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Jele okirat a to á iak a : ÁSZF) a Mobile Engine Kft. a to á iak a : Szolgáltató) 2018. jú ius 3.
apjától hatál os általá os szerződési feltételeit tartal azza direkt – nem online – értékesítés eseté .
A Szolgáltató a ho lapjá tájékoztatja az Üg feleket a hatál os szerződési feltételeiről, a ak
hatál a lépéséről, ódosításáról, esetleges issza o ásáról.
Szolgáltató adatai, alapfogal ak

1.

1.1 Szolgáltató eve, í e
Mo ile E gi e Szoftverfejlesztő és Üze eltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhel : 1061 Budapest, Paulay Ede utca 50.
Cégjeg zékszám: 01-09-954328
Adószá : 13473781-2-42
1.2 Szolgáltató ügyfélszolgálatá ak elérhetősége
Szolgáltató az Üg felek tájékoztatására, az Üg fél ejele tések i tézésére, pa aszok
ki izsgálására és or oslására elektro ikus úto ag telefo o elérhető üg félszolgálatot tart fent. Az
Üg fél a Szolgáltatás teljesítésé el kap solatos ilatkozatokat írás a postai úto , telefa o , ag
elektro ikus le él e az alá i üg félszolgálati elérhetőségeke közölheti a Szolgáltató al:
e-mail: support@mobilengine.com
telefon: +36 1 413 0505
u kaidő e : óra és óra között közép-európai időzó a .
Szolgáltató kizárólag az Üg fél által írás a
egadott és Szolgáltató által elfogadott
kap solattartói al köteles ár il e üg félszolgálati ko
u iká iót fol tat i. Szolgáltató nem
köteles Üg fél felhasz álói al köz etle üg félszolgálati, ag ár il e
ás típusú ko
u iká iót
fol tat i, ala i t a felhasz álóktól köz etle ül érkező ár il e tájékoztatás ag
ejele tés
fogadására.
1.3 Fogalo

eghatározások

Jele ÁSZF- e a kö etkező kifejezések az alá
1.3.1./

1.3.2./

i jele téssel ír ak:

BackOffice Kliens: Bö gésző keresztül elérhető O li e felület el e lehetséges az
ered é adatok és statisztikák egteki tésére, ad i isztratí feladatok el égzése,
felhasz áló kezelés, eállítások, ala i t a Refere ia adatok feltöltésére.
BI Dashboard Kliens: O li e felület el e a We for s Klie s és a Mo il Klie s
segítségé el rögzített adatokat lehet grafikusa ag tá lázatos for á a előállított
statisztikáit egteki te i a Mo ile gi e Alkal azás segítségé el.
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1.3.3./

1.3.4./

1.3.5./
1.3.6./
1.3.7./
1.3.8./

1.3.9./

1.3.10./

1.3.11./

Ügyfél: A Szolgáltatást a Szolgáltatási Szerződés alapjá igé
e e ő, az elektro ikus
kereskedel i szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
al összefüggő
szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
. é i CVIII. tör é
. § t po tja szerinti
Vállalkozás ak i ősülő üg fél.
Ered é y Adat: Az adat ázis a a Mo il Klie s segítségé el kitöltött Mo il Űrlapok ól
eérkező adatok, el ek egteki thetők az I for atikai Re dszer által ge erált o li e
felülete ag Me edzs e t Riportké t kie portálhatók eg összefoglaló Excel tá lá a.
Fél/Felek: A Szolgáltató és az Üg fél eg üttese Felek, ár el ikük külö -külö e
e esít e Fél.
Gara tált Szolgáltatási Idősáv: Miden nap 0- óra közötti idői ter allu .
Hardver: Mi de szá ítógép, periféria, fizikai i terfész.
Informatikai Rendszer: Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítése érdeké e felhasz ált
Hard erek és Szoft erek összessége, ide e ért e a Szolgáltatás igé e ételéhez
szükséges, az Üg fél által iztosíta dó sze él i és tárg i feltételeket.
Külö leges adat: a faji eredetre, a e zeti és et ikai kise séghez tartozásra, a politikai
éle é re ag pártállásra, a allásos ag
ás ilág ézeti egg őződésre, az
érdekkép iseleti szer ezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros sze edél re, a
sze uális életre o atkozó adat, ala i t a ű üg i sze él es adat.
Leállások: Az I for atikai Re dszer Re dkí üli leállása, a Ter ezett re dszeres leállása
és a Ter ezett e re dszeres leállása.
Re dkívüli leállás: A Leállás azo esete, a el e a Szolgáltató az I for atikai
Re dszer űködését az Üg fél eg idejű értesítésé el rész e , ag egész e leállítja az
adat izto ságot ag érték e eszél eztető izto sági ese é ek például, de e
kizárólag: írustá adás, külső, ag első kap solato keresztüli etörési kísérletek
iatt, ag az I for atikai Re dszer eg része, ag egésze re delle ese leáll.
Tervezett re dszeres leállás: A Leállás azo esete, a el e a Szolgáltató a Gara tált
Szolgáltatási Idősá o kí ül az I for atikai Re dszer egészét, ag eg részét az Üg fél
elektro ikus le él e törté ő értesítésé el, kar a tartás éljá ól előre eghatározott
időpo t a isszatérőe óra időtarta ra leállítja. Ter ezett re dszeres leállásra
- havonta 2 alkalommal, Üg féllel előre eg eztetett időpo t a
- alkal a ké t legfelje
óra hossza
kerülhet sor.
Tervezett, nem re dszeres leállás: A Leállás azo esete, a el e a Szolgáltató a
Gara tált Szolgáltatási Idősá o kí ül az I for atikai Re dszer egészét, ag eg részét
az Üg fél előzetes értesítésé el kar a tartás éljá ól előre eghatározott időpo t a
előre eghatározott időtarta ra leállítja. A Ter ezett, e re dszeres leállásról a
Szolgáltató a ak egkezdését egelőző
appal értesíti az Üg felet. A Tervezett,
e re dszeres leállás alkal a ké t az 5 munkanapot nem haladhatja meg. A
Ter ezett, e re dszeres leállás időtarta ára az Üg fél a szü etelés időtarta ára
o atkozó Szolgáltatási Díj fizetésére e köteles.
Menedzsment Riport: A Mo ile gi e Alkal azás ered é eké t létrejö ő adat ázis
ele zését tartal azó, testre sza ható, szá os doku e tu for á a , külö öző
ko
u iká iós sator áko eljuttatható, ele ző, illet e összegző doku e tu . Az
Me edzs e t Riportok elkészítéséhez Cr stal Reports progra ra a szükség.
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1.3.12./

1.3.13./
1.3.14./
1.3.15./

1.3.16./

1.3.17./
1.3.18./

1.3.19./

1.3.20./
1.3.21./
1.3.22./
1.3.23./

Mo il Felhasz áló: Az Üg fél által eghatározott, az Üg féllel ala el te éke ség
ellátására, u ka el égzésére ag ered é
létrehozására jog iszo
a – íg
külö öse
u ka iszo a , eg ízási jog iszo a , állalkozási jog iszo
a ,
kereskedel i üg öki jog iszo
a - álló ter észetes sze él , aki ek agatartásá ól
eredő ala e
i kárért az Üg fél Szolgáltató ja ára készfizető kezesi felelősséggel
tartozik. A Mo il Felhasz áló köz etle ül jogosult a Mo ile gi e Alkal azást hasz ál i.
Mobil Kliens: A Okostelefo o futó Mo ile gi e Szoft er, a el e a felhasz áló fel ihet
adatokat, vagy megteki thet adatokat a Mo ile gi e Alkal azás hasz álatá al.
Mo il Űrlap: A Mo il Klie se elül az adat ázis a törté ő adat e itelt segítő, az Üg fél
igé ei szeri t a Refere ia Adatok alapjá kialakított elektro ikus felület.
Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iója: A Szolgáltatás Üg fél igé ei ek egfelelő
kialakítása a Szolgáltató által, az Üg fél által írás a isszaigazolt spe ifiká ió alapjá ,
el a i Mo il Űrlapok és az ii Me edzs e t Riportok for átu á ak és
adattartal á ak eghatározásá ól, ala i t a iii Refere ia Adatok feltöltésé ől áll.
A Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iójá ak díjsza ását a Szolgáltatási Szerződés
tartal azza. A díjsza ás alapja a Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iójá ak
dara szá a. A Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iója tartal azza a spe ifiká iót és
a Mo ile gi e Alkal azás űszaki eg alósítását. Mi d a spe ifiká ió i d a
Mo ile gi e Alkal azás űszaki eg alósítása két dara iterá iós kört tartal az az
Üg fél részére. A e
i e az iterá iós kör ök szá a a Szolgáltató ak fel e róható
ok ól tö
i t kettő, úg az eg to á i Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá ió ak
i ősül, el a Szolgáltatási Szerződés e
eghatározottak szeri t díjköteles.
Mo ile gi e Alkal azás: Az Üg fél Okostelefo készüléké
Mobil Kliens és a
Szolgáltató I for atikai Re dszeré (BackOffice Kliens) futó Mo ile gi e Szoft er,
amely - a ele eg ütt űködő általá os élú Szoft erek operá iós re dszer, adat áziskezelő re dszer, fejlesztési eszköz ök , i terfészek st .
ellett - az Üg fél éljaira
kifejlesztett és testre sza ott adat ázis kezelő, adat ázis értékelő fu k iókat alósít
meg.
Mo ile gi e védjegy: Szolgáltató a Szelle i Tulajdo Ne zeti Hi atala által
lajstro ozott saját árka és édjeg e.
Okostelefon: Mindazon hardver, operá iós re dszer és eg é alkal azások, a el ek
o iltelefo ké t is fu k io áló kézi szá ítógépek, és a Mo ile gi e Alkal azás
hasz álatához szükséges. A Szolgáltató által tá ogatott Okostelefo platfor ok: Apple
iOS ag e él úja
erzió, Google A droid . ag e él úja
erzió.
Referencia Adatok: Az Üg fél azo
üzleti adatai,
el eket a Szolgáltatás
I ple e tá iója érdeké e a Mo il Űrlapok kialakításához a Szolgáltató részére
elektro ikus úto
egad.
SDK: A Mo ile gi e Alkal azások testre-sza ását és fejlesztését és i tegrá ióját teszi
lehető é a fejlesztői kör ezet, és szá os fejlesztői eszköz eg üttese.
Statisztika: Az Üg fél Mo ile gi e Alkal azására o atkozó összesített adatok.
Szelle i ter ék: A Szolgáltató ál keletkező i de e ű tudása ag, ter ék, el a
Szá itelről szóló
. é i C tör é a szelle i ter ékek közé sorol.
Sze élyes adat: ár el
eghatározott azo osított ag azo osítható ter észetes
sze éll el a to á iak a : éri tett kap solat a hozható adat, az adat ól le o ható,
ÁSZF

5

Mobile Engine Kft.
1061 Budapest
Paulay Ede utca 50.
telefon: +36 1 413 0505
www.mobilengine.com
Mobile Engine Kft. – Általános szerződési feltételek

1.3.24./

1.3.25./
1.3.26./

1.3.27./

az éri tettre o atkozó kö etkeztetés. A sze él es adat az adatkezelés sorá
i daddig egőrzi e i őségét, a íg kap solata az éri tettel hel reállítható. A
sze él külö öse akkor teki thető azo osítható ak, ha őt - köz etle ül ag köz et e
- é , azo osító jel, illetőleg eg ag tö , fizikai, fiziológiai, e tális, gazdasági,
kulturális ag szo iális azo osságára jelle ző té ező alapjá azo osíta i lehet.
Szoftver: Szá ítógépes progra ok i put és output for átu okkal, a forrás és
tárg kódokkal, progra listákkal, adat odellekkel, fol a atá rákkal , ala i t az
ezekhez tartozó leírások, szö eges ag arázatok, út utatók, űködési i struk iók, és
a tá ogató doku e tu ok. A Szoft er fogal a agá a foglalja az adathordozókat,
a el e e progra ok és doku e tá iók rögzítésre kerültek, eleért e az
e gedél ezett ásolatokat, ja ításokat, frissítéseket, ala i t az e lített progra ok
úja
erzióit. A e i e a jele ÁSZF kifejezette
ásképpe e re delkezik, a
Szoft er fogalo
agá a foglal
i de hasz álatot segítő eszközt, fordítást,
égrehajtott ódosítást és frissítést, az úja
erziókat és ás áltoztatásokat is.
Szolgáltatási Szerződés: Az Szolgáltatási Szerződés és jele ÁSZF eg üttese .
Távoli Asztali Elérés: Hi ás
űködés eseté a Mo il felhasz áló satlakoztatja
Okostelefo készülékét eg sze él i szá ítógéphez, el e tá oli asztali kap solat
létrehozására alkal as Szoft er a telepít e. E ek segítségé el a Szolgáltató
elle őriz i tudja a készülék hi ás űködésé ek okát és tá olról ki tudja ja íta i azt,
felté e, ha hi ajele ség oka Szolgáltató Szolgáltatásá ól ered. Ekkor az Okostelefo t
e kell eljuttat i a Szolgáltatóhoz.
Webforms Kliens: Bö gésző keresztül elérhető O li e felület el e lehetséges
adatok rögzítése, és adatok egteki tése a Mo ile gi e Alkal azás segítségé el.

2. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte
A Szolgáltatási Szerződés a szerződés i dkét Fél általi aláírásá al jö létre. Az Szolgáltatási
Szerződés aláírásá al az Üg fél az ÁSZF elfogadásáról is re delkezik, íg az Szolgáltatási Szerződés és
az ÁSZF eg üttese sza ál ozzák a szolgáltatási jog iszo
to á iak a : Szolgáltatási Jogviszo y)
tartal át. A Szolgáltatási Jog iszo az Szolgáltatási Szerződés re delkezése szeri t határozott, ag
határozatla időre jö létre azzal, hog a határozott idejű Szolgáltatási Jog iszo
írásbeli
re delkezés élkül határozatla idejű Szolgáltatási Jog iszo
á alakul át, a e i e a határozott
idő lejáratát kö etőe az Üg fél a Szolgáltatást to á ra is, legalá eg alkalo
al igé e eszi.
2.1 A Szolgáltatási Szerződés

ódosítása

A Szolgáltatási Szerződés ódosítása az Szolgáltatási Szerződés Felek általi
ÁSZF Szolgáltató általi ódosításá al törté ik.

ódosításá al ag az

2.1.1./ Az Szolgáltatási Szerződés ódosítása
Az Szolgáltatási Szerződés ódosítására – a e
i e jele ÁSZF eltérőe e rendelkezik –
az Szolgáltatási Szerződés létrejöttére o atkozó re delkezések egfelelő alkal azásá al
kerülhet sor.
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2.1.2./ Az ÁSZF ódosítása
A Szolgáltató fe tartja a jogot, hog jele ÁSZF-et saját dö tése alapjá , a hatál os
jogsza ál ok keretei között ár ikor eg oldalúa
ódosítsa. A Szolgáltató az ÁSZF ter ezett
ódosításról – a e
i e jele ÁSZF eltérőe
e re delkezik - az Üg fél részére
elektro ikus üze et e ag a ho lapo legalá
aptári appal az ÁSZF ter ezett
ódosítását egelőzőe tájékoztatást ad. A Szolgáltató e köteles az Üg felet a tervezett
ÁSZF ódosításról előre értesíte i, a e
i e az ÁSZF ódosítása a Szolgáltatás ő ítése
iatt álik szükségessé és a ódosítás a ár újtott Szolgáltatásra o atkozó ÁSZF-et nem
éri ti. Amennyi e az ÁSZF ódosítása az ÁSZF lé eges ele ét éri ti, úg az Üg fél a
Szolgáltatási Szerződést az ÁSZF 7. po tja szeri t szü tetheti eg.
2.2 Változás az Ügyfél adataiban
Az Üg fél köteles az adatai a
ekö etkezett áltozásokról a Szolgáltatót a áltozás
ekö etkezésétől szá ított
apo elül írás a tájékoztat i. Az Üg fél köteles az elle e i dult
felszá olási, égelszá olási, illet e sődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás egi dítását kö etőe
haladéktala ul írás a tájékoztat i. Eze kötelezettség el ulasztásá ól eredő kárért az Üg fél
kártérítési felelősséggel tartozik, és a Szolgáltató az e ől eredő károkért e állal felelősséget.
3.

A Szolgáltatás leírása

3.1 A Szolgáltató tevéke ysége
A Szolgáltató te éke sége a Szolgáltató I for atikai Re dszere eze
elül a Mo ile gi e
Alkal azás felhasz álásá al a szerzői jogról szóló
. é i LXXVI. tör é
/A §-a szeri ti adat ázis
létrehozására irá ul ol
ódo , hog az adat ázis a az Üg fél által re delkezésre o sátott
Ered é Adatokat az Üg fél igé ei szeri t re dezi, a ól igé szeri t Statisztikákat és/ ag
Me edzs e t Riportokat készít és ezeket az Üg fél részére elektro ikus úto hozzáférhető é teszi.
Az Üg fél a Szolgáltatási Szerződés alapjá hozzáférést kap a Szolgáltató I for atikai Re dszere egy
eghatározott részé ek, eze elül a Mo ile gi e Alkal azás és az Ba kOffi e Klie s hasz álatához,
el e keresztül az Üg fél Mo il Felhasz álókat regisztrálhat Mo il Klie s, és/ ag Ba kOffi e Klie s
hozzáférési joggal. A Szolgáltató a Szolgáltatás részeké t – az Üg féllel eg ütt űköd e – állalja a
Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá ióját az Szolgáltatási szerződés re delkezései szeri t. A
Mo ile gi e Alkal azás iztosítja a ak lehetőségét is, hogy az Üg fél a Mo ile gi e Alkal azás
I ple e tá ióját aga égezze el. A Szolgáltatás újtása sorá létrejö ő adat ázis előállítója a
Szolgáltató.
Szolgáltató a Mo ile gi e Alkal azás szer er oldali részét két alter atí szer er hosti g
egoldás közül az eg ik e
újtja Üg fél ek az Üg fél által a Szolgáltatási szerződés e
meghatározott prefere iája szeri t:
•
"On premise szerver": a szerver - el e a Mo ile gi e Alkal azás fut és az adatok
tárol a a ak - fizikailag az üg fél telephel é a . E e az eset e az Üg fél
felelős a szer er iztosításáért és a ak fizikai izto ságá ak gara tálásáért.
•
"Cloud alapú szer er": a szer er - el e a Mo ile gi e Alkal azás fut és az adatok
tárol a a ak - a szolgáltató által szerződtetett szer erpark szer erter ei e
iztosított a szer er.
ÁSZF
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3.2 A Szolgáltatás igé y evételéhez szükséges feltételek
3.2.1./ A Szolgáltatás igé e ételéhez szükséges gazdasági és jogi feltétel a Szolgáltatási Szerződés
egkötése és fe állása, ala i t a Szolgáltatási Díjak egfizetése.
3.2.2./ A Szolgáltatás igé
e ételéhez szükséges alá
köteles saját költségé iztosíta i:

i Hard er és Szoft er feltételeket az Üg fél

a./ Sze él i szá ítógép i ter et hozzáféréssel és a Szolgáltatás igé e ételéhez szükséges
Szoft erekkel a Mo ile gi e Alkal azás ki ételé el , ala i t
b./ Okostelefo készülék az összes Mo il Felhasz áló szá ára i ter et hozzáféréssel és a
Szolgáltatás igé
e ételéhez szükséges Szoft erekkel a Mo ile gi e Alkal azás ki ételé el .
Szolgáltató az Üg fél által iztosított satlakozó Okostelefo
ere dezés Szolgáltatás
igé
e ételére aló alkal asságát a Szolgáltatási Jog iszo időtarta a alatt ár ikor elle őrizheti.
Ha az Okostelefo
ere dezés e alkal as a Szolgáltatás igé e ételére, a Szolgáltató a
Szolgáltatás hi átla ságáért felelősséggel
e
tartozik. A szélese
körű Szolgáltatás
igé
e ételéhez eépített GPS-re, illet e ka erára is szükség lehet.
Üg fél köteles saját Hard er ere dezései
iztosíta i a Szolgáltatás hi átla
űködéséhez
szükséges Szoft erek egfelelőségét, ala i t, hog eze Szoft erek har adik sze él ek jogait e
sértsék. A Szolgáltatás igé
e ételére alkal atla Szoft er ől eredő károkért a Szolgáltató
felelősséget e állal.
A Mo ile gi e Alkal azás hi átla
űködéséhez legalá az alá i Szoft erfeltételek ek kell
teljesül i:
- Okostelefon: az okostelefon 1.-es pontban defi iált A droid és iOS erziói. Az okostelefon
hard ere, operá iós re dszere és eg é alkal azásai al kap solatos jótállási és sza atossági
kötelezettségekért az okostelefo értékesítője felel, és e Szolgáltató.
- Mo ile gi e Ba koffi e, We for s, és BI Dash oard: Google Chro e ö gésző
ag
e él úja
erziója.
3.2.3./ A Szolgáltatás igé e ételé ek sze él i feltétele a Mo il Felhasz álók
szá ítógépes is erete.

egfelelő

3.3 Adatvédele , GDPR
Szolgáltató rögzíti, hog a tör é i előírások ak
egfelelőe elkészítette az általá os
adat édel i re delet GDPR ala i t az eg é irá adó jogsza ál ok szeri ti adat édel i
sza ál zatát és a ak hatál a alá hel ezkedett. Adat édel i sza ál zatá ak élja hog eghatározza
a Szolgáltató, i t Adatkezelő által kezelt sze él es adatok körét, az adatkezelés ódját, to á á a
hatál os jogsza ál ok ak
egfelelőe
iztosítsa a ter észetes sze él
Felhasz álók
agá szférájá ak tisztelet e tartását, az adat édele és az adat izto ság kö etel é ei ek
ér é esülését, to á á, hog
egakadál ozza a Felhasz áló sze él es adataihoz aló jogosulatla
ÁSZF
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hozzáférést, az adatok eg áltoztatását és jogosulatla
il á osságra hozatalát ag felhasz álását.
Az adat édel i sza ál zat a jele ÁSZF kiegészítő és el álaszthatatla részét képezi. Az adat édel i
sza ál zat aktuálisa ér é es áltozata itt tölthető le: http://mobilengine.com/gdpr/gdpr-hu/
Az Európai Parla e t és a Ta á s EU
/
. szá ú, Mag arországo
. ájus .
napjától kötelezőe alkal aza dó GDPR adat édel i sza ál ozás ak, egfelelőe jele ÁSZF
jele tős frissítéseke fog át e i
- a . A Szolgáltató i de t eg fog te i a tör é i
egfelelés ek. Felek elfogadják, hog a Szolgáltató adatfeldolgozó és e adatkezelő. Vala i t
Felek elfogadják, hog az Üg fél adatkezelő.
a. Üg fél kizárólag jogi sze él lehet. Üg fél e lehet ter észetes sze él . Üg fél e
i ősül fog asztó ak.
b. Az Üg fél által hasz ált Mobilengine alkal azás felhasz álói az Üg féllel köz etle vagy
köz etett alkal azotti, al állalkozói, eg ízotti ag szolgáltatási szerződéses iszo
a álló
ter észetes sze él ek. A Felhasz álók e kerül ek köz etle szerződéses iszo a
Szolgáltató al.
c. Felek elfogadják, hog Üg fél kötelessége a Felhasz álók i de
e ű tájékoztatása és
fel ilágosítása a Mobilengine alkal azások és Mobilengine re dszer o atkozásá a .
Felhasz álók ak kötelező elfogad iuk a felhasz álás
egkezdésekor a Szolgáltató
Adat édel i és adat izto sági sza ál zatát. Üg fél állalja, hog az általa regisztrált Mo il
Felhasz álókat saját aga tájékoztatja az adat édele ről és az adatok felhasz álásá ak
ódjáról. Az e ek egsértésé ől, el ulasztásá ól eredő károkért Szolgáltató e felel.
3.4 Adat izto ság
3.4.1./

A Szolgáltató által kezelt Sze él es adatok és Külö leges adatok izto ságát, illet e az
I ter et hálózat igé e ételé el to á ított közlések titkosságát elsősor a a
külö öző szá ítógépes isszaélések, tá adások fe egetik. Il e
isszaélések
külö öse
a./ a szá ítógépes írusok, a el ek a Szolgáltató által tárolt sze él es és eg é adatok
sérülését, egse
isülését ered é ezhetik,
b./ a szá ítógépes etörés, a el ek sorá a Szolgáltató által tárolt sze él es és eg é
adatokhoz
illetéktele
sze él ek
jogosulatla ul
hozzáférhet ek,
azokat
meg áltoztathatják ag
il á osságra hozhatják,
c./ a szá ítógépes kalózkodás, a el ek sorá az I ter et hálózat igé e ételé el
to á ított közlések tartal át illetéktele sze él ek kifürkészhetik.

Mi d a Szolgáltató, i d az Üg fél köteles a tőle el árható űszaki és szer ezési i tézkedéseket
egte i a fe te
eghatározott eszél ek sökke tése, illet e elhárítása érdeké e .
A Szolgáltató a kezelt adatokat egfelelő szer ezési és űszaki i for atikai i tézkedésekkel édi az
illetéktele hozzáférések és felhasz álások elle . Az adat izto ság kereté e az adatokat kezelő
I for atikai Re dszert sak a egfelelő szi tű hozzáférés-jogosultsággal re delkező sze él ek
ÁSZF
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üze eltethetik. Megfelelő szi tű hozzáférés-jogosultság ak teki thető az a hozzáférés, a i ek a
terjedel e igazodik az ú . „ eed to k o ” el hez, el ek lé ege, hog kizárólag ol a terjedel ű
hozzáférés e gedél ezhető, a el a u ka el égzéséhez ele gedhetetle ül szükséges és sak ol a
sze él részére, aki ek az adatok kezelése/feldolgozása a u kaköri feladata.
Az adat izto ság részét képezi to á á az eg es sze él es adatokat is kezelő i for atikai
re dszereke égzett felhasz álói ű eletek aplózása. A aplózás él sége po tosa
il e
ű eletre terjed ki a aplózás re dszere ké t eltérő lehet, élja az esetleges isszaélések eseté a
felelősség telepíthetőségé ek elősegítése. Az eg es apló-fájlokat a Szolgáltató sziszte atikusa
felül izsgálja.
3.4.2./

A Szolgáltató által végrehajtott izto sági i tézkedések
A Szolgáltató a re delkezésre o sátott ala e i adatot izto ságos hel e lé ő
szá ítógépeke tárolja és őrzi. Szolgáltató a szá ítógépei tárolt adatokat Wi do s
szoft eres tűzfallal édi a jogosulatla hozzáférés, eg áltoztatás, il á osságra hozás,
törlés, sérülés és egse
isülés elle . Eze kí ül a szer eroldali izto ságot i tegrált IIS
aute tiká ió, a sator a édel et HTTPS SSL
-as kódolás, a Mo il Klie s adat izto ságát
pedig AES 256bit és Mi rosoft adat ázis file-e r ptio iztosítja.

3.4.3./

Az Ügyfél által végrehajta dó izto sági i tézkedések
Az Üg fél köteles i de tőle el árhatót egte i adatai ak, külö öse a Szolgáltató
által újtott Szolgáltatás igé
e ételéhez szükséges ejele tkezési azo osító, illet e
jelszó kód
édel e érdeké e . Az Üg fél felelősséggel tartozik
i de ol a
ese é ért, te éke ségért, el
ejele tkezési azo osítójá ak, illet e jelsza á ak
kódjá ak felhasz álásá al alósult eg.

4

Szelle i tulajdo védele
a. Fejlesztések tulajdo joga teljes körűe a Szolgáltatót illeti és a ak forráskódja,
doku e tá iója, szoft er és hard er ele ei, illet e a for ok, űrlapok, riportok, orkflo -k és
fol a atleírások teki teté e se tulajdo jogot, se eg é re delkezési jogot e szerez az
Üg fél. A ter ékis ertetők e , a spe ifiká ió a , a re dszerter e és az Szolgáltatási
szerződés e , Szolgáltató Szerződés e leírt szolgáltatás, ter ék és te h ológia szellemi
tulajdo joga teljes körűe a Szolgáltatót illeti és a ak forráskódja, doku e tá iója és ter ék
ko ep iója teki teté e se tulajdo jogot, se eg é re delkezési jogot e szerez az
Üg fél. Kizárólag saját hasz álatra szerez felhasz álói jogot az Szolgáltatási időszak idejére, de
e szerez to á fejlesztési, ódosítási, to á értékesítési ag eg éb jogokat. Szolgáltató
ár el felek között elfogadott, ag ge erálódott, ag átadott ter ékleírásra, Mobilengine
alkal azásra i de jogot fe tart, azt sza ado értékesítheti ás üg felek ek, to á
fejlesztheti, ódosíthatja, kiterjeszthet rá sza adal i édel et.
b. Üg fél adatok: Az Üg fél által ge erált adatot a Szolgáltató har adik fél részére e adhatja
to á , ezek Üg fél tulajdo át képezik, hozzájárulásuk élkül e hasz álhatóak fel, e
képezhetik e utató tárg át. Ez alól ki ételt képez, ha ár el adat pu likusa elérhető; ag
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ha hitelt érde lőe izo ított ódo eg
ásik üg fél a Szolgáltató ak haso ló adatot,
tartalmat ad át Szolgáltató ak.
c. Mu katárs édele : Üg fél állalja, hog az Szolgáltatási időszak alatt és az azt kö ető
hó ap a
e alkal az u ka állalóké t ag
eg ízottké t ol a sze él t, aki az
Szolgáltatási időszak a alkal azottja ag
eg ízottja a Mobile Engine Kft-nek, a
Mobilengine Ltd-nek, a BauApp Kft-nek vagy a Mobilengine Ltd. Mag arországi Fióktelepé ek.
Üg fél szi té állalja, hog az Szolgáltatási időszak alatt és az azt kö ető
hó ap a
eszállítói, eg ízotti ag al állalkozói iszo a
e szerződtet ol a
állalkozást,
melyben ezetői ag tulajdo osi i őséget tölt e ol a sze él , mely az Szolgáltatási
időszak a alkal azottja ag
eg ízottja a Mobile Engine Kft-nek, a Mobilengine Ltd-nek, a
BauApp Kft-nek vagy a Mobilengine Ltd. Mag arországi Fióktelepé ek. A jele po t szeri ti
kötelezettség ár el ik Fél részéről törté ő egszegése súl os szerződésszegés ek i ősül
el eset e az üzleti titoksértést élel ez i kell. Felek, a jele po t a állalt kötelezettség
egszegése esetére egállapod ak a a , hog az a Fél, aki ek sérel ére a szerződésszegést
elkö ették, jogosult a szerződésszegő Féllel sze en 10.000.000 forint összegű hi ás
teljesítési köt ért, ala i t a élel ezett üzleti titoksértésre teki tettel .
.
forint
összegű kárátalá t ér é esíte i. A e
i e a tiltott u kaerő sá ítás eg é jogsértést is
ered é ez, úg ár el ik Fél jogosult to á i jogai ér é esítésére.
d. Üzleti titok édele : Felek elfogadják, hogy az Üg fél és Szolgáltató között létrejö ő szerződés
teljesítésé el kap solatos ala e
i adat, i for á ió üzleti titok ak i ősül, függetle ül
attól, hog azokat az éri tett fél üzleti titokká i ősítette-e. Szerződő felek kötelesek az üzleti
titkot idő eli korlátozás élkül egtarta i az általuk kötött szerződés egszű ését kö etőe
is. To á á szerződő Felek kötelesek úg eljár i, hog az üzleti titok har adik sze él részére
hozzáférhető é e áljo . E tiltás alól ki ételt Szolgáltató eseté e az adtok és i for á iók
átadása a Szolgáltató part er állalatai felé - azaz Mobile Engine Kft., Mobilengine Ltd, BauApp
Kft, Mo ile gi e Ltd. Mag arországi Fióktelepe - amelyeknek szá os alkal azottja és
eg ízottja kerül e o ásra Szolgáltató részéről a Szolgáltatás eg alósításá a.
e. A Mobilengine árka é kizárólagos tulajdo joga a Szolgáltatót illeti eg.

5

A Szolgáltatás

i ősége

5.1 Szolgáltatási szí vo al
A Szolgáltató hi átla ul teljesíti Szolgáltatását, a e
I for atikai Re dszere teki teté e

i e Re delkezésre állása a Szolgáltató ap

a./ a Gara tált Szolgáltatási Idősá a é es átlag a a 98 %-ot eléri és
b./ a Gara tált Szolgáltatási Idősá o kí ül é es átlag a a 95 %-ot eléri és
c./ a Leállásokra a jele ÁSZF- e írt ódo kerül sor.
Gara tált Szolgáltatási Idősá : hétfő-pé tek, naponta 8-17 óra közötti.
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(i) Gara tált Szolgáltatási Idősá o elül: A re delkezésre állási idő a Szolgáltatásra o atkozó, a
Gara tált Szolgáltatási Idősá o elüli ter ezett é es re delkezésre állási ará szá százalékos
érték e kifejez e , a el
eg utatja, hog az adott Alkal azás té leges elérhetősége hog a
iszo ul a é leges elérhetőség értékéhez %-ban kifejezve.
Szá ítása: R%= Tgsi-Trl)/ Tgsi)*100 ahol:
R% a Re delkezésre állás százalék a kifejezett értéke
Tgsi a Gara tált Szolgáltatási Idősá
Trl a Re dkí üli leállás ideje
(ii) Gara tált Szolgáltatási Idősá o kí ül: A re delkezésre állási idő a Szolgáltatásra o atkozó, a
Gara tált Szolgáltatási Idősá o kí ül ter ezett é es re delkezésre állási ará szá százalékos
érték e kifejez e , a el
eg utatja, hog az adott Alkal azás té leges elérhetősége hog a
iszo ul a é leges elérhetőség értékéhez %-ban kifejezve.
Szá ítása: R%= Tgsi-Trl)/ Tgsi)*100 ahol:
R% a Re delkezésre állás százalék a kifejezett értéke
Tgsi a Gara tált Szolgáltatási Idősá o kí ül
Trl a Re dkí üli leállás ideje
A Re delkezésre állási R% szi t értékelése a szerződés szeri t
é fordulójá törté ik.

eghatározott Szolgáltatási időszak

Üg fél köteles értesíte i a Szolgáltatót, ha a Mo ile gi e Alkal azás űködése sorá ár il e
re delle ességet tapasztal. A Szolgáltatás hel reállítása érdeké e Üg fél köteles a Szolgáltató
álasztása szeri t előre eg eztetett időpo tban az OKOSTELEFON ere dezést a Szolgáltatóhoz saját
költségé eljuttat i és saját költségé isszaküldéséről go doskod i, ag a Szolgáltató álasztása
szeri t a Hard er eszközhöz Tá oli asztali elérést iztosíta i.
Re dkí üli leállás ak i ősül i de ol a , teljes érték e a Szolgáltató oldalá fel erült
ok ól törté ő hi ás űködés, el ek sorá a felhasz álók tö
i t
%-a nem tudja
re deltetésszerűe hasz ál i az alkal azást. A re dkí üli leállások idejét a hi a ejele tésé ek
időpo tjától a hi a egszű ésé ek Üg fél oldali isszaigazolásáig eltelt időt teki tjük. A hi aelhárítás
sorá a Üg fél által égze dő feladatok ideje e szá ít ele a re dkí üli leállás idejé e. A ter ezett
kar a tartások időtarta a e szá ít re dkí üli leállás ak. A ter ezett kar a tartásokat a Üg féllel
eg eztetette kell egter ez i i .
u ka appal a u ka előtt, lehetőség szeri t u kaidő
kí ül időszakra időzít e.
5.2 Szolgáltatót terhelő köt ér
A e
i e Szolgáltató a szolgáltatási szí o al fe t eghatározott küszö értékek alatti R%
értékű Re delkezésre állási szi tet újt Üg fél részére, i de küszö érték alatti egkezdett
egész százalék utá
% összegű köt ért tartozik fizet i Üg fél részére az adott aptári é e
kifizetett Szolgáltatásii díjat alapul é e. Az é es köt ér fizetést Felek legfelje az é es Szolgáltatási
Díjak %-á ak egfelelő összeg e
a i alizálják.
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A szerződés e szereplő ár il e köt ér ag kártérítés sak a a az eset e ér é esíthető
Szolgáltató al sze e , ha a leállás ag elégtele szolgáltatási szí o al ag eg é
űködési hi a
kizárólag a Szolgáltató ak felróható.
5.3 Szolgáltatási szí vo al felelősség
Szolgáltatót e terheli felelősség érdekköré kí ül ekö etkezett ag érdekköré kí ül a
ter ék hasz álatá ak korlátozását okozó hi ák ól eredő károkért. Szolgáltató érdekköré kí ül esik
külö öse de e kizárólagosa :
•
kezelősze él zet, felhasz álók által előidézett hi a
•
ezetékes ag o il i ter et és hel i hálózat i ősége, sá szélessége
•
párhuza os, eg é re dszerek okozta túlterhelés pl.: hálózati, szoft er
iatt
ekö etkező i őségro lás, hi ajele ség
•
hardver hiba
•
kezelősze él zeti u kaállo ások, hel i hálózat
•
e re deltetésszerű hasz álat
•
operá iós re dszer és ás re dszerszoft erek hi ája pl.: adat ázis)
Szolgáltató e tartozik felelősséggel azokért a károkért, a el ek a Szolgáltató érdekköré
kí ül eső eghi ásodás ól ag elégtele ség ől adódtak, eleért e üze etek és adat-csomagok
egse
isülését, késedel es érkezését; ala i t a
o il készülékek eg é szoft erei ek,
operá iós re dszerei ek eghi ásodásá ól, e
árt űködésé ől; ala i t a o il hard er
eszközök, NFC a te ák, o tatók, eg é perifériák eghi ásodásá ól, e
árt űködésé ől, és
a i dezek ől eredő kö etkez é ek által keletkezett károkat. A o il készülék el esztése, lopása
ag
egse
isülése eseté a rajta tárolt adatok tartal á ak har adik sze él általi
egis erésé ől eredő károkért Szolgáltató nem felel.
A Szolgáltató a Freshdesk ticketing hibajegy-kezelő re dszerrel re delkezik, melyben az
Üg fél rögzítheti ejele téseiket és részletese égig-kö ethető i de ejele tés életútja.
Szolgáltató a re dszer űködését jele tőse
efol ásoló hi ákat
u ka apo
elül
elhárítja, e e e szá ít ele a Üg fél oldalá szükséges te éke ségek ideje, a kise hi ákat eg
aptári hó apo elül elhárítja.
A Üg fél a űködést és/ ag a szolgáltatási szí o al elégtele
eg alósulását éri tő
ese é t köteles a ak előfordulását kö etőe haladéktala ul, de legkéső
apo
elül a
Szolgáltató felé írás a jelez i. A e
i e Üg fél a hi ajelzést a hi a előfordulását kö ető
apo
elül el ulasztja, úg a hi ára késő
köt ért ag kártérítési igé t e alapíthat.
A e
i e a hi a fol a atosa fe áll, úg a fol a atos hi át elege dő eg szer jelez i és
fol a atos hi a eseté a
apos jelzési határidő a hi a első észlelésétől kezdődik. A Üg fél a jelen
po t a foglalt és határidő e jelzett hi ákra alapíthat sak köt ér ag kártérítési igé t írás a a
Szolgáltató felé.
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6.

Szolgáltatási Díjak

6.1. Szolgáltatási Díj
Az Szolgáltatási Díj ettó díjak, el ek összegét az Szolgáltatási Szerződés tartal azza.
Az Üg fél köz etle ül köteles a Szolgáltatás igé e étele sorá fel erülő ala e i eg é
költséget pl.: roa i g díj, adatforgal i díj, hu a erőforrás költségek, hard are hi a egfizet i.
6.2. Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iójá ak Díja
A Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iójá ak Díja
Szolgáltatási Szerződés tartal azza.

ettó díj,

el ek összegét az

6.3. Szolgáltatási Díjakra vo atkozó közös sza ályok
6.3.1./ A Szolgáltatási Díjak ódosítása
A Szolgáltatási Díjak a Szolgáltató és Üg fél által egkötött Szolgáltatási ag Li e szerződés e
kerül ek lefektetésre. Szolgáltató a díjakat ár ikor eg oldalúa
ódosíthatja. A Szolgáltatási Díjak
ö ekedése esetére Szolgáltató a jele ÁSZF . po tja szeri ti fel o dási jogot iztosítja az Üg fél
részére.
6.3.2./ A Szolgáltatási Díjak esedékessége, egfizetése
A Szolgáltatási Díjak a tárg hó apot kö ető hó ap . apjáig esedékesek. Üg fél - a Szolgáltató eltérő
írás eli re delkezése hiá á a - köteles a Szolgáltatási Díjakat a szá lán
eghatározott
a kszá lára törté ő átutalással egfizet i. A Szolgáltatási Díjak azo a apo
i ősül ek
teljesített ek, a el ik apo a Szolgáltatási Díjat Szolgáltató a kszá láját ezető a k Szolgáltató
a kszá lájá jó áírta.
6.3.3./ A Szolgáltatási Díjak szá lázása
Szolgáltató a Szolgáltatási Díjakról ha o ta utólag szá lát o sát ki az Üg fél részére, el ek
fizetési határidejét az Szolgáltatási szerződés tartal azza. A a az eset e , ha Szolgáltató az Üg fél
székhel ére, ag
egadott le elezési í re ajá lott, postai külde é
útjá kétszer
ered é tele ül kísérli eg a szá la közlését, úg a ásodik sikertele közlést kö ető ötödik apo
a szá la kéz esített ek, közölt ek teki te dő.
A a az eset e , a e i e a tárg hó apot kö ető hó ap . apjáig Üg fél a szá lát e kapja
kézhez, úg ezt a té t köteles öt apo elül Szolgáltató Üg félszolgálatá jelez i.
7.
7.1.

A Szerződésszegés jogkövetkez é yei
Késedel i ka at

Az Szolgáltatási Díj ag a Mo ile gi e Alkal azás I ple e tá iója Díjá ak késedel es fizetése
eseté Üg fél köteles a késedele idejére a i de kori jeg a ki alapka at kétszeresé ek
egfelelő értékű késedel i ka atot fizet i Szolgáltató részére.
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7.2.

A Szolgáltatás korlátozása és szü eteltetése

Szolgáltató a Szolgáltatás
újtását az Üg fél eg idejű értesítése
korlátozhatja ag szü eteltetheti, abban az esetben,

ellett álasztása szeri t

a./ ha az Üg félnek tize öt apot eghaladó Szolgáltatási Díjtartozása van;
b./ ha az Üg fél a Szolgáltatás i őségét ár il e
eg e e gedett ódo
efol ásolja, ag
c./ ha az Üg fél a Szolgáltatási Szerződés lé eges re delkezését egszegi, íg
külö öse az Adat édel i Sza ál zatot egszegi.
A Szolgáltatás korlátozása, szü etelése alatt – a Szolgáltatási Jog iszo fe állása ellett - a
Szolgáltató e köteles Szolgáltatását teljesíte i. A Szolgáltatás korlátozása és szü etelése a
korlátozás és szü etelés ki áltó oká ak egszű ését kö ető har adik u ka apig, ag a
Szolgáltatási Jog iszo
egszű éséig tart. A Szolgáltatás korlátozására és szü eteltetése idejére az
Üg fél a Szolgáltatási Díjakkal azo os értékű köt ért köteles fizet i Szolgáltató részére. Ha az
Üg fél és a Szolgáltató között, kettő, ag e él tö Szolgáltatási Jog iszo áll fe , úg ár el
Szolgáltatással kap solatos fe t felsorolt szerződésszegés eseté a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást
ala e
i Szolgáltatási Jog iszo
a korlátoz i és szü eteltet i.
A Szolgáltató dö tése alapjá a fe ti pontok a foglalt okok egszű ése eseté a szolgáltatás
igé
e ehetőségé ek új óli korlátla iztosításáért díjat szá ol fel. A felszá ítható díj értéke az
igazolhatóa fel erült Szolgáltatási költségek ől és az eg szeri isszakap solási díj ól adódik,
mel ek összege a Szolgáltató ál aktuálisa ér é es eg ér ök apidíj, de i i álisa 250.000 Ft.
7.3.

A Szolgáltatási Szerződés azo

ali hatállyal törté ő

egszü tetése

Felek a jele ÁSZF . po tja szeri t jogosultak a Szolgáltatási Szerződés azo
egszü tetésére.
8.
8.1.

ali hatáll al törté ő

A Szolgáltató kártérítési felelősségé ek korlátozása
Ne köteles a Szolgáltató egtéríte i azt a kárt, illet e a kár ak azt a részét, a el a ól
szár azott, hog az Üg fél a kár elhárítása, illetőleg sökke tése érdeké e e úg járt el,
ahog az, az adott hel zet e általá a el árható. A kár egelőzési és káre hítési
kötelezettség teljesítéseké t az Üg fél állalja, hog a Szolgáltatót haladéktala ul értesíti, ha
észleli, hog a Szolgáltató Szolgáltatása e , ag e kielégítőe
űködik. A Szolgáltató e
felel azokért a károkért és/ ag költségekért, el ek a ól eredőe
erül ek fel, hog az
Üg fél a fe ti kötelezettségét e , ag sak késedel ese teljesíti.
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8.2.

Szolgáltató törekszik arra, hog a Szolgáltatás i de kori hatéko sága és fol a atossága
iztosított leg e . Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapjá
e tartozik felelősséggel
azokért a károkért, a el eket a Szolgáltatás teljesítésé kí ül eső eghi ásodásá ól ag
elégtele ségé ől adódtak, eleért e üze etek egse
isülését, késedel es érkezését és az
e ől eredő kö etkez é es keletkezett károkat.

8.3.

Az I for atikai Re dszer izto ságát sértő te éke
szoft er hasz álata és terjesztése , illet e ás ha
eg alósítója felelős. A e
i e a Szolgáltatás hi
(Üg fél hozzáférést iztosító tá közlési Szolgáltató
kö etkezett e, úg a Szolgáltató állalja, hog erről
Üg félt értesíti.

ségért pl.
ker te éke
ája, hi ás
hatásköré
i d az éri

írusok ag
ás kódszó,
ségéért kizárólag a ak
űködése ás Szolgáltató
e fel erülő hi a iatt
tett szolgáltatót, i d az

8.4.

A Szolgáltatót e terheli kártérítési kötelezettség azok a az esetek e , a ikor a
Szolgáltatási Szerződés teljesítésé e
űködési köré
kí ül eső, elháríthatatla
körül é ek is aior, íg külö öse : ter észeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság
re delkezése, szükségállapot, lázadás, polgárhá orú, há orú, sztrájk ag haso ló
u ka eszü tetés. akadál ozzák.

8.5.

Szolgáltató e felelős a Szolgáltatás jele ÁSZF- e foglalt feltételektől eltérő hasz álatá ól
eredő károkért.

8.6.

Amennyiben az Üg felet a Szolgáltatás hi ás űködésé ől eredő kár éri – fig ele e é e,
hog a Szolgáltatási Díjak külö öse ked ező árfek ésűek – Szolgáltató legfelje az éri tett
aptári é e az általa összese kiszá lázott és Üg fél által kifizetett Szolgáltatási Díjak %ak értéké e köteles a Üg fél kárát egtéríte i.
A szerződés e szereplő ár il e köt ér ag kártérítés csak abban az esetben
ér é esíthető Szolgáltató al sze e , ha a leállás ag elégtele szolgáltatási szí o al
ag eg é
űködési hi a kizárólag a Szolgáltató ak felróható.
A Felek eg etérte ek és egeg ez ek a a , hog a jele szerződés ár el po tja alapjá
Üg fél által ér é esített és Szolgáltató által fizete dő ár el köt ér és ár el kártérítés
típusú fizetéseket össze o a eg üttese legfelje
eg
aptári é e kiszá lázott és
kifizetett Szolgáltatási díjak %- a
a i alizálják.

8.7.

Az Okostelefo készülék el esztése, lopása ag egse
isülése eseté a rajta tárolt adatok
tartal á ak har adik sze él ek általi egis erésé ől eredő károkért Szolgáltató e felel.

8.8.

A Mo il Klie se törté ő szi kro izálás g akoriságá ak ki álasztása az Üg fél feladata és
felelőssége. A túl g akori szi kro izá ió iatt keletkező adatforgal i tö letköltségekért a
Szolgáltató felelősséget e állal.
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9.
9.1.

A Szolgáltatási Szerződés
A Szolgáltatási Szerződés

egszű ése és

egszü tetése

egszű ik az alá

i esetek e .

9.1.1./ A határozott idő lejártá al.
A határozott időre létrejött Szolgáltatási Szerződés – a e
i e jele ÁSZF eltérőe e
rendelkezik – a határozott idő lejártá al egszű ik. A határozott időre létrejött Szolgáltatási
szerződés a határozott idő lejárta előtt e szü tethető eg, ki é e az ÁSZF . po t a
részletezett eseteket, a el esetek e ala el ik Fél jogosulttá álik a szerződés azo ali
hatál ú fel o dására. Felek elfogadják, hog a e i e Szolgáltató álik jogosulttá a
Szolgáltatási szerződés azo ali hatál ú fel o dására, akkor az azo ali hatál ú
fel o dással eg idejűleg esedékessé álik a Szerződés ől szár azó i de - a teljes
határozott időre o atkozó és az Üg felet terhelő - Szolgáltatási Díj és fizetési kötelezettség,
íg a Szolgáltató azokat eg összeg e kiszá lázhatja azo al az Üg fél felé.
9.1.2./ Azo ali hatál ú fel o dás közlésé el.
A határozott időre és a határozatla időre létrejött Szolgáltatási Szerződés a határozott idő
lejárta előtt az azo ali hatál ú fel o dás közlésé el eg idejűleg egszű ik.
9.1.2.1./ Szolgáltató jogosult az Üg féllel azo
a./ a e

ali hatál ú fel o dást közöl i

i e Üg fél a Szolgáltatási Szerződés lé eges feltételeit
•
•
•

•

egszegi, íg külö öse

Üg fél is ételte , ag jele tős
érték e akadál ozza a Szolgáltató
I for atikai Re dszeré ek re deltetésszerű űködését,
Üg fél akadál ozza
ag
eszél ezteti a Szolgáltató hálózatá ak,
re dszerei ek re deltetésszerű űködését, és az Üg fél eze
agatartásá al
a jogkö etkez é ekre törté t fig el eztetés elle ére se hag fel,
Üg fél a jogkö etkez é ekre fig el eztető értesítését kö etőe se teszi
lehető é a Szolgáltató szá ára, hog a ejele tett, ag a Szolgáltató által
felderített hi a ki izsgálásához és elhárításához szükséges hel szí i
elle őrzéseket el égezze,
Üg fél a Szolgáltatási Díjat a jogkö etkez é ekre fig el eztető írás eli
felszólítás Üg fél részére törté ő egküldését kö etőe se eg e líti ki.

b./ Üg fél jogerőse elre delt sőd- ag felszá olási eljárás hatál a alatt áll,
c./ A Szolgáltatás felfüggesztése a
apot eghaladja.
9.1.2.2./ Üg fél jogosult a Szolgáltató al azo
Szolgáltató is maior-oko kí üli ok ól

ali hatál ú fel o dást közöl i a e

a./ és az Üg fél írás eli felszólítása elle ére Szolgáltatását
teljesíti, ag
b./ Szolgáltatását két eg ást kö ető hó ap a hi ása teljesíti.

apig fol a atosa
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9.1.3./ A Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató általi eg oldalú ódosítása iatti fel o dással.
A e
i e a Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató általi eg oldalú ódosítása
a./ az ÁSZF lé eges ele ét éri ti és
b./ eze eg oldalú ódosítás az Üg fél szá ára hátrá os,
úg az Üg fél a határozott időre és a határozatla időre létrejött Szolgáltatási Szerződést jogosult
apos fel o dási idő el, i dokolt írás eli
ilatkozatá al fel o da i, ki é e, ha az Üg fél a
Szolgáltatási Szerződés egkötésekor írás a úg
ilatkozott, hog a Szolgáltatási Szerződést eg
eghatározott Szolgáltatási Díjked ez é re teki tettel kötötte eg és a Szolgáltató eg oldalú
Szolgáltatási Szerződés ódosítása a kapott Szolgáltatási Díjked ez é t e éri ti.
9.1.4./ A határozatla idejű szerződés re des fel o dással.
A határozatla időre létrejött Szolgáltatási szerződést Felek
har i
apos fel o dási
határidő el i dokolás élkül írás a jogosultak fel o da i. A fel o dási idő kezdő
időpo tja a fel o dás közlésé ek apja.
9.1.5./ Bár el Fél jogutód élküli

9.2.

egszű ésé el.

Felek jogai és kötelezettségei a Szolgáltatási Szerződés

egszű ése eseté

Üg fél köteles a Mo ile gi e Alkal azás azo ele ét ell el re delkezik a Szolgáltató részére
isszaad i, a Mo ile gi e Alkal azás ár el to á i felhasz álása a Szolgáltató szerzői jogait sérti.
Üg fél hozzájárulását adja ahhoz, hog a Szolgáltató a Szerződés ől fakadó jogait és kötelezettségeit
har adik félre e ged é ezhesse a Üg fél előzetes, az e ged é ezés dátu át legalá
har i
appal egelőző értesítése eseté e , felté e, ha a Szolgáltató a Üg fél szá ára az
előzetes értesítés e
e utatja, hog a jog iszo a hel é e lépő fél képes a Szolgáltatás
eg ízható, áltozatla tartal ú to á i üze eltetésére. Az e ged é ezés egtörté téhez az
Üg fél írás eli hozzájárulása e szükséges.
10. Záró re delkezések
Jele szerződés ol asása és értel ezése sorá a
Az ÁSZF- e

e

ag ar

sza ál ozott kérdések teki teté e a

el az irá adó.
ag ar jog sza ál ai az irá adóak.

Felek egállapod ak, hog
i de t elkö et ek a közöttük fel erülő itás kérdéseket tárg alásos
úto re dezik. Felek – hatáskörtől függőe – a Szolgáltató székhel e szeri t hatáskörrel re delkező
re des íróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.
Módosításokkal eg séges szerkezet e foglalt ÁSZF hatál a lépésé ek apja: 2018. jú ius 13.
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