
Weboldal Használati Feltételek 

Ezen oldal használatával Ön beleegyezik az alábbiakban leírt feltételekbe. 

Információk rólunk 

Ezen weboldalt az EMIXIT Limited, egy az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalkozás üzemelteti, a 

10602437 cégszámmal, és 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, United Kingdom székhellyel 

(továbbiakban:EMIXIT). 

Szolgáltatási rendelkezésre állás 

Ha ezen az oldalon bármely tartalom, az oldal Ön általi használata, vagy az ezen az oldalon 

reklámozott termékek az Ön tartózkodási helyén lévő joghatóság törvényét megsértik, akkor ez az 

oldal nem az Ön használatára szolgál, és kérjük, ne használja. Ön felelős az Ön joghatósága alatt 

érvényes törvények betartásáért. 

Szerződések 

Az ezen weboldalon keresztül végzett összes vásárlásra érvényes feltételek azok, amelyek az ön 

megrendelésének időpontjában érvényesek, és ön ezekbe betekinthet, miután bejelentkezett. Ebből 

adódóan ajánlott minden megrendelés előtt ellenőrizni, hogy Ön biztos legyen abban, hogy a pontos 

feltételeket érti, amelyek ezen weboldalon keresztüli termék vásárlásakor érvényesek. 

Mi fenntartjuk magunknak a jogot, ezen feltételeket saját megítélésünk szerint bármely időben 

változtatni. Ha Ön termékeket vásárol, miután mi bizonyos változtatásokat hoztunk nyilvánosságra, 

akkor Ön kötve van ezekhez a változtatásokhoz. Azért, hogy Önnek segítsünk megállapítani, hogy 

ezek a feltételek az Ön utolsó megrendelése Óta változtak-e, kijelezzük Önnek azt a dátumot, amikor 

ezek a feltételek utoljára változtatva lettek. 

A weboldal megengedett használata 

Lehetetlen olyan listát készíteni, amely ezen weboldal megengedett vagy nem megengedett 

használatát pontosan részletezi. Általánosan megfogalmazva, nem toleráljuk az oldal olyan 

használatát, amely hírnevünket, a rendelkezésre állást vagy tisztességet sért, ill. sérthet, vagy 

bárminemű jogi, adóügyi vagy szabályozási felelősséget okoz. Ezért kérjük Önt, oldalunkat tisztelettel 

kezelni és semminemű illegális célra vagy oly módon használni, ami mások jogait sérti vagy 

vállalkozásunkat károsítja, ill. károsíthatja. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, az oldal használatának általános felfüggesztésére vagy az Ön 

bármely oldalhoz hozzáférésének a zárolására és/vagy az Ön ezen oldalra vagy annak egy részére 

vonatkozó használati jogának, mellyel Ön a mi sejtésünk szerint visszaél, szüneteltetésére vagy 

megszüntetésére. Jelenthetjük a weboldallal kapcsolatos bármely visszaélést a megfelelő 

érvényesítő- vagy végrehajtó hatóságoknak és a mi jogtanácsosunknak. Továbbá fenntartjuk 

magunknak a jogot, minden rendelkezésünkre álló bizonyítékot feltárni, amelyek közvetlenül vagy 

közvetve az oldallal való visszaélésre vonatkozik. 

Ön beleegyezik abba, hogy az oldalt nem használja, vagy annak használatát nem rendeli el vagy 

hagyja jóvá a következő célokra: 

1. az oldal üzemeltetésének, minőségének vagy sértetlenségének, vagy egy telekommunikációs 

hálózat üzemeltetésének, minőségének vagy sértetlenségének veszélyeztetésére vagy korlátozására; 

2. információkat gyűjteni vagy felderíteni másokról azok beleegyezése nélkül, beleértve e-mail címeket;  

3. bármiféle kereskedelmi célra, beleértve a közvetlen piackutatást, felmérést (beleértve és korlátozás 

nélkül a mi versenytársaink általi árfelülvizsgálatra), versenykiírásokra vagy piramisjátékokra, sem az 

oldal használata lánclevelek, nem kívánt e-mailek, Spam, tömeges vagy kértetlen e-mailek vagy 



reklámanyagok küldésében való részvételre vagy mások részvételének okozására;   

4. olyan anyagok terjesztésére, le- vagy feltöltésére, melyek vírusokat, kémprogramokat, férgeket 

vagy más káros programokat tartalmaznak;  

5. az oldalt szervertúlterheléses (denial of service) támadásnak kitenni; vagy 

6. az Ön által használt internet szolgáltató szerződési feltételeivel ellentétben. 

Ön regisztrációjának időpontjakor kap egy jelszót. Ön felel jelszavának és felhasználói fiókjának és 

minden az Ön számláján keresztül lebonyolított aktivitásnak a titokban tartásáért. Nem felelünk 

semmilyen személy felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem védte 

az Ön jelszavát vagy számláját. 

A weboldal elérhetősége 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleinket előre értesítsük, ha weboldalunk nem állhat 

rendelkezésre, viszont ezt nem tudjuk garantálni, és lehetséges, hogy az oldal bizonyos időben nem 

áll rendelkezésre, pl. azért, hogy karbantarthassuk és aktualizálhassuk az oldat. 

Fenntartjuk magunknak a jogot az oldalt bármikor változtatni vagy beállítani. Továbbá fenntartjuk 

magunknak a jogot, az Ön oldalhoz való hozzáférését a mi megítélésünk szerint megtagadni. 

Garanciák 

Nem garantáljuk, hogy jelen oldal megszakítás nélkül rendelkezésre áll vagy azt, hogy az Ön által 

használt oldal megszakítás nélküli vagy hibátlan. Jelen oldalt az EMIXIT jóhiszeműen, valamint 

hibamentesség garantálása nélkül bocsátja rendelkezésre. Amennyire azt a törvény engedi, nem 

vállalunk semminemű garanciát, kifejezetten vagy hallgatólagosan. 

Sem mi, sem licenc adóink, licenc vevőink, szolgáltatóink vagy ajánlattevőink nem garantáljuk, hogy 

jelen oldal, vagy ezen található funkciók megszakítás nélkül hibátlanul működnek, hogy a 

hiányosságokat megszüntetjük, vagy, hogy az az oldal vagy szerver, amelyik ezt az oldalt 

rendelkezésre bocsátja vírusmentes vagy más károkozó komponensektől mentes.  

Nem vállalunk garanciát vagy teszünk nyilatkozatot, a jelen oldal használatára vonatkozóan, vagy 

harmadik fél oldalán – amelyek jelen oldalon keresztül elérhetők – található anyagok használatából 

eredő eredményekre, azok helyességéért, valódiságáért, hibátlanságáért, aktualitásáért, 

megbízhatóságáért vagy másért. Az Ön felelősségi körébe tartozik gondoskodni arról, hogy Ön az 

oldal biztonságos használatára alkalmas készülékekkel rendelkezzék. Nem vállalunk felelősséget 

semmilyen személy felé semmilyen veszteségért, amely az oldal használata következtében 

informatikai berendezésekben keletkezik. 

Annak ellenére, hogy mi megtesszük a megfelelő erőfeszítéseket az általunk az oldalon közölt 

információk ellenőrzésére, nem vállalunk felelősséget, sem kifejezetten sem hallgatólagosan ezek 

helyességére vonatkozóan. A törvények által megengedett maximális mértékben elutasítunk 

mindenféle szavatosságot és felelősséget, amelyek az ilyen anyagokban való bizalomból erednek. 

Ezek a szavatosság kizárások a törvény által megengedett teljes terjedelemben érvényesek. 

Reklám 

Az oldal részei tartalmazhatnak harmadik fél reklámját vagy szponzorálását. A reklámozók és 

szponzorok felelősek arról gondoskodni, hogy az erre az oldalra közlésre küldött tartalmak a 

nemzetközi és nemzeti törvényeknek megfelelnek. Az EMIXIT nem vállal semminemű felelősséget az 

ezekben a reklámokban és szponzorálásokban található hibákért és helytelenségekért.  

Adatvédelem 



Elkötelezzük magunkat az Ön magánszférájának és biztonságának védelme mellett. Az Öntől gyűjtött 

összes személyes adatokat az adatvédelmi irányelvünk értelmében dolgozzuk fel. Kérjük, olvassa el 

adatvédelmi irányelvünket, melyek ezen feltételek hivatkozásában találhatóak és az adatvédelmi 

irányelvben rendelkezésre állnak. 

Szellemi tulajdon 

Jelen oldal tartalmai az EMIXIT tulajdonát vagy licenc jogát képezik. Ezen anyagokhoz tartoznak 

többek között szövegek, fotók, képek, grafikák, illusztrációk, kapcsolófelületek ikonjai, audioklipek, 

videoklipek, szoftverek és más tartalmak, valamint a gyűjtemény, elrendezés és ezek összeállítása 

(többek között az oldal megjelenése és felhasználói élménye). 

Az oldalon található vagy azon keresztül elérhető összes anyag szerzői jog által védett és az EMIXIT 

tulajdonát képezik, ellenőrzése és licence alá tartozik, vagy ezen anyagok eredeti alkotóinak vagy 

létrehozóinak vagy azok engedélyezett licencadóinak tulajdona alá. Az összes ilyen jog fenntartva. 

Az ilyen anyagokat normális üzletmenetben csak nézni lehet az oldalon, vagy az oldalon található 

termékek vásárlásához forrásként használhatók. Ezen anyagok bárminemű másfajta használata, 

beleértve másolását, sokszorosítását, módosítását, eladását, terjesztését, elvételét, további 

felhasználását, átjátszását, újra közzétételét, letöltését, közlését, posztolását, vagy ugyanennek 

bármely más felhasználása bármely módszerrel vagy tetszőleges médiummal a jogtulajdonos 

előzőleges írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Különösképpen tilos Önnek jelen weboldalt 

kereskedelmi célokra alkalmazni (kivéve a termékek jelen feltételek szerinti megrendelését), beleértve 

a kigyűjtést és bármely listázást, leírást, árakat, ezen weboldalt vagy annak tartalmát levezetve 

kereskedelmi célra kihasználni, számlainformációkat letölteni vagy másolni, adatbányászatot vagy 

robotot vagy hasonló eszközt futtatni ezeken az oldalakon adatok gyűjtésére vagy kinyerésére 

alkalmazni az EMIXIT kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A jelen oldal bármilyen tiltott használata 

megszünteti az Önt az oldal használatára jogosító engedélyt, és felhatalmaz minket az Önnel való 

mindenféle szerződés beszüntetésére. 

Általános rendelkezések 

Linkek: Ha egy termékleírás linket tartalmaz egy harmadik weboldalra, akkor kérjük, vegye figyelembe, 

hogy az EMIXIT ezeket a weboldalakat nem ellenőrzi és nincs kontrollja azok tartalma felett. Az 

EMIXIT nem vállalhat semminemű szavatosságot ezen harmadik fél weboldalainak használataiért. 

Lehetséges, hogy más vállalkozások weboldalainak linkjét tesszük ki saját weboldalunkra, attól 

függetlenül, hogy ezek velünk kapcsolatban vannak vagy sem. Nem áll módunkban magunkat 

elkötelezni az ügyben, ha Ön termékeket vásárol a mi oldalunkon keresztül harmadik féltől vagy 

vállalkozásoktól, akikhez mi linket helyeztünk ki weboldalunkon, hogy azok minősége kielégítő, ezért 

minden ilyen biztosíték vagy szavatosság ezennel abszolút kizárva. Ezen szavatosság kizárása nem 

érinti az Ön törvényes jogát harmadik szolgáltatókkal szembeni igényre.  Tudatjuk Önnel, hogy ha 

harmadik fél részese egy tranzakciónak, akkor lehetőség szerint feltárjuk az Ön személyre vonatkozó 

adatait erre a tranzakcióra vonatkozóan ezen harmadik felé. 

Írásbeli kapcsolattartás: Az érvényes törvények előírják, hogy egyes általunk Önnek küldött 

információkat vagy kapcsolattartás írásban kell végezni. Oldalunk használatával Ön belegyezik a 

ténybe, hogy a velünk való kapcsolattartás főleg elektronikus úton történik. Mi Önt e-mailben keressük 

meg, vagy információkat közlünk üzenetek kihelyezése útján a weboldalunkon. A szerződés céljából 

Ön egyetért ezzel az elektronikus kapcsolattartással, és elfogadja, hogy az összes szerződés, 

közlemény, információ és más kommunikáció, amit mi Önnek elektronikusan továbbítunk, megfelelnek 

minden olyan jogi követelménynek, ami az írásos kapcsolattartásra vonatkozik. Ez a szabályozás nem 

érinti az Ön törvényes jogát. 



Salvatori záradék: Ha egy bíróság vagy illetékes hivatal jelen szabályzat bármely részét törvénybe 

ütközőnek, érvénytelennek vagy bármilyen okból kivitelezhetetlennek minősítené, akkor ezek a részek 

a többi feltételektől leválasztásra kerülnek, a szabályzat többi rendelkezése akkor is érvényes és 

végrehajtható marad. 

A mi jogunk ezen feltételek változtatására: Jogunkban áll ezen feltételeket időről-időre átdolgozni és 

változtatni, hogy eleget tegyünk a piaci feltételek változásának, melyek kihatnak a mi üzleteinkre, 

valamint a technológiai változásoknak, a fizetési módok változásának, a releváns törvények és 

szabályozások változásának, valamint saját rendszerünk módosítási lehetőségének. 

Jog és joghatóság: Minden, ezen szerződésekből vagy azok tárgyából vagy megkötéséből származó 

vagy azokkal összefüggő vita vagy követelés (beleértve szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket) 

kizárólag az angliai vagy walesi bíróságok jogszolgáltatása alá tartozik. Minden, ezen szerződésekből 

vagy azok megkötéséből származó vagy azokkal összefüggő vita vagy követelés (beleértve 

szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket) kizárólag az angliai vagy walesi bíróságok 

jogszolgáltatása alá tartozik. 

Ezen feltételek 2017. november 01-én lettek aktualizálva. 

Ezen szöveg magyar nyelvű változatát kényelmi és érthetőségi szándékból bocsájtjuk az Ön 

rendelkezésére, és kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Szerződéses vita esetén kizárólag az angol 

nyelvű verzió érvényes. 

 


