ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
1. Bevezetés
Jelen általános szolgáltatási feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az ÁRUHITELEZÉS Kft
weboldalán (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: látogató) általi
használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet
ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A látogató a honlap
használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSzF-ben foglaltakat.
2. Szolgáltató:
A honlap üzemeltetője: ÁRUHITELEZÉS Kft. (a továbbiakban szolgáltató).
Székhelye: HU, 6728 Szeged, Tölgyfa utca 60/A.
Postacím: HU, 6728 Szeged, Tölgyfa utca 60/A.
Weboldal: https://áruhitelezés.hu (a többi elérhetőség a felhasználói tudnivalókban olvasható)
e-Mail cím: deak.zsuzsa@aruhitelezes.hu
Telefon: +36-20/580-8971
Cégjegyzékszám: 06-09-013693
Adószám: HU14679777-2-06
Szolgáltatás nyelve: magyar.
Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 03-09-114492. Adószám:
13922546-2-03. Telefon: +36 76 575 023. Fax szám: +36 76 575 024. Levélcím: 6001 Kecskemét, Pf.
588. E-Mail cím: mediacenter@mediacenter.hu. Web: www.mediacenter.hu.
3. Szolgáltatás célja, létrejötte:
Szolgáltató az általa kínált valós szolgáltatást azért fejlesztette ki, hogy segítséget nyújtson a kisebb
kereskedő vállalkozások számára az áruhitelek kezelése, hatékonyabb kihasználása érdekében.
Ennek támogatására és az interneten való megjelenésére hozta létre ezen oldalakat, az
érdeklődőknek nyújtandó információk terjesztése érdekében. Jelen dokumentum, valamint az oldalról
elérhető más dokumentumok csak és kizárólag az interneten megjelenő weboldalak által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos. Az áruhitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások szabályaihoz fel kell a
szolgáltatóval venni a kapcsolatot, és közvetlenül a szolgáltatóval kell egyeztetni a feltételeket.
A weboldalak csak minimális információt biztosítanak a weboldal látogatói felé. Lehetőség van arra,
hogy az oldalról a szolgáltató elérhetőségeit megtalálják, illetve közvetlen üzenetküldést biztosít az
azonnali kapcsolatfelvételhez. Ez egy űrlap kitöltése után lehetséges, melynek elküldése közvetlenül a
weboldalról történik, és csak a szolgáltató kapja meg az itt leírtakat.
4. Honlap célja, feladata, működése:
Abból a célból hoztuk létre ezt a honlapot, hogy információkkal lássuk el az ide látogatókat az
áruhitelezéssel kapcsolatos lehetőségek terén. Ennek megfelelően ez a honlap teljesen nyilvános
módon működik, bárki által használható. A honlapon semmilyen szolgáltatást nem nyújtunk az
információ átadáson kívül, és nem gyűjt semmilyen jellegű adatot egyetlen látogatóról sem. Ezen
feltételek alól a közvetlen üzenetküldés a kivétel, amit abból a célból hoztunk létre, hogy
megkönnyítsük az érdeklődőnek a kapcsolatfelvételt. Az itt közölt adatok kezeléséről, valamint az
egész honlap által megvalósított, és a mögötte működő folyamatok adatkezeléséről a honlapon
szintén elérhető „Adatkezelési nyilatkozat”-ban foglaltak szerint járunk el. Honlapunkon igyekszünk
mindig a valóságnak megfelelő információkat és adatokat közzé tenni.
5. Különböző igények, kifogások:
Látogató a kifogásait az weboldal „Kapcsolat” oldalán feltüntetett e-mail címen keresztül tudja
bejelenteni.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem
vállalunk!

6. A felelősség korlátozása:
A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásban való böngészés feltételezi a látogató részéről az internet
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai
teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatti hibákért,
bármilyen okból is következtek be.
- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a szolgáltatás
akadálytalan működését.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír,
vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
- A szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami
a szolgáltatáshoz való csatlakozás, a szolgáltatás megtekintése miatt következett be.
- Látogató teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak
megadásából, illetve bárhol történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen
esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
7. Egyéb információk:
Szolgáltató kijelenti, hogy mindenben a vonatkozó jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően jár
el. Kijelenti, hogy betartja Magyarország és az Európai Unió előírásait.
Szolgáltató törekszik a vele kapcsolatba lépő látogatók igényeinek kiszolgálására a lehetőségek
figyelembe vételével, a látogatók teljes elégedettségének elérése érdekében. Szolgáltató megtesz
mindent, hogy a látogatók biztonságban érezzék a rá bízott adataikat.
Kelt: Szeged, 2019. április 01.

