.1. A Szolgáltató az Office Hirdetőnek a Szerződés keretében megrendelt Szolgáltatási
csomagnakmegfelelőmennyiségűkreditetírjóvá. 

20.2.2. Az OfficeHirdetőamegrendeltSzolgáltatásiCsomaghozjárókreditekenfelültovábbi
kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás
fizetésilehetőségetisbiztosít. 

20.2.3. Az Office Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott
Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató
szabadonésidőbelikorlátozásnélkülhatározzameg. 

20.2.4. Amennyiben az Office Hirdető a rendelkezésére álló krediteket a legutolsó
kreditjóváírástól, illetve -vásárlástól számított 1 (egy) éven belül nem használjafel,a
kreditekelvesznek,azokatazOfficeHirdetőkésőbbmárnemjogosultfelhasználni. 

20.2.5. AmennyibenaSzerződésbármilyenoknálfogvamegszűnik,amegszűnésidőpontjában
meglévőkreditekelvesznek,azokismételtSzerződéskötéstkövetőensemhasználhatók
fel. 

20.2.6. ASzolgáltatóazelveszettvagyfelnemhasználtkreditekellenértékétnemtérítimeg. 

20.3. Felekjogaiéskötelezettségei 

20.3.1. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem
természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi
okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni.
Cégnevétőlésnevétőleltérőmegjelenéstcsakakkorválaszthat,haazzalnemsértimás,
aSzolgáltatóvalszerződésesviszonybanállóHirdetőnévhasználathozfűződőjogát. 

20.3.2. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy Ingatlanhirdetést csak manuálisan, vagy –
amennyiben arra jogosult – Automata Betöltés útjántölthetfel.Mindenezektőleltérő
esetben a SzolgáltatójogosultazÁSZF10.fejezetébenrögzítettjogkövetkezményeket
alkalmazni. 
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20.3.3.

AzOfficeHirdetőtudomásulveszi,hogyazáltalamegrendeltéskifizetettSzolgáltatás
esetén kizárólag telefonon és az általa választott havi, negyedéves vagy éves fizetési
időszak számlán feltüntetett kezdőnapját megelőző második munkanapig jelezheti
elállásivagymódosításiszándékát. 

20.3.4.

Az Office Hirdető naptári évenként egy alkalommal jogosult meglévő Szolgáltatási
csomagjának legfeljebb 3 naptári nappal történő díjmentes meghosszabbítását
kezdeményezni. 




20.3.5.

Az Office Hirdető köteles a Felületeken rendszeresített bejelentőlapon a Szolgáltató
irányába haladéktalanul bejelenteni az Office Hirdető nevének vagy székhelyének
megváltozását, a személyében bekövetkező cégjogi jogutódlást, valamint a Szerződés
átruházásárairányulószándékát.ASzolgáltatóabejelentéstkövető3munkanaponbelül
jegyzi be a név- vagy székhelyváltozást és a cégjogi jogutódlás eredményeként
bekövetkezett változásokat, valamint bírálja el, hogy hozzájárul-e a Szerződés
átruházásához. A Szolgáltató nem járul hozzá a Szerződés átruházáshoz, amennyiben
azt az OfficeHirdetőazáltalautoljáraigénybevettSzolgáltatásidőtartamánaklejártát
követő és a Szerződés 17.2.3.3. pont szerinti megszűnése közötti időszakban
kezdeményezi. 


20.4. ASzolgáltatásiDíj 

20.4.1. A Szolgáltató díjköteles Szolgáltatás megrendelése esetén díjbekérőt, majd annak
kiegyenlítését követően Elektronikus Számlát küld az Office Hirdető részéreazáltala
megadotte-mailcímre. 

20.4.2. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a díjbekérő
sorszámapontosanfeltüntetésrekerülésSzolgáltatásiDíjataSzolgáltatóbankszámláján
hiánytalanul,pontosösszegbenjóváírták. 

20.4.3. A Szolgáltató a Szolgáltatást a SzolgáltatásiDíjfentiekszerintimegfizetésétkövető2
munkanapon belül aktiválja. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2
munkanaponbelüliaktiválásiidőt,amennyibenazOfficeHirdetőadíjbekérőnszereplő
pontos összeget a díjbekérőben meghatározott határidőben és a közlemény (díjbekérő
sorszáma) pontos feltüntetésével fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a
díjbekérősorszámatüntethetőfel. 

20.4.4. A Szolgáltatási Díj megfizetésére banki átutalás, a Szolgáltató által megadott
bankfiókban történő befizetés vagy a Szolgáltató irodájában személyesen,
készpénzfizetés útján van lehetőség. A fizetési módok részletes tájékoztatója a
https://info.ingatlan.com/fizetesi-lehetosegek-irodaknak/linkrekattintvaérhetőel. 

20.4.5. Többdíjbekérőegyátutalásvagybankfiókbantörténőegybefizetéskeretében(azazegy
tranzakcióval)nemteljesíthető. 

20.4.6. AmennyibenazOfficeHirdetőbankiátutalásavagybankfiókbatörténőbefizetésetöbb
díjbekérőrevonatkozik,vagyaközleményrovatbannemkizárólagadíjbekérősorszáma
32 




kerül feltüntetésre, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a
befizetést nem tudja azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a
Szolgáltató az összeget visszautalja az Office Hirdető részére. Bankfióki befizetés,
illetve a visszautalásmeghiúsulásaeseténazOfficeHirdetőkötelesaSzolgáltatónaka
visszafizetéshezszükségesadatokatmegadni. 

20.4.7.

A Szolgáltató bizonyos Szolgáltatások esetében lehetőséget biztosít a Szolgáltatási
Díjnak bankkártyás fizetés útján történő teljesítésére is. Az Office Hirdető a
Szolgáltatási Díj megfizetéséről e-mailben kap visszajelzést. A Szolgáltató a
Szolgáltatásról kiállított számlát különe-mailbenküldimegazOfficeHirdetőrészére.
A Szolgáltatási Díj jelen pont szerint történő megfizetése esetén a Szolgáltatási Díj
akkorminősülmegfizetettnek,haaztaSzolgáltatóbankszámlájánhiánytalanul,pontos
összegbenjóváírták. 


21. ALA
 KÓPARK HIRDETŐKRE V
 ONATKOZÓ R
 ENDELKEZÉSEK 

21.1. A Lakópark Hirdetőkre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. 

21.2. Referens,adminisztrátor,kapcsolattartó 

21.2.1. A Lakópark Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A
referensek a Lakópark Hirdetők kapcsolattartóiként jelennek meg az Ingatlant kereső
Felhasználókirányába. 

21.2.2. Referensnevekéntfiktívnévismegadható. 

21.2.3. ALakóparkHirdetőnemjogosultasajátkezelőfelületénadminisztrátorokatregisztrálni.
A Lakópark Hirdető által a kezelőfelületen adminisztrátorként regisztrált személyeket
törli,amelyrőlegyidejűlegaLakóparkHirdetőttájékoztatja. 

21.2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes
személyek referensként történő regisztrációját – azérintettLakóparkHirdetőegyidejű
tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel
korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nemperes,vitásvagyegyéb
okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi
jogviszonyalapján,szerződésszegésmiattjogkövetkezményekalkalmazásárakerültsor. 

21.2.5. Kapcsolattartókizárólagtermészetesszemélylehet. 

21.2.6. Amennyiben a referenstermészetesszemély,illetveakapcsolattartókizárólagazadott
személy személyi okmányaiban feltüntetettvezeték-éskeresztnévvelregisztrálható.A
referens és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel
folytatvakellmegadni.Azettőleltérőírásmódnemmegengedett. 

21.2.7. A Szolgáltató Szerződéssel összefüggésben a Lakópark Hirdető által a Szerződés
megkötésekor kapcsolattartóként megjelölt személlyel tartja a kapcsolatot. A
33 




kezelőfelületakapcsolattartótautomatikusanreferenskéntkezeli,ezértráareferensekre
vonatkozószabályokatisalkalmaznikell. 

21.2.8.

A
Lakópark
Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek és a
kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az
AdatvédelmiSzabályzatrendelkezéseit. 


21.2.9.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes
személyek referensként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett
LakóparkHirdetőegyidejűtájékoztatásamellett,megjelölveamegtagadásvagyatörlés
indokátis–akikkelkorábbanbármelyegyébjogviszonyaalapjánperesvagynemperes,
vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel
kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények
alkalmazásárakerültsor. 

21.2.10. A jelen pont szerinti esetekben a kapcsolattartó kizárólag a Szerződésben vagy
Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a
Szolgáltatóval.ASzolgáltatókizárólagabbanazesetbenadtájékoztatástvagyteljesítia
kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a kapcsolattartó
Szerződésben meghatározott vagy a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mailés
telefonszám)érkezikbeSzolgáltatórendszerébe. 

21.3. Kreditrendszer 

21.3.1. A Szolgáltató a Szerződés keretében megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomagnak
megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá. A Szolgáltató a Lakópark Szolgáltatási
Csomagnak megfelelő krediteket minden hónap első napján bocsátja a Lakópark
Hirdető rendelkezésére. A Lakópark Hirdető a krediteket mindig az adott tárgyhónap
végéigjogosultfelhasználni.Atárgyhósoránfelnemhasználtkreditekatárgyhóvégén
elvesznek,azoknemhalmozhatókésakövetkezőhónapbannemkerülnekjóváírásra. 

21.3.2. Ha a Lakópark Szolgáltatási Csomag megrendelése nem a hónap első napjára vagy
lejártanemahónaputolsónapjáraesik,akkoraLakóparkSzolgáltatásiCsomaghozjáró
kreditekatörthónapravonatkozóanarányosanilletikmegaLakóparkHirdetőt. 

21.3.3. A Lakópark Hirdető a megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomaghoz járókrediteken
felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató
bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít. Az így vásárolt kreditek a hónap végén
továbbvihetők,halmozhatók. 

21.3.4. ALakóparkHirdetőarendelkezéséreállókreditekterhéreaFelületekenmeghatározott
Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató
szabadonésidőbelikorlátozásnélkülhatározzameg. 

21.3.5. AmennyibenaSzerződésbármilyenoknálfogvamegszűnik,amegszűnésidőpontjában
meglévőkreditekelvesznek,azokismételtSzerződéskötéstkövetőensemhasználhatók
fel. 
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21.3.6.


ASzolgáltatóazelveszettvagyfelnemhasználtkreditekellenértékétnemtérítimeg. 


21.4. ASzolgáltatásiDíjésfizetésifeltételek 

21.4.1. A Lakópark Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a
Szolgáltatórészéremegfizetni. 

21.4.2. A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a
Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap
utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosultaz
adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső
SzolgáltatásiDíjatazelsővagyutolsónemtörthónapszámlájábanfeltüntetni. 

21.4.3. A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően –elektronikusvagy
papíralapúszámlátállítki. 

21.4.4. A Szolgáltatási Díjat a Lakópark Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles
megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell
tüntetni.ASzolgáltatásiDíjakkorminősülmegfizetettnek,haaközleménybenaszámla
sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató
bankszámlájánhiánytalanul,pontosösszegbenjóváírták. 

21.4.5. Amennyiben a Lakópark Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a
Lakópark Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére
köteles. 

21.5. ASzerződésmegszűnése 

21.5.1. A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél
jogosultírásban30naposfelmondásiidővelfelmondani. 

21.5.2. A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem
jogosultrendesfelmondássalmegszüntetni 

22. ADISPLAY HIRDETŐKRE V
 ONATKOZÓ R
 ENDELKEZÉSEK 

22.1. A Display Hirdetőre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. 

22.2. Felekjogaiéskötelezettségei 

22.2.1. A Display Hirdető köteles a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott
közzétételi
időpontja
előtt
legalább
5
munkanappal
a
https://sales.ingatlan.com/specifikacio/ linken elérhető technikai specifikációnak
megfelelőDisplayHirdetéstaSzolgáltatórendelkezésérebocsátani. 
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22.2.2.


22.2.3.


22.2.4.

ASzolgáltatójogosultaközzétételelőttaDisplayHirdetésttesztelni.Ateszteléssorán
felmerülő hibákról a Szolgáltató tájékoztatja a Display Hirdetőt; a hibák kijavítása a
Display Hirdető feladata. Amennyiben a Display Hirdető nem javítja kiaSzolgáltató
általjelzetthibákatahibajelzéstőlszámított3munkanaponbelül,aSzolgáltatójogosult
aSzerződéstőlelállni. 
A Display Hirdető változtatási igényt a Display Hirdetésnek a Szerződésben
meghatározott közzétételi időpontja előtt legfeljebb 3 munkanappal terjeszthet elő. E
határidőlejártátkövetőenaSzolgáltatóváltoztatásiigénytnemfogadel,ésnemfelela
nemteljesítettmódosításiigényekbőleredőkárokért. 
A Display Hirdetés – a Szerződésben meghatározott – Felületen történő elhelyezését,
illetvemegjelenésihelyétaSzolgáltatóhatározzameg. 


22.2.5.

SzövegesDisplayHirdetés(pl.PRcikk)úgytehetőközzé,hogyannakreklámjellegea
Display Hirdetés szövegéből egyértelműen kiderüljön, annak valódi természetét a
DisplayHirdetésnemleplezheti. 

22.2.6. Politikai tartalmú Display Hirdetés kizárólag „Fizetett politikai hirdetés” felirattal
megjelölvekerülhetközzétételre. 

22.2.7. A Display Hirdető a Display Hirdetésnek a Szerződésben meghatározott közzétételéi
időpontját megelőző 5. munkanapig jogosult a Szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett
írásbeli Jognyilatkozatával elállni. A Jognyilatkozatnak a jelen pontban rögzített
határidőigmegkellérkeznieaSzolgáltatóhoz. 

22.2.8. A Felületeken közzétett Display Hirdetés megjelenési (AV) és kattintás (CT) számai
mérésevonatkozásábanaSzolgáltatóalvállalkozója(AdverticumZrt.)általmértadatok
azirányadók.ASzolgáltatóazígymértadatokhozonlinehozzáféréstbiztosítaDisplay
Hirdetőrészére. 

22.2.9.

A Szolgáltató a Display Hirdetés tartalmáért nem felel. A Szolgáltató jogosult a
Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Display
Hirdetés tartalma jogszabályba ütközik, sérti vagy sértheti harmadik személyekjogait
vagyaSzolgáltatóüzletiérdekeit. 

22.2.10. Ha a Display Hirdetés a Szolgáltatónak felróható ok miatt (pl. szerverleállás) nem
jelenik meg a – Szerződésben meghatározott – Felületen, a Szolgáltató a közzététel
időtartamátakiesésidőtartamávalmeghosszabbítja.EkörbenaSzolgáltatókizárólaga
Felületeküzemeltetéséért,felügyeletéért,illetveelérhetőségéértvállalfelelősséget,más
honlapok és felületek esetében a Szolgáltató felelőssége kizárt. A jelen pont szerinti
hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a
közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Display Hirdetéshez kapcsolódó
SzolgáltatásiDíjmértékébenkorlátozott. 

22.3. ASzolgáltatásiDíjésfizetésifeltételek 
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22.3.1.

A Display Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a
Szolgáltatórészéremegfizetni. 

22.3.2.

A Szolgáltató azt követően jogosult a számláját kiállítani, hogy a Display Hirdetés
előszörmegjelenika–Szerződésbenmeghatározott–Felületen. 

22.3.3.

A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a
Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap
utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosultaz
adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső
SzolgáltatásiDíjatazelsővagyutolsónemtörthónapszámlájábanfeltüntetni. 

22.3.4.

A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően –elektronikusvagy
papíralapúszámlátállítki. 

22.3.5.

A Szolgáltatási Díjat a Display Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles
megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell
tüntetni.ASzolgáltatásiDíjakkorminősülmegfizetettnek,haaközleménybenaszámla
sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató
bankszámlájánhiánytalanul,pontosösszegbenjóváírták. 

22.3.6.

Amennyiben a DisplayHirdetőaszámlakiegyenlítésévelkésedelembeesik,aDisplay
HirdetőaPtk.-banmeghatározottmértékűkésedelmikamatmegfizetéséreköteles. 












22.3.7.

Amennyiben a Display Hirdető a számla kiegyenlítésével 8 napot meghaladó
késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a Display Hirdetés közzétételének
felfüggesztésére. A közzététel felfüggesztéséről, a Szolgáltató e-mail útján értesíti a
Display Hirdetőt. Amennyiben a Display Hirdető a jelen pont szerinti értesítés
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül sem tesz eleget fizetési
kötelezettségének,aSzolgáltatójogosultaSzerződéstazonnalihatállyalfelmondani.A
jelenpontszerintifelfüggesztésidőtartamabeleszámítaDisplayHirdetésSzerződésben
meghatározottközzétételiidőtartamába. 


22.4. ASzerződésmegszűnése 

22.4.1. A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél
jogosultírásban30naposfelmondásiidővelfelmondani. 

22.4.2. A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem
jogosultrendesfelmondássalmegszüntetni. 

23. ACO
 RPORATE HIRDETŐKRE V
 ONATKOZÓ R
 ENDELKEZÉSEK 

23.1. ACorporateHirdetőkreazÁSZFrendelkezéseitajelenfejezetbenfoglalteltérésekkelkell
alkalmazni. 

23.2. ASzerződéslétrejötte,tárgyaésidőtartama 
37 





23.2.1.

ASzerződésazÁSZF4.számúmellékletétképezőegyediszerződésmindkétféláltali
aláírásávaljönlétre. 


23.2.2.

A Szerződés alapjánaSzolgáltató–aCorporateHirdetőáltalmegrendeltszolgáltatási
csomag szerinti – hirdetési felületet biztosít a Corporate Hirdető részére, a Corporate
Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben
meghatározottakszerint. 


23.2.3.

ASzerződéslétrejöttétkövető3munkanaponbelülaSzolgáltatóRegisztrációthozlétre
aCorporateHirdetőrészéreahttps://ingatlan.comweboldalon,amelyhezkapcsolódóan
– a kezelőfelületre történő belépés biztosítása érdekében – a Szolgáltató felhasználó
nevetésjelszótbocsátaCorporateHirdetőrendelkezésére. 


23.2.4.

A Szerződés – a felek megállapodása alapján–határozottvagyhatározatlanidőrejön
létre. 


23.2.5.

A Corporate Hirdető kizárólag Corporate Hirdetést tehet közzé. A Corporate Hirdető
legfeljebb30(harminc)CorporateHirdetésttehetközzé. 


23.3.

Referens,adminisztrátor,kapcsolattartó 


23.3.1.


23.3.2.
23.3.3.


23.3.4.


23.3.5.

A Corporate Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A
referensek a Corporate Hirdetők kapcsolattartóiként jelennek meg az Ingatlant kereső
Felhasználókirányába. 
Referensnevekéntfiktívnévismegadható. 

A Corporate Hirdető nem jogosult a saját kezelőfelületén adminisztrátorokat
regisztrálni. A Corporate Hirdető által a kezelőfelületen adminisztrátorként regisztrált
személyekettörli,amelyrőlegyidejűlegaCorporateHirdetőttájékoztatja.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes
személyek referensként történő regisztrációját–azérintettCorporateHirdetőegyidejű
tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel
korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nemperes,vitásvagyegyéb
okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi
jogviszonyalapján,szerződésszegésmiattjogkövetkezményekalkalmazásárakerültsor. 
Kapcsolattartókizárólagtermészetesszemélylehet. 


23.3.6.

Amennyiben a referenstermészetesszemély,illetveakapcsolattartókizárólagazadott
személy személyi okmányaiban feltüntetettvezeték-éskeresztnévvelregisztrálható.A
referens és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel
folytatvakellmegadni.Azettőleltérőírásmódnemmegengedett. 
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23.3.7.

A Szolgáltató Szerződéssel összefüggésben a Corporate Hirdető által a Szerződés
megkötésekor kapcsolattartóként megjelölt személlyel tartja a kapcsolatot. A
kezelőfelületakapcsolattartótautomatikusanreferenskéntkezeli,ezértráareferensekre
vonatkozószabályokatisalkalmaznikell. 

23.3.8.

A Corporate Hirdető kötelezettségetvállalarra,hogyareferensekésakapcsolattartók
megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi
Szabályzatrendelkezéseit. 




23.3.9.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes
személyek referensként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett
CorporateHirdetőegyidejűtájékoztatásamellett,megjelölveamegtagadásvagyatörlés
indokátis–akikkelkorábbanbármelyegyébjogviszonyaalapjánperesvagynemperes,
vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel
kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények
alkalmazásárakerültsor. 

23.3.10. A jelen pont szerinti esetekben a kapcsolattartó kizárólag a Szerződésben vagy
Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a
Szolgáltatóval.ASzolgáltatókizárólagabbanazesetbenadtájékoztatástvagyteljesítia
kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a kapcsolattartó
Szerződésben meghatározott vagy a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mailés
telefonszám)érkezikbeSzolgáltatórendszerébe. 

23.4.

Kreditrendszer 


23.4.1.

23.4.2.

23.4.3.

23.4.4.

A Szolgáltató a Szerződés keretében megrendelt szolgáltatási csomagnak megfelelő
mennyiségű kreditet ír jóvá. A Szolgáltató a szolgáltatási csomagnak megfelelő
krediteket minden hónap első napján bocsátja a Corporate Hirdető rendelkezésére. A
CorporateHirdetőakrediteketmindigazadotttárgyhónapvégéigjogosultfelhasználni.
A tárgyhó során fel nem használt kreditek a tárgyhó végén elvesznek, azok nem
halmozhatókésakövetkezőhónapbannemkerülnekjóváírásra. 

Ha a szolgáltatási csomag megrendelése nem ahónapelsőnapjáravagylejártanema
hónaputolsónapjáraesik,akkoraszolgáltatásicsomaghozjárókreditekatörthónapra
vonatkozóanarányosanilletikmegaCoporateHirdetőt. 

ACorporateHirdetőamegrendeltszolgáltatásicsomaghozjárókreditekenfelültovábbi
kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás
fizetési lehetőséget is biztosít.Azígyvásároltkreditekahónapvégéntovábbvihetők,
halmozhatók. 

ACorporateHirdetőarendelkezéséreállókreditekterhéreaFelületekenmeghatározott
Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató
szabadonésidőbelikorlátozásnélkülhatározzameg. 
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23.4.5.

23.4.6.

AmennyibenaSzerződésbármilyenoknálfogvamegszűnik,amegszűnésidőpontjában
meglévőkreditekelvesznek,azokismételtSzerződéskötéstkövetőensemhasználhatók
fel. 

ASzolgáltatóazelveszettvagyfelnemhasználtkreditekellenértékétnemtérítimeg. 


23.5. ASzolgáltatásiDíjésfizetésifeltételek 

23.5.1. A Corporate Hirdető a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat köteles a
Szolgáltatórészéremegfizetni. 

23.5.2. A Szolgáltató a számláját előre, a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani. Ha a
Szerződés hatályba lépése nem a hónap első napjára vagy megszűnése nem a hónap
utolsó napjára esik, a Szolgáltató erre a tört hónapra vonatkozó számláját jogosultaz
adott hónap bármely napján kiállítani, vagy választása szerint a tört hónapra eső
SzolgáltatásiDíjatazelsővagyutolsónemtörthónapszámlájábanfeltüntetni. 

23.5.3. A Szolgáltató – a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően –elektronikusvagy
papíralapúszámlátállítki. 

23.5.4. A Szolgáltatási Díjat a Corporate Hirdető banki átutalással 8 napon belül köteles
megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát fel kell
tüntetni.ASzolgáltatásiDíjakkorminősülmegfizetettnek,haaközleménybenaszámla
sorszáma pontosan feltüntetésre került és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató
bankszámlájánhiánytalanul,pontosösszegbenjóváírták. 

23.5.5.

Amennyiben a Corporate Hirdető a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a
Corporate Hirdető a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére
köteles. 


23.6.

ASzerződésmegszűnése 


23.6.1.

A jelen fejezet szerint megkötött, határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél
jogosultírásban30naposfelmondásiidővelfelmondani. 


23.6.2.

A jelen fejezet szerint megkötött, határozott időre szóló Szerződést egyik fél sem
jogosultrendesfelmondássalmegszüntetni. 



MELLÉKLETEK 

1.számúmelléklet:SzolgáltatásiDíjak 

2.számúmelléklet:Ajánlatminta–LakóparkHirdető 

3.számúmelléklet:Ajánlatminta–DisplayHirdető 
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4.számúmelléklet:Egyediszerződésminta–CorporateHirdető 

5.számúmelléklet:Korm.rendeletszerintielállásiésfelmondásinyilatkozatminta 

6.számúmelléklet:Feliratoklistájaésmagyarázataik 

7.számúmelléklet:Tájékoztatóakreditrendszerrőlésarangsorolásielvekről 
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