
Webáruház bérlet – Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződés tárgya

Webáruház működtetése és 
karbantartása Felhasználó részére 
a szolgáltatási szerződésben 
részletezett feltételeknek 
megfelelően.

2. Szerződés létrejötte

A felek a jelen általános 
szerződési feltételekbe foglalt 
szabályokat tekintik irányadónak 
és minden olyan kérdésben, 
amelyben ezektől eltérnek,  külön 
írásbeli megállapodást kötnek 
vagy azt egyébként írásban 
rögzítik.

3. Definíciók

A „hozzáférési díj”  kifejezés 
jelenti a jelen szerződési 
feltételekben felsorolt összegeket, 
amelyek alapján Szolgáltató 
jogosult számláit kiállítani.

A „felek”  kifejezés jelenti 
együttesen Felhasználót, valamint 
Szolgáltatót.

A „nap”,  „hét”  és „hónap” 
jelentése naptári nap,  hét,  hónap 
kivéve,  ha a szövegkörnyezet 
egyértelműen másra utal.

4.  Szolgáltató jogai és 
kötelezettségei

Szolgáltató vállalja,  hogy 
Felhasználó részére a szolgál-
tatási szerződésben vállalt 
feladatokat maradéktalanul 
elvégzi.

Szolgáltató munkanapon 9-16 
óráig telefonon és Interneten 
elérhető ügyfélszolgálatot tart 
fenn,  mely Felhasználó igényeit 
legkésőbb a beérkezést követő 
munkanapon feldolgozza.

5.  Felhasználó jogai és 
kötelezettségei

Felhasználó a Szolgáltatótól 
igénybe vett szolgáltatások 
fejében,  melynek részletei és 
értéke a szolgáltatási szerződés-
ben megtalálhatók,  hozzáférési 
díjat köteles fizetni.

Felhasználó vállalja,  hogy 
díjfizetési kötelezettségének a 
díjbekérő kiállításától számított 8 
napon belül eleget tesz. 
Késedelmes fizetés esetén 
Szolgáltató a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszere-
sének megfelelő kamatot számít 
fel.  A hozzáférési díj befizetése 
után Szolgáltató postázza a 
számlát.

Felhasználó vállalja,  hogy a 
szolgáltatás megrendelésekor 
megadott adatai változásáról 
Szolgáltatót értesíti legkésőbb a 
változást követő 10  munkanapon 
belül.

Felhasználó vállalja,  hogy a 
szolgáltatás maradéktalan teljesí-
téséhez minden szükséges adatot 
megfelelő minőségben Szolgáltató 
rendelkezésére bocsát.

Felhasználó kötelezettséget vállal 
arra,  hogy a bérelt webáruház 
oldalain nem publikál közerkölcsöt 
sértő,  etikátlan,  rasszista,  szerzői 
jogvédelem alá tartozó,  valamint 
pornográf anyagot.  Felhasználó 
tudomásul veszi,  hogy a 
megjelentetni kívánt adatok 
tartalmi,  és esetleges jogi 
következményeiért minden 
tekintetben kizárólagos felelős-
séggel tartozik.

Felhasználó vállalja,  hogy a 
szolgáltatást továbbértékesítésre 
nem használja,  az általa 
elhelyezett adatok,  termék 
információk a valóságnak 
megfelelnek,  tárgyukban 
kompetensek.

Felhasználó tudomásul veszi, 
hogy más természetes vagy jogi 
személy nevében terméket nem 
helyezhet el.  Felhasználó 
tudomásul veszi,  hogy a 
Webáruház oldalain közzétett 
termékek tartalmi és formai 
szempontból nem tartalmazhat-
nak megtévesztésre irányuló 
információkat,  melyek célja a 
megrendelés mindenáron történő 
elérése.

A fenti kitételek megszegése a 
Felhasználó jogosultságának 
kártérítés nélküli –  a hozzáférési 
díj visszafizetése nélkül – azonnali 
felfüggesztését vonhatja maga 
után.

6. A szerződés időtartama

A felek jelen szolgáltatási 
szerződést határozott,  fél éves 
időtartamra kötik.  A fél éves 
időtartam kezdete a szolgáltatás 
megrendelésének dátuma.

7. Jogviták

A felek megállapodnak abban, 
hogy a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket elsősorban 
tárgyalásos úton kísérelik meg 
rendezni.

Jelen szolgáltatási szerződésben 
nem érintett kérdések tekinteté-
ben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései,  továbbá a vonat-
kozó jogszabályok irányadóak.

A felek esetleges jogvitái 
elbírálására a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki.

Hivatalos értesítések

A szolgáltatási szerződéssel 
kapcso-latos minden hivatalos 
értesítés csak írásban (ajánlott 
levél,  távirat,  telefax és e-mail) 
küldhető.

Szolgáltató ügyfélszolgálatának 
adatai:

Gamber WebMűhely
Telefon: +36.30.6943885

Fax: +36.1.4010988
e-mail: office@gamber.hu

Felhasználó jelen szerződési 
feltételek elfogadásával egyidő-
ben átadja Szolgáltatónak a 
hivatalos értesítések megküldésé-
re vonatkozó elérhetőségeit,  és 
azok változásáról Szolgáltatót 
haladéktalanul tájékoztatja.

Az értesítés kézbesítettnek 
tekintendő azon a napon,  amikor 
azt személyesen,  vagy futár, 
illetve fax útján kézbesítették, 
vagy a postára adás utáni tizedik 
napon.

Felhasználó tudomásul veszi, 
hogy fenti tájékoztatási 
kötelezettségének elmulasztásá-
ból adódó minden felelősség 
Felhasználót terheli.


