Általános Szerződési Feltételek
A KuponOk Hungaryalkalmazás általános szerződési feltételei
(hatályos 2016. július 1-től visszavonásig)
Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ászf) meghatározzák a Ctnet Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit.
A Szolgáltató vállalja a Megrendelő, Kérdőívben feltüntetett adatainak - a szerződésben
foglaltak szerinti rögzítését, nyilvántartását a KuponOk Hungaryalkalmazásban.
A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített alapadatokat a szerződéskötést követő 7
nap elteltével a a KuponOk Hungaryalkalmazásban ellenőrzi, esetleges hiba okán
korrigálást kezdeményez.
Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok
aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból,
adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.
Viszont a Szolgáltató jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni a Megrendelő
által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt.
A moderátori eljárás keretében, fölmondhatja a Szerződést, és törölheti az adatokat,
amennyiben a Megrendelő által közölt adatok közzététele jogszabályt vagy etikai
normát sértene.
Ilyen indok lehet különösen (de nem kizárólag) az adatként, fényképként vagy bármely
más formában közreadásra szánt információ, ha az
- hamis adatot vagy állítást tartalmaz
- szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
- magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy
más
módon bárki jó hírnevét sérti
- erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
- vallást, etnikai hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy
negatív
minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
- sértő, vagy törvénybe ütkoző tartalommal bír
- közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet.
A Megrendelő felelős minden általa megadott adat valódiságáért, valamint azért, hogy
jogosult az általa megadott adat kezelésére. Megrendelő felelős azért, hogy az általa
közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Megrendelő
felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb

információkat Szolgáltató moderátora felülvizsgálja vagy sem.
A szerződés hatálya:
1. A Szolgáltatási szerződést a felek határozott időre hozzák létre.
2. A szerződés hatálya a szerződéskötés időszakfordulóján további egy azonos
időszakkal meghosszabbodik, kivéve, ha azt a szerződéskötési forduló napja előtt a
felek bármelyike felmondja. A Megrendelő kérheti a nagyobb időszakra való
hosszabbítást is.
3. A szerződés ténylegesen akkor hosszabbodik meg, ha Megrendelőki egyenlíti a
szolgáltatásunk ismételt időszakos díját és az beérkezik hozzánk.
4. A felek a szerződés meghosszabbítására korlátlan számú alkalommal jogosultak.
5. A Szolgáltató jogosult a szerződés meghosszabbodása esetén, a szerződéskötés
fordulónapja után érvényben levő szolgáltatási díjat alkalmazni. Megrendelő nem
egyezése esetén nem köteles elfogadni a szerződéshosszabítást.
6. A felek, nyilatkozataikat egymás felé úgy teszik meg, hogy a Megrendelő, a
Szolgáltató által kibocsájtott számlát kiegyenlíti, és ezzel együtt elfogadja az általános
szerződési feltételeket mind két fél.
7. A szerződés létrejöttének hatálya egybeesik az átutalás megérkezésével számlánkra,
vagy személyes átvétel esetén azonnal.
A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó
jogszabályok irányadók.

