Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
1.0 Hatályossági terület
A Hunity Számítástechnikai Szolgáltató kft. egy internetes munkalapkezelő, ürlapkezelő szoftvert
kínál ügyfeleinek. (továbbiakban: „HUNIDOC” a http://www.hunidoc.com internetes címen).21 A
Hunity Kft. üzleti partnerei, (továbbiakban „felhasználók”) részvevői és a HUNIDOC portál
felhasználói (továbbiakban „Felhasználók”) néven szerepelnek. Az Általános Szerződési feltételek
(továbbiakban: „ÁSZF”) a következőkben a HUNIDOC szolgáltatásaira értendőek. A Hunity Kft.
kizárólag az ÁSZF alapján nyújtja szolgáltatásait Felhasználói számára. Az alábbi ÁSZF szabályozza
a HUNIDOC portált, valamint a Hunity Kft által nyújtott szolgáltatások használatát. A használatra
első sorban személyi számítógéppel interneten keresztül van lehetőség, ami egy telefon, ISDN vagy
DSL előfizetői vonalon, illetve egy ezekkel egyenértékű más csatlakozáson keresztül érhető el. Ezen
felül lehetőség van a használatra különböző egyéb internetes kapcsolatra alkalmas végberendezésen
keresztül is, ezeknél azonban korlátozások lehetnek a funkciók számában és/vagy a megjelenítésben.
Az ÁSZF tárgyát nem képezik olyan kérdések, melyek a vonalak átengedésével, illetve a
weboldalakhoz, az online szolgáltatáshoz vagy harmadik személy által működtetett
programtermékekhez (böngésző, hozzáférési szoftver) való kapcsolódással összefüggésben
merülhetnek fel, mivel ezeket a szolgáltatásokat nem a Hunity Kft. nyújtja.
1.1 Demó felhasználó: Demó felhasználó az, aki regisztráció nélkül bejelentkezi a demó
rendszerünkbe a weboldal felületén keresztül. Az általa létrehozott személyes illetve fiktív nevekért
és címekért felelősséget nem vállalunk. Ha tudomásunkra jut sértő bejegyzés, azonnal hatállyal
töröljük.
1.2 Felhasználó:
1.2.1

A

Hunity

Kft.

által

nyújtott

szolgáltatások

használatának

célja

üzletszerű.

1.2.2 Használatra jogosult minden személy, aki a regisztrálás időpontjában betöltötte 18. életévét.
1.2.3 A szolgáltatások használatához szükséges regisztrálással a Felhasználó határozottan megerősíti
(i) nagykorúságát és jogügyleti képességét.
1.3 A szerződés tárgya, a szolgáltatások használata és megváltoztatása
1.3.1 A Hunity Kft. lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a meglevő műszaki és üzemeltetési
lehetőségek keretében részt vegyen az általa működtetett internetes
szolgáltatásokban.
1.3.2

A

részvétel

ezekben

a

szolgáltatásokban

kizárólag

üzleti

célt

szolgál.

1.3.3 A regisztrációnál a Hunity Kft. rendelkezésre bocsátja a HUNIDOC-ra történő regisztrációhoz
szükséges információkat, és ezzel lehetővé teszi a Felhasználók számára többek között, hogy
információkat töltsön fel a hálózatra, létrehozza egyénre szabott személyes profilját, melyek
harmadik
személy
részére
számára
nem
hozzáférhetőek.
1.3.4 A használat azáltal válik lehetővé, hogy a Hunity Kft. online rendelkezésre bocsátja a
részvételhez szükséges alkalmazásokat a szolgáltatásokhoz hozzátartozó URL címen keresztül. A
Hunity Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a HUNIDOC – adott esetben akár más funkciókkal –
adathordozón is kereskedelmi forgalmazásba hozza. A szoftver eladása nem képezi részét ennek a
szabályzatnak.

1.3.5 A szolgáltatásban való részvétel csak azon személyek számára engedélyezett, akik előzőleg
regisztrálással létrehoztak egy felhasználói fiókot.
1.3.6 A felhasználói fiókot a HUNIDOC portálhoz tartozó URL oldalon lehet létrehozni.
(hunidoc.com) A HUNIDOC portálon létrehozott felhasználói fiók feljogosítja a Felhasználót a
szolgáltatás
használatára
az
1.2
bekezdésben
foglalt
feltételek
mellett.
1.3.7 A regisztrálás, azaz egy felhasználói fiók nyitásának kérvényezése az adatlap kitöltésével és a
különböző szükséges információk megadásával történik. A szolgáltatások használata attól az
időponttól engedélyezett, amikor a Hunity Kft. létrehozott a Felhasználó számára egy saját
felhasználói
fiókot.
1.3.8 A felhasználói fiók létrehozása után a Felhasználó részt vehet a mindenkori szolgáltatásban
azáltal,
hogy
megnyitja
a
HUNIDOC
portált
és
bejelentkezik.
1.3.9 A szolgáltatások használata kizárólag egy internetböngésző, vagy speciális, a Hunity Kft. által
rendelkezésre bocsátott, illetve kifejezetten engedélyezett eszközök (toolok) használatával
megengedett (jogosulatlan szkriptek alkalmazására vonatkozó tilalom). Ez különösen az alábbiakat
jelenti: tilos olyan programokat használni, melyek mértéken felül megterhelik a szervert. Tilos olyan
szoftverek (makrók, botok) alkalmazása, amelyek célja a szolgáltatás vagy az egyes funkciók
szisztematikus vagy automatikus vezérlése, illetve a szolgáltatás illetve bármély eleme vagy a
HUNIDOC
platformon elhelyezett
anyagtartalom regenerálása
vagy kiértékelése.
1.3.10 Tilos a programozási bugokat és/vagy hibákat saját célra kihasználni. Ha a felhasználó
tudomására jut egy hiba vagy maga fedez fel egyet, akkor írásban jelentenie kell e-mailben a Hunity
Kft-nek.
1.3.11 A mindenkori aktuális műszaki és egyéb szolgáltatásra vonatkozó
részvételi

feltételek

a

szolgáltatásokhoz

a

HUNIDOC

portálon

találhatók.

1.3.12 A Hunity Kft. a szolgáltatások frissítését, testre szabását,
bővítését és módosításait folyamatosan végzi. A Felhasználó ennek
megfelelően használati jogot kap a mindenkori részvételre és szolgáltatásokra az aktuális verzió
szerint.
1.3.13 A szolgáltatás a felhasználóknak korlátozottan ingyenesek.
1.3.14 A Felhasználó nem támaszthat igényt arra, hogy érvényben maradjon a szolgáltatások hatályos
verziója.
A Hunity Kft. fenntartja annak a jogát, hogy egy adott szolgáltatás működtetését bármikor és indoklás
nélkül beszüntesse. A Felhasználó semmiféle további igényt nem támaszthat, hacsak a jelen ÁSZF
nem tartalmaz kifejezetten más rendelkezéseket.
2.0 Szerződéskötési ajánlat és szerződéskötés a felhasználóval
2.1 A felhasználó szükséges adatlap („regisztráció”) kitöltésével egy kötelező érvényű
szerződéskötési ajánlatot nyújt be a szolgáltatás használatára vonatkozóan (úgynevezett
„regisztrációs kérelmet”). Ehhez hiánytalanul és helyesen ki kell töltenie a regisztrációs adatlapon
kötelező
adatként
megjelölt
összes
adatmezőt.
2.2 A Hunity Kft. és a regisztrált felhasználó közötti szerződés létrejön, amikor a Hunity Kft.
elfogadja a regisztrációs kérelmet.
2.3 A regisztrációs kérelem beérkezését a Hunity Kft. visszaigazolja elektronikus úton a felhasználó
által megadott e-mail címre.

3.0 Elérhetőség
A Hunity Kft. garanciát vállal a szolgáltatások elérhetőségéért 90 % (kilencven százalék) évi
középértékben. Ez alól kivételt jelentenek azok az időszakok, amikor a HUNIDOC portál vagy az
egyes kiszolgáló szerverei műszaki vagy egyéb problémák miatt, melyekre a Hunity Kft. nincs
befolyással (pl. vis major, harmadik személy okozta hiba, stb.), nem érhetők el az interneten keresztül,
valamint azok az időszakok, amikor a rendszeres karbantartási munkákat végzik. Ez nem érinti a
Hunity Kft. felelősségvállalását, ha a szolgáltatások elérhetetlenségének oka szándékosság vagy
súlyos hanyagság. A Hunity Kft. korlátozhatja a hozzáférést a szolgáltatásokhoz, amennyiben ez
szükséges a hálózat üzemeltetésének biztonsága, a hálózati integritás megőrzése, de különösképpen
a hálózatot, szoftvert vagy a tárolt adatokat érintő súlyos üzemzavarok elkerülése érdekében.
4.0 ÁSZF tudomásulvétele, módosítások, további értesítések, kapcsolatfelvétel
4.1 A Felhasználói kérelem elküldésével a szolgáltatások használatba vételével a Felhasználó
elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Ezek érvényesek minden egyes bejelentkezésnél a
HUNIDOC portálra a felhasználókra, különösen a szolgáltatások igénybevételénél. Az Általános
Szerződési Feltételek a Felhasználó ki tudja nyomtatni, vagy adathordozóra tudja menteni a kérelem
elküldése
előtt
vagy a
későbbiekben
a
„ASZF”
link
alatt
a
főoldalon.
4.2 A Hunity Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa, vagy kiegészítse az Általános
Szerződési Feltételeket jövőre vonatkozó hatállyal, amennyiben ez szükségszerűnek tűnik, és ezáltal
a Felhasználó jóhiszeműségét kihasználva nem károsul.

4.3 Az ÁSZF módosításait megfelelő módon írásos értesítés formájában közzé kell tenni. A közzététel
szabályszerűen úgy történik, hogy megjelenik egy közlemény a Hunity Kft. által működtetett
HUNIDOC szolgáltatást tartalmazó weblapokon, vagy üzenet érkezik e-mailen. Az ÁSZF
módosításait
minden
esetben
ismertetik
a
HUNIDOC
portálon.
4.4 A Felhasználó a közzétételtől és tudomásulvétel lehetőségétől számított 14 (tizennégy) napon
belül tiltakozhat az ÁSZF módosításai ellen. Amennyiben a Felhasználó nem nyújt be írásban
tiltakozást a módosított üzleti szabályzat ellen a közzétételtől és tudomásulvétel lehetőségétől
számított 14 napos határidőn belül a Hunity Kft.-vel szemben, vagy továbbra is használja a
szolgáltatásokat, hatályossá válnak rá vonatkozóan a módosított vagy kiegészített feltételek. Ha a
Felhasználó tiltakozást nyújt be határidő szerint, jogában áll mindkét szerződő félnek felmondania a
szerződést egy hetes felmondási idővel. A Felhasználó semmiféle további igényt nem támaszthat.
4.5 A Hunity Kft. felhívja a figyelmet a módosításokról szóló közleményében a tiltakozás és
felmondás benyújtásának lehetőségére, a határidőkre és a jogi következményekre, kiváltképpen
annak
jogkövetkezményeire,
ha
a
Felhasználó
nem
nyújt
be
tiltakozást.
4.6 A Hunity Kft. rendszerint e-mailen keresztül tartja a kapcsolatot a Felhasználóval, hacsak nincs
erről szóló más megállapodás érvényben a jelen ÁSZF vagy a Felhasználóval kötött egyéb
megállapodás értelmében. A Felhasználónak biztosítania kell, hogy megkapja az e-maileket,
melyeket a Hunity Kft. az általa regisztráláskor megadott, illetve egy későbbi időpontban közölt email címre küld. Erről gondoskodnia kell többek között a spamszűrő megfelelő beállításával, és a
megadott cím rendszeres ellenőrzésével. Egyéb esetekben A Hunity Kft. fenntartja magának a
választási
jogot,
hogy
milyen
formában
folytatja
a
további
levelezést.

5.0 Szolgáltatás leírása
5.1 A mindenkori szolgáltatás és szolgáltatásokra vonatkozó leírás és a szabályok a HUNIDOC
portálon, illetve a mindenkori szolgáltatáshoz tartozó weboldalon kerülnek közzétételre.
5.2 A Felhasználó számára tudvalevő, hogy számos más felhasználóval együtt vesz részt a portálon
levő
szolgáltatásban.
5.3 Fizetési feltételek, esedékesség
A szolgáltatás díjai a weboldalon érhetőek el.
5.4 Szolgáltatási díjak rendezése
A Hunity Kft. jogosult, hogy bármikor tartósan vagy egy bizonyos időszakra csökkentse a szolgáltatás
árát, illetve hogy tartósan vagy egy bizonyos időszakra új termékeket, szolgáltatásokat vagy
elszámolási feltételeket vegyen fel kínálatába. A Hunity Kft. továbbá jogosult arra, hogy bármikor
megváltoztassa az árait legfeljebb három napos határidő betartásával, miután ezt előzetes írásban
bejelentette, vagy értesítést küldött erről e-mailen a felhasználó által megadott e-mail címre. A
szerződéses viszony ezután a megváltoztatott kondíciók/árak mellett folytatódik.
Ha a Felhasználó tiltakozást nyújt be határidő szerint, jogában áll mindkét szerződő félnek
felmondania a szerződést egy hónap felmondási idővel. A szerződés lejártáig az eredeti díjszabás
marad
érvényben.
A felhasználó semmiféle további igényt nem támaszthat.
5.5 Nem felszámíthatóság, visszatartási jog, átengedési tilalom
A Hunity Kft. által támasztott követelésekkel szemben a Felhasználó csak nem vitatott vagy jogerősen
megállapított ellenköveteléseket számolhat fel. A Felhasználó csak akkor élhet visszatartási jogával,
ha az ellenkövetelés ugyanazon a szerződéses viszonyon alapszik. Kizártnak minősül, hogy a
Felhasználó átengedje harmadik személy számára a Hunity Kft. szemben támasztott igényét.
5.6 Ügyfélszolgálat elérhetősége és díjazása
Amennyiben nem tartalmaz a szolgáltatási leírás erre vonatkozó egyéb megállapodást, az
ügyfélszolgálat ingyenes.
6.0 A felhasználó kötelességei
A Felhasználó legfőbb szolgáltatási kötelezettsége, hogy rendeltetésszerűen használja a szolgáltatást.
A Felhasználó legfőbb szolgáltatási kötelezettsége továbbá az is, hogy helyesen és hiánytalanul adja
meg az adatokat, melyeket a Hunity Kft. kér a Felhasználótól szerződéskötéskor, vagy a szerződéses
viszony során. A Felhasználó szavatosságot vállal azért, hogy a szerződéskötési ajánlathoz vagy a
szerződéskötéshez, illetve a szerződéses viszony során általa megadott személyes adatok és a
szerződés szempontjából lényeges egyéb információk (különösképpen a banki kapcsolatot és a
hitelkártya számát illetően) hiánytalanok és helyesek. A Felhasználó köteles haladéktalanul
tájékoztatni a Hunity Kft-t minden változásról az adatokat illetően. A Hunity Kft. részéről küldött
lekérdezés esetén meg kell erősítenie a Felhasználónak az adatokat. A Felhasználó köteles betartani
a szabályokat.
Ismétlődő szabálysértés esetén figyelmeztetés ellenére, illetve a 6.3 fejezetben meghatározott súlyos
vétség esetén a Hunity Kft. jogában áll, azonnali hatállyal és határidő nélkül letiltsa a felhasználót.
6.1 Programok telepítése

A Hunity Kft. nem vállal felelősséget olyan károkért vagy adatveszteségekért, melyek nem a Hunity
Kft-től származó programok telepítése során keletkezhetnek a Felhasználó számítógépén.
6.1 A Felhasználó további kötelességei
6.2 A Hunity Kft. a HUNIDOC portált, illetve a szolgáltatásokat online bocsátja rendelkezésére a
használathoz egy internetböngésző útján. A Felhasználó számítógépén szükséges helyi programokat
(itt különösképpen az operációs rendszerről és az internetböngészőről, illetve a szükséges a
pluginekről, pl. Flash vagy Java) a Hunity Kft. nem bocsátja rendelkezésre, és nem is telepíti. A
Hunity Kft. nem nyújt ehhez támogatást. A Felhasználó kötelessége, hogy karbantartsa úgy a
számítógépét, hogy lehetősége legyen a Hunity Kft. által működtetett HUNIDOC szolgáltatás
használatára. A Hunity Kft. ennek megfelelően nem nyújt semmiféle műszaki segítséget a helyi
szükséges
programok
telepítéséhez.
6.3 A Felhasználó kötelezi magát, hogy szigorúan titokban tartja a Hunity Kft-től kapott
szolgáltatások elérhetőséghez szükséges hozzáférési adatokat (bejelentkezési adatok, jelszavak, stb.).
A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hunity Kft-t, ha tudomására jut vagy vélelmezi,
hogy jogosulatlan harmadik személy a hozzáférési adatok birtokába jutott. Előzetes bizonyítási
okokból azt tanácsoljuk a Felhasználónak, hogy ezt írásban (pl. e-mailben) tegye. Amennyiben a
Felhasználó hibájából egy harmadik személy a hozzáférési adatok birtokában használja a Hunity Kft.
által működtetett szolgáltatást, illetve szolgáltatásokat, a Felhasználó vállalja a felelősséget a Hunity
Kft-vel szemben a szolgáltatási díjért és a kártérítésért. A Hunity Kft. jogosult, hogy minden egyes
hozzáférést a Felhasználó adataival úgy tekintsen, mint a felhasználó által kezdeményezett
hozzáférést. A Hunity Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a jelszavakat biztonsági okokból
rendszeresen meg kell változtatni. A Felhasználó egyedül maga felelős felhasználói fiókjának
használatáért.
6.4 Abban az esetben, ha fennáll annak alapos gyanúja, hogy a hozzáférési adatok egy jogosulatlan
harmadik személy birtokába jutottak, a Hunity Kft. biztonsági okokból joga, azonban nem
kötelessége, hogy saját megítélése szerint előzetes bejelentés nélkül önállóan megváltoztassa a
hozzáférési adatokat, illetve letiltsa a felhasználói fiók használatát. Erről haladéktalanul tájékoztatja
a jogosult felhasználót, és kérésre közli a Felhasználóval megfelelő határidőn belül az új hozzáférési
adatokat. A Felhasználó nem tarthat igényt az eredeti hozzáférési adatok helyreállítására.
6.5 A Felhasználónak nincs joga a felhasználói fiókját eladni vagy bármilyen más módon átadni.
6.6 A Hunity Kft. védi a saját rendszerét a vírusok ellen. Ennek ellenére sohasem kizárható teljes
biztonsággal egy vírustámadás. Ezenkívül előfordulhat, hogy jogosulatlan harmadik személy olyan
e-mailt küld a Hunity Kft. (HUNIDOC) nevének felhasználásával engedély nélkül, amely például
vírust vagy úgynevezett spyware-t tartalmaz, vagy olyan webhelyekre irányít, melyek vírusokat vagy
spyware-t tartalmaznak. Erre nincs befolyása a Hunity Kft-nek. A Felhasználónak ezért ellenőriznie
kell az összes beérkező e-mailt (inbox), ami a Hunity Kft-től vagy állítólag annak nevében érkezett,
hogy
nem
tartalmaz-e
vírust.
6.7 A Felhasználónak eleget kell tennie a Hunity Kft. és munkatársai, illetve a teljesítésért és
ügyintézésért
felelős
megbízottjai
által
adott
utasításoknak.
6.8 A Felhasználó kötelezi magát, hogy semmilyen körülmények között sem használja egy másik
Felhasználó felhasználói fiókját, bejelentkezési nevét vagy jelszavát.
6.9 A Felhasználó kötelezettségei az adott esetben általa bevitt információkat illetően
A felhasználónak körültekintően kell eljárnia az információk kiválasztásánál, melyeket közzétesz a
HUNIDOC
oldalán,
vagy
más
Felhasználók
rendelkezésére
bocsát.

A felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatások keretében nem terjeszt semmiféle olyan anyagot
(például képeket, videókat, linkeket, megnevezéseket, kifejezéseket), ami politikai, vallásos, sértő,
molesztáló, erőszakos, szexista, pornográf vagy más erkölcsileg elítélendő vagy megbotránkoztató,
különösen rasszista, vagy szélsőbaloldali, illetve szélsőjobboldali tartalommal bír, illetve ezekkel
kapcsolatos személyeket, illetve ábrázolásokat tartalmaz. A felhasználó továbbá kötelezi magát, hogy
nem használ szerzői jog alá eső kifejezéseket, neveket, képeket, videókat, zenedarabokat, játékokat
vagy egyéb anyagot. Kétség esetén a Hunity Kft.-nek jogában áll továbbá, hogy saját maga távolítsa
el ezeket. A felhasználónak be kell tartania mindig a rávonatkozó törvényes előírásokat és
jogszabályokat, különös tekintettel az ifjúságvédelmi, adatvédelmi, a személyiségi jogok védelmét
szolgáló, sérelmezés elleni, szerzői jogra, védjegyjogra, stb. vonatkozó rendelkezésekre.
6.10 A Felhasználó nem jogosult a szolgáltatások illegális vagy illetéktelen célú használatára.
6.11 A fentiekben felsorolt kötelezettségeket sértő cselekedet feljogosítja a Hunity Kft-t, hogy saját
maga
törölje
a
Felhasználó
által
felhelyezett
információkat.
6.12 A Hunity Kft. kiváltképpen jogosult törölni teljes egészében vagy részben a bevitt információkat,
ha konkrét támpontok arra utalnak, hogy az ÁSZF, a mindenkori szolgáltatásra vonatkozó utasítások
és szabályok megsértéséről van szó, vagy ezek egyéb módon jogellenesek. Például ilyen esetről van
szó olyan információknál, melyek
 nyilvánvalóan megbotránkoztatóak, rasszisták, fanatikusak és az erőszakot dicsőítik;
 szexista, pornográf tartalmuk miatt vagy más módon veszélyeztetik az ifjúságot, vagy egy
fiatalkorúak számára nem engedélyezett weblaphoz irányító linket tartalmaznak;
 téves vagy megtévesztő információkat tartalmaznak; illegális viselkedésmódra buzdítanak;
 egy másik személlyel szemben zaklatóak vagy sértőek, fenyegetőek, obszcének, rossz hírt
keltőek vagy rágalmazóak;
 egy szerzői joggal védett mű illegális vagy jogosulatlan másolását vagy forgalomba hozatalát
támogatják, pl. egy illegális számítógépes program vagy link rendelkezésére bocsátásával,
mellyel elérhetővé válnak illegális szoftverek, információk a másolásvédelmi beállítások
kikerüléséhez, vagy elérhetővé válnak illegális zenemásolatok vagy linkek az illegális
zenemásoláshoz, vagy egyéb módon megsértik a szerzői jogot;
 „Junk Mailek”, „szerencseláncok” vagy kéretlen körlevelek, azonnali üzeneteket, „SPIM”-ek
vagy „SPAM”-ek küldését tartalmazzák;
 korlátozott hozzáférésű, csak jelszóval elérhető vagy rejtett oldalakat vagy képeket
tartalmaznak;
 melyek büntetendő tevékenységeket vagy szándékokat támogatnak, vagy illegális
tevékenységekre vonatkozó utasításokat tartalmaznak, vagy ilyenekre felbujtanak, többek
között - de nem kizárólag – fegyverek előállítására vagy vásárlására, gyermekpornográfiára,
csalásra, kábítószer kereskedelemre, szerencsejátékokra, Stalking, Spamming, Spimming
tevékenységekre, számítógépvírusok és egyéb káros adatállomány terjesztésére, a szerzői jog
megsértésére, szabadalomsértésre vagy ipari kémkedésre;

 arra szólítanak fel más Felhasználókat, hogy adják meg személyes adataikat kereskedelmi vagy
törvényellenes célokra, vagy, hogy adják meg bejelentkezési adataikat;
 melyek egy másik személy képét tartalmazzák anélkül, hogy meglenne az adott személy ehhez
szükséges hozzájárulása;
6.13

A

törölt

információk

helyreállítására

nem

lehet

igényt

tartani.

A Hunity Kft. továbbá jogosult, hogy kizárja a Felhasználót az érintett szolgáltatásban való további
részvételtől, és felmondja azonnali hatállyal az Felhasználó felhasználói fiókját – figyelmeztetés után
- a fenti előírások többszörös megsértése esetén. A Hunity Kft. fenntartja a jogot további igények
érvényesítésére, különösen a kártérítési igényeket illetően.
7.0 A felhasználó felelősségvállalása az általa felhelyezett információkkal kapcsolatban
7.1 A felhasználó saját maga felelős minden szövegért, képért, fényképért, videóért, hanganyagért,
zeneműért, szerzői joggal védett alkotásért vagy egyéb anyagért, információért, stb. (továbbiakban:
„felhelyezett információk”), melyeket rendelkezésre bocsát a HUNIDOC platformon.
7.2 A Hunity Kft. nem vizsgálja meg közzétételük után ezeket az információkat. Ha azonban
tudomással bír, vagy tudomást szerez törvényellenes információkról, haladéktalanul törli ezeket.
7.3 A HUNIDOC felhelyezett tartalmakkal kapcsolatos felelőssége kizárt, különösen a tartalmak,
anyagok vagy információk helyességét, teljességét vagy megbízhatóságát illetően.
8.0 Szerzői jogok
8.01 A felhasználó által felhelyezett információkra vonatkozó minden jog a felhasználónál marad.
8.02 A felhasználó által a HUNIDOC oldalra felhelyezett információkba harmadik személy is
betekintést nyerhet világszerte az Interneten keresztül, a felhasználó engedélyével, ha létrehoz egy
alfehasználót
és
jogosultságok
teremt
a
megtenkintésre.
8.03 Ez a felhatalmazás elveszti hatályosságát, ha a Hunity Kft. törli a tartalmat a HUNIDOC
platformról és ennek szolgáltatásai közül.
8.04 A szoftver forráskódja a Hunity Kft tulajdona és szellemi tőkéje, ezért nem adja tovább
partnereinek és nem teszi lehetővé harmadik fél részére a betekintést.
9.0 Szavatossági igények
9.1 A Hunity Kft. hozzáférhetővé teszi a Felhasználó számára a szolgáltatásokat a mindenkori
rendelkezésre álló verzióban. A Felhasználó nem tarthat igényt a szolgáltatás egy bizonyos
verziójának / funkcióinak érvényben tartására vagy létrehozására. A Felhasználó számára tudvalevő,
hogy a Hunity Kft. által működtetett szolgáltatások nem lehetnek – mint minden más szoftver sem –
teljes egészében hibamentesek. Nem megfelelőnek tehát csak akkor minősülnek a szolgáltatások, ha
használatóságukban
súlyos
és
tartós
hiba
keletkezik.
9.2 A Felhasználónak haladéktalanul panaszt kell tennie a hiányosság észrevétele után a Hunity Kftnél. Előzetes bizonyítás céljából azt tanácsoljuk a Felhasználónak, hogy minden hiánybejelentést
írásban
(
e-mail
útján)
küldjön
el
nekünk.
9.3 A szavatosság alól alapvetően kizártak azok a hibák, melyek külső hatásra, a Felhasználó általi
kezelési hibából fakadóan, vis major vagy nem a Hunity Kft. által végrehajtott módosításokból vagy
egyéb
manipulációkból
fakadóan
keletkeztek.

9.4 A Hunity Kft. nem vállal garanciát jogi értelemben.
10.0 Szavatosság korlátozása
10.1 Amennyiben a Hunity Kft. ingyenesen nyújtja a szolgáltatásait, semmilyen felelősséget nem
vállal, kivéve súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozott károk esetében. A fenti felelősség
kizárása nem érvényes a szavatosságra az élet, testi épség és egészség veszélyeztetésénél.
10.2 Amennyiben a Hunity Kft. a szolgáltatásaiért anyagi ellenszolgáltatást követel, akkor a súlyos
gondatlanságból vagy szándékosan okozott károk esetében korlátolt felelősséget vállal.
10.3 kártérítési kötelezettség kardinális vagy lényeges szerződésbeli kötelezettség megsértése esetén
korlátozva
van
az
előrelátható
kárértékre.
10.4 Az előrelátható kárérték felhasználói fiókonként 1 magyar forint (egy) összegre korlátozódik.
11.0 Zárórendelkezések
11.1 A Felhasználó által benyújtandó felszólítások vagy nyilatkozatok írásbeli formát igényelnek, az
írásbeli
forma
követelményének
módosítása
és
megszüntetése
is.
11.2 A bírói illetékesség helye Magyarország, ha a Felhasználó a szerződéskötés után lakhelyét vagy
életvitelszerű tartózkodási helyét áthelyezi a Magyar Köztársaságból máshová. Ez abban az esetben
is érvényes, ha a kereset benyújtásának időpontjában ismeretlen a Felhasználó lakhelye vagy
tartózkodási
helye.
11.3 A Hunity kft. által a fenti Általános Szerződési Feltételek alapján megkötött szerződésekre és a
szerződésből fakadó minden jellegű igényre vonatkozóan kizárólag a Magyar Köztársaságban
érvényes jog vonatkozik, kizárva az egységes ENSZ vásárlási jog ingóságok vásárlásáról szóló
minden rendelkezését, és kizárva a magyar nemzetközi magánjogról szóló rendelkezéseket.
11.4 Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és/vagy a szerződés bizonyos rendelkezései
hatálytalanná válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
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