ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
a Gifthunter applikáció használatára vonatkozóan
Hatály: 2017. május 22.
Preambulum
1.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg a Szolgáltató
által fejlesztett Gifthunter applikáció (a továbbiakban mint Gifthunter, Applikáció vagy
Szoftver) használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és
kötelezettségeit.

Általános adatok
2.

A Gifthunter applikáció fejlesztője, illetve a Szolgáltatás nyújtója Berényi Imre egyéni
vállalkozó (a továbbiakban mint Szolgáltató).

3.

A Szolgáltató nyilvános adatai:
Neve:
Székhelye:
Üzleti tevékenység helye:
Postai címe:
EV azonosítója:
Adóazonosító jele:
E-mail címe:

Berényi Imre egyéni vállalkozó
6640 Csongrád, Hársfa utca 92.
6640 Csongrád, Hársfa utca 92.
6640 Csongrád, Hársfa utca 92.
9102075
64237989-1-26
imre@berenyisoft.hu

Fogalmak
4.

Gifthunter/Applikáció:
mobileszközökre
kifejlesztett,
mobileszközökön
működő
mobilalkalmazás, amelyre nézve Szolgáltató a jelen ÁFF-ben szabályozott terjedelmű
felhasználási jogot enged a Felhasználóknak, és amelyen keresztül a Felhasználók a jelen ÁFF
rendelkezései szerint igénybe vehetik az itt szabályozott Szolgáltatásokat, illetve amelyen
keresztül megszerezhetik a jelen ÁFF szerinti, a Boltok által felajánlott és az Applikációban
elérhetővé tett Promóciós termékeket.

5.

Felhasználó: a Gifthunter-ben Felhasználóként regisztrált, 18. életévét betöltött természetes
személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁFF-et, és aki az Applikációt a
Mobileszközére telepítette, illetve azon futtatja.

6.

Szolgáltató: Berényi Imre egyéni vállalkozó, aki a Gifthunter Applikáció és Szolgáltatás
tulajdonosa és üzemeltetője.

7.

Szolgáltatás: a Gifthunter Applikáción keresztül a Szolgáltató által nyújtott
információtechnológiai, platformszolgáltatási és marketing szolgáltatások összessége, amelyeken
keresztül a Szolgáltató megszervezi és biztosítja, hogy a Felhasználó a Boltok által az
Applikációban megjelenített és elérhetővé tett Promóciós termékeket, azaz egyes termékeket az
Applikáción keresztül kiválasztva, majd a Boltban ezen Promóciós termékeket megtalálva ezen
termékeket a Bolt promóciós ajánlata alapján ingyenesen megszerezze.

8.

Mobileszköz: mobiltelefon, okostelefon, tablet, phablet és egyéb mobilkommunikációra, mobil
adatforgalomra képes műszaki készülék, amely alkalmas a Gifthunter Applikáció futtatására, és
amelyen a Felhasználó az Applikációt futtatja.
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9.

Bolt: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
entitás, amellyel a Szolgáltató szerződést kötött és az Applikációban Boltként regisztrált, és
amelynek terméke az Applikáción keresztül megszerezhető a Felhasználók által Promóciós
termékként, továbbá amely elfogadja a Gifthunter által a Felhasználónak adott azonosítókat,
illetve azokat az előnyöket, javakat a Felhasználónak biztosítja, amelynek tartalmát a Szolgáltató
megjeleníti, azonban amelynek Szolgáltató nem minősül a viszonteladójának.

10. Promóciós termék: a Bolt által promóciós aktivitás keretében megszerzésre kínált és a
Szolgáltató által a Bolttal kötött szerződés alapján a Gifthunter-ben „Ajándék” néven feltüntetett
és a Felhasználók által megszerezhetővé és láthatóvá tett, forgalomképes és birtokbavehető testi
tárgy, amely a magyar jog szerint a jelen ÁFF szerinti, ingyenes ügyletnek tárgya lehet.
11. Doboz: a Promóciós termékek Gifthunter-ben való megszerzéséhez szükséges, árkategóriákhoz
igazodó papírdoboz, amelyet a Bolt az ügyfélforgalom részére nyitva álló területén helyez el,
amelyet a Felhasználók feladata megtalálni, és amelyben a Promóciós termék kódja megtalálható.
12. Honlap: Szolgáltató www.gifthunter.hu cím alatt elérhető weboldala, amelyen az Applikációval
kapcsolatos tájékoztatást nyújt.
A Felhasználói regisztráció
13.

A Felhasználóknak a Szolgáltatásoknak az Applikáción keresztüli igénybevételéhez
regisztrálniuk kell az Applikáció erre kialakított felületén keresztül Az Adatvédelmi
Szabályzatban meghatározott személyes adataik, így különösen felhasználónevük, teljes nevük, email címük és jelszó megadásával (a továbbiakban mint Regisztráció). Az Applikáció
Szolgáltatásait a Felhasználók csak Regisztrációt követően vehetik igénybe. 18 éven aluli
Felhasználók az Applikációt nem jogosultak használni, abban Regisztrációra sem jogosultak, az
ilyen személyek Regisztrációját a Szolgáltató visszautasítja, vagy amennyiben később jut a
Szolgáltató tudomására, hogy a Felhasználó nem nagykorú, akkor a Szolgáltató a Felhasználó
teljes Regisztrációját törli.

14. Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi
igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban
bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
értesíteni.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok
vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának
megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait
ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis
adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát és adatainak valóságát
ellenőrizni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa vagy
törölje, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a
megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.
Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely
harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Gifthunter használata,
illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg,
vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló
szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó Regisztrációját törölni.
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A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára
nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató
reprodukálja, illetve módosítja azt.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Gifthunterben nem Regisztrálhat és a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe.
15. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Gifthunter Regisztrációjához tartozó
felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel
kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak
bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A
jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából
fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
16. Felhasználó a Regisztrációt az Applikáció Mobileszközére történő letöltését és telepítését
követően teheti meg. Amennyiben a Gifthunter Applikáció Mobileszközön történő működéséhez
a Gifthunter Applikáción kívüli egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges,
a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.
A Felhasználó jogosult a Regisztrációját (profilját) az Applikációból bármikor törölni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Regisztrációja törlése esetén valamennyi, a Gifthunter-ben
rögzített adata, tranzakciója véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.
Az ÁFF elfogadása
17. Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Regisztráció során, a Regisztráció befejező lépéseként
kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et, valamint az Adatvédelmi
Szabályzatot.
18. Felhasználók a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során
megadott, továbbá a Gifthunter Applikációban megadott és kezelt személyes adataikat a
Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
19. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gifthunter Applikációt és a Szolgáltatást csak akkor jogosult
használni, ha az ÁFF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadta el.
A Gifthunter-ben elérhető Szolgáltatás és folyamatok leírása
20. A Gifthunter Applikáción belül Felhasználónak – sikeres Regisztrációt követően – lehetősége van
a Boltok által, saját promócióik körében megszerzésre kínált egyes Promóciós termékek ingyenes
megszerzésére az alábbiak szerint.
21. Felhasználó az Applikáción belül hat (6) értékkategória közül választhat, amelynek kiválasztását
követően az Applikáció listázza az aktuálisan elérhető, a Boltok által meghirdetett promóciók
tárgyait, azaz a megszerezhető Promóciós termékeket képpel és rövid szöveges leírással.
22. Amennyiben Felhasználó a Gifthunter által meg kívánja szerezni valamelyik Promóciós terméket,
úgy az Applikáció a Promóciós termék „Irány a bolt” feliratú menüpont általi kiválasztását
követően listázza a kiválasztott Promóciós terméket kínáló Bolt földrajzi elérhetőségeit, illetve az
adott Promóciós termék egyes paramétereit:




Ajándék azonosító
Doboz azonosító
Ajándék neve
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Rövid leírás
Eredeti ár

23. Felhasználónak a feladata, hogy a fenti paraméterek alapján megtalálja




a Boltot, ahol a Promóciós termék elérhető,
a kiválasztott Promóciós termékhez tartozó Dobozt, rajta a megfelelő Doboz azonosítóval,
a kiválasztott Promóciós terméket, rajta a megfelelő Ajándék azonosítóval

24. Amennyiben Felhasználó sikeresen megtalálta a fenti pont szerintieket, úgy a Gifthunter
Applikáció „Ajándék megtalálva” feliratú menüpontjával jelzi ezt az Applikáción keresztül a
Boltnak, egyúttal „Ellenőrzés alatt” státuszba állítva a Felhasználó tranzakcióját.
25. Amennyiben a Bolt visszaigazolja a Promóciós termék eredményes megtalálásának tényét, úgy az
a Gifthunter-ben a „Jóváhagyva” státuszra való váltást eredményezi, amelynek eredményeképp a
Felhasználó a Bolt pénztáránál, ügyfélszolgálatánál vagy a Bolt által meghatározott módon ezen
státuszt bemutatva a Promóciós terméket a Bolttól ingyenesen megszerzi, átveheti.
26. Szolgáltató kijelenti és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Promóciós
termékért, annak Applikációban a Bolt által megjelenített jellemzőiért, a Bolt által az
Applikációban megjelenített egyéb információkért, a Bolt Applikációval, Promóciós termékekkel
kapcsolatos eljárásáért, a Bolt tevékenységéért és mindezek jogszerűségéért, megfelelőségéért
semminemű felelősséggel nem tartozik, felelősségét ezekért kifejezetten és teljes mértékben
kizárja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóciós termékek bárminemű hiánya vagy hibája,
a Bolt által az Applikációban feltüntetett információk hiányossága, nem megfelelősége, hibája,
illetve a Bolt eljárásának kifogásolhatósága esetén valamennyi igényét közvetlenül a Bolttal
szemben kell érvényesítenie.
Panaszkezelés, viták rendezése
27. A Gifthunter Applikációval kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai
úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes
bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
 Szolgáltató székhelye: 6640 Csongrád, Hársfa utca 92.
 Szolgáltató postacíme: 6640 Csongrád, Hársfa utca 92.
 Szolgáltató e-mail címe: imre@berenyisoft.hu
Szóbeli panasz bejelentésének címe:
 Személyesen a Szolgáltató székhelyén: 6640 Csongrád, Hársfa utca 92. Szóbeli panaszt
munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet személyesen tenni. Szóbeli panasz
benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell
vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell,
ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat
eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.
 Telefonon, munkanapokon 9-17
06307777529, 06304631576.

óráig

az

alábbi

telefonszámok

bármelyikén:

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre
kerülhet, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön
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figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti
meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez
hozzájárult.
28. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen
határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak.
Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.
29. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi
és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye
szerint illetékes, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Csongrád
Megyei Békéltető Testülethez (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a
Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, fogyasztóvédelmi ügyekben
másodfokon pedig a Csongrád Megyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti
járási hivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: jarasinfo.gov.hu.
Technikai feltételek
30. Az Applikáció használatához minimum rendszerkövetelményként legalább az alábbi operációs
rendszerek valamelyikével rendelkező Mobileszköz szükséges:
a)
b)
c)

Android 4.0
IOS 10.3
Windows Phone Windows 10

Tulajdonjog, szerzői jogok
31. A Gifthunter a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi
kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Honlapot, a Gifthunter logót is, a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a
Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
32. A Gifthunter Applikációnak, illetve az annak alapját képező Szoftver bármilyen felhasználása és
bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
33. A Gifthunter-hez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how
és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát
képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy
a Gifthunter Applikáció elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön
elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
34. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a
Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve
veszélyezteti, vagy amely által a Gifthunterrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁFFben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.
35. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a
Gifthunter Applikáció bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával,
forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és az Applikációból származtatott termékkel
kapcsolatos minden jog és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve az Applikáció
bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.
36. A Felhasználó vállalja, hogy az Applikációból nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre
és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
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Jogszavatosság
37. Szolgáltató feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért,
hogy az általa rendelkezésre bocsátott Applikáció tekintetében teljes körű és kizárólagos
jogosultságot szerzett, a Gifthunter Applikáció önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és
harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy
igénye nem áll fenn, amely a Felhasználó jelen ÁFF alapján megszerzett jogainak gyakorlását
korlátozza, akadályozza vagy kizárja.
A Felhasználói felhasználási engedély terjedelme
38. A Gifthunter-ben való regisztrációval és a Gifthunter Applikáció letöltésével a Felhasználó az
Applikáció mint szerzői műnek minősülő számítógépi programalkotás nem kizárólagos,területi és
nyelvbéli korlátozástól mentes, a Szolgáltatóval fennálló, jelen ÁFF szerinti jogviszonya
fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető, az
Applikáció futtatására, működtetésére és az Applikáció képernyőn való megjelenítésére kiterjedő,
korlátozott felhasználási jogot szerez Szolgáltatótól.
A felhasználási engedély kiterjed a Gifthunter Applikáció használatára, továbbá a Szolgáltató
által kijavított, módosított, frissített Applikáció felhasználására.
39. A Felhasználó nem jogosult a Gifthunter átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Gifthunter
bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Gifthunter semmilyen
többszörözésére és a 38. pontot meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb
felhasználására sem. Felhasználó nem jogosult a Gifthunter nyelvét más nyelvre lefordítani,
illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá a Szolgáltató
hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú
Gifthunter-t felhasználni.
40. A Felhasználó a Gifthunter-t a Felhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló
eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Gifthunter karbantartását kizárólag a
Szolgáltató végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felelőssége a Gifthunter
vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.
41. A Felhasználó mindig csak a Gifthunter Applikációjának legutolsó frissített verziójának
felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új
verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem
jogosult.
42. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Gifthunter Szoftverét vagy annak bármely részét
harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen
ÁFF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.
43. Az Applikáció forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az a Szolgáltató kizárólagos
birtokában és tulajdonában marad.
44. A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Gifthunter
vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak
biztosítása érdekében sem, hogy a Gifthunter a Felhasználó meglévő számítástechnikai
rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.
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45. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Gifthunter forráskódját visszafejtse, visszafordítsa,
átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult az Applikáció működésének és
belső felépítésének elemzésére sem.
46. A Felhasználó nem jogosult a Gifthunter, vagy annak bármely elemét terjeszteni, közzétenni,
továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.
47. A Felhasználó által a Gifthunter használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat,
blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos
felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog
kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A
Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására,
felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a
Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
Védjegyek
48. A Szolgáltató Honlapján és a Gifthunter Applikációban megjelenő védjegyek, így különösen, de
nem kizárólagosan a Gifthunter logó és megnevezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.
Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik
személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
Felelősségkorlátozás
49. A Szolgáltató a Gifthunter-t „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett
formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel,
pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
A Felhasználó köteles az Applikáció telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és
szoftveres környezetet biztosítani.
50. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem
tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem
tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Gifthunter Applikációt
milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a
Felhasználó vagy harmadik személy a Gifthunter használata során tevékenységét az arra
vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
51. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát
észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal
arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a
hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a
Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
52. A Felhasználó köteles az Applikációt használó Mobileszközén lévő programokat és
adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a
Felhasználó Applikációt is használó Mobileszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve
adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem
vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös
gondossággal eljárni.
53. A Gifthunter csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja
felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából,
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vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő
következményekért, meghibásodásokért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a
Felhasználó által a Gifthunter Applikációhoz kapcsolt adatbázisokból, a Gifthunterben a
Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Gifthunterbe a Felhasználó által bevitt adatokból
eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Gifthunterben szereplő, így különösen, de nem
kizárólagosan a Boltokra, a Promóciós termékekre, azok geolokációs elhelyezkedésére, egyéb
jellemzőire vonatkozó adatok, információk teljességéért, megfelelőségéért, valóságosságáért,
helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál
vagy bármely más harmadik személynél keletkező semmilyen kárért.
Szolgáltató nem felelős a Gifthunterrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem
kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy
törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél, így
különösen a Boltok viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy az Applikáció elérését és használatát befolyásoló
egyéb korlátozó funkciókért, az Applikációnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal,
szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért,
amelyet a Felhasználó az Applikáció használata során megfelelő és időszerű formában végzett
adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve
semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által
biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.
54. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti
feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató
hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása,
sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. –
okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül.
Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei
a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez
kötődnek.
55. Szolgáltató a jelen ÁFF szerinti, Felhasználóval szembeni szerződésszegésből eredő, valamint
szerződésen kívül okozott károk iránti kártérítési felelősségét kizárólag a közvetlen károkra
korlátozza, és legfeljebb 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forintban maximalizálja, amely
felelősségkorlátozást Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten elfogad.
56. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a
Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési
határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől
számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt
rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.
57. A Promóciós termékek Boltokban történő megtalálása és Felhasználó által történő igénybe vétele
tekintetében a Felhasználó kizárólag a Bolttal kerül szerződéses és egyéb jogviszonyba, ezen
jogviszonyban a Szolgáltató nem részes fél. Ebből eredően a Szolgáltató nem vállal semminemű
minőségi vagy egyéb felelősséget a Boltok által az Applikációban megjelenített termékekért,
nyújtott szolgáltatásokért, sem mennyiségi, sem minőségi, sem jogi tekintetben. Az ilyen jellegű
problémák kezelése kizárólag a Boltok és a Felhasználó között történik.
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58. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból
adódik, hogy a Felhasználó Gifthunterhez való hozzáféréshez szükséges bejelentkezési adatait
ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó
elveszítette.
A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a
Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen
kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a
felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
A Gifthunter karbantartása
59. A Szolgáltató a Gifthunter Applikációt a saját döntési jogkörében, általa meghatározott
időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.
60. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző pontban meghatározott
karbantartás, frissítés során a Szolgáltató távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a
Felhasználó Gifthunter Applikációt használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen
eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat
nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a
Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt
kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.
Szolgáltató vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a
karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek
nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja
és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat
haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.
61. A jelen ÁFF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, az Applikációt bármely részét,
elemét érintő módosítás, amelynek célja az Applikáció naprakészen tartása, karbantartása,
valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott rendszer
rész, illetve rendszer elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Gifthunter
környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges
módosításokat.
62. Nem tartozik a Szolgáltató karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események,
magatartás következtében következett be Gifthunter-ben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

elemi kár közvetlen károkozása,
a felhasználás alatt keletkezett töréskár,
rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás
Szolgáltató szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása
harmadik fél által elvégzett munka
az Applikáció futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy
bármilyen meghibásodása.

63. A Szolgáltató saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban,
tartalommal tetszőlegesen bármikor upgrade-elheti az Applikációt. A jelen ÁFF alkalmazásában
upgrade az Applikáció egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására,
amelynek célja valamely még nem létező rendszer funkció biztosítása.
Az ÁFF módosítása
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64. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A
módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a)
b)
c)
d)

a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
a technológia lényeges változása;
jogszabályváltozás;
a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel,
gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

65. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan
közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen
közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba és az ÁFF
módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött
szerződésre is alkalmazandó.
66. Az ÁFF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy
a Felhasználó módosítást követő első Applikációba történő belépésekor tájékoztatja a
Felhasználót az ÁFF módosításáról és a módosított ÁFF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel
fogadja el az ÁFF módosítást a belépés előtt.
67. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik
későbbi) számított 8 (nyolc) napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló
magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen és azt kifejezetten nem
fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási
idővel írásban felmondani.
Szerződés megszűnése és megszüntetése
68. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos
felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
69. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos
felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
70. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:
a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;
b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁFF rendelkezéseit.
71. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel
megszüntetni.
72. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
73. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz,
köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó
szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra,
felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár
kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

- 10 -

Vegyes rendelkezések
74. Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a
rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
75. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő
jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
76. A jelen szerződés és ÁFF nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem tárolja
elektronikusan.
77. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan, a Bolt egyidejű értesítésével jogosult a jelen ÁSZF-et,
illetve az az alapján a Bolttal fennálló szerződést harmadik személyre átruházni, illetve abból
eredő követeléseit engedményezni.
78. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez
kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:
a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2.
munkanap 24:00 órájáig.
79. A jelen ÁFF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
80. Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.
Csongrád, 2017. május 22.
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