ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos 2017.03.10.-től
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az DYNAMICAD SOLUTIONS Korlátolt
Felelősségű Társaság, a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.dynamicads.hu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) nyújtott, a jelen ÁSZF-ben részletezett elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban:
Felhasználó, vagy Ön) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és
Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen ÁSZF a Szolgáltató Szolgáltatásainak használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő
regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal
használata előtt tanulmányozza át.
A Szolgáltató adatai:
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-285710,
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Székhelye: 1046 Budapest, Szent László tér 9.
Adószáma: 25723492-2-41,
Közösségi adószám: HU25723492.
Bankszámlaszáma: CIB 10700457-69808045-51100005
Email címe: melinda@dynamicads.hu
Honlap: www.dynamicads.hu;
Tárhelyszolgáltató székhelye, email címe, telefonszáma: Do Média Kft. 2524 Nagysáp, Táncsics M. u 4

A, Telefon: +36.33999616, Email: hello@domdom.hu

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

1. Szolgáltatás tárgya
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1.1.

Szolgáltatás igénybevétele érdekében Felhasználónak regisztrálnia kell a Weboldalra, amely
során meg kell adnia a 3. pontban meghatározott adatokat (a továbbiakban: Profil
Regisztrációja). A Profil Regisztrációja akkor minősül sikeresnek, ha azt a Szolgáltató a
Profil Regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben (legfeljebb 48
órán belül) visszaigazolja.

1.2.

A Szolgáltatás igénybevételére, illetve a Profil Regisztrációjára kizárólag jogi személyek,
jogosultak.

1.3.

A Profil Regisztrációjával a rendszer létrehozza a Felhasználóhoz tartozó Saját profilt. A
Saját profilban van lehetősége a Felhasználónak használni az alább részletezett
Szolgáltatásokat, azaz a Kampánymenedzsert és a Banner Designert. A Profil
Regisztrációja önmagában nem ró kötelezettségeket a Felhasználóra. A Regisztráció és a
Banner Designer igénybevétele ingyenes, azonban Felhasználó az elkészített Banner
sablont kizárólag a Szolgáltatás igénybevétele során használhatja fel..

1.4.

A Felhasználó a Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kiválasztott termékeire,
meghatározott időtartamban, meghatározott arculattal veheti igénybe. A Szolgáltatások ezen
tényezők tekintetében rögzített, megtervezett használata a kampány (a továbbiakban:
Kampány). A Felhasználó a Saját profilján belül, meghatározza
 a Kampány nevét,
 kezdő és befejező időpontját,
 a megjelenítendő bannerek számát,
 a megjelenítendő bannereknek a Banner Deisgnerben megtervezett sablonját,
 a bannerek típusát (statikus vagy mozgó dinamikus),
 a bannerekben megjelenítendő információ elérésének, feltöltésének módját,
beállíthatja azt a maximális összeget, amelyet az adott Kampányra fordítani kíván.

(továbbiakban a Kampány Regisztrációja)
A rendszer ezt követően létrehozza a Kampány adatlapját amelyhez a Felhasználó a Saját
profiljában bármikor hozzáférhet. A Kampány létrehozását a Szolgáltató a Saját profilban
megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben a Kampány adatlapjának elküldésével
minden esetben (legfeljebb 48 órán belül) visszaigazolja.
Felhasználónak a Saját profiljában bármikor lehetősége van módosítani:
 a Kampány befejező időpontját,
 a Banner sablonját(ait)
 a Kampányra fordítani kívánt maximális összeget (Kampány-büdzsét), de minimum
a kampány során már felhasznált büdzsé plusz € 0,001;
 vagy leállíthatja a Kampányt,
A módosítás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Szolgáltató a Felhasználó Saját profiljában
megadott elektronikus levélcímére küldött levélben azt visszaigazolta (legfeljebb 48 órán
belül).
1.5.

A Felhasználónak lehetősége van egy adott Kampány tekintetében, a Kampány
Regisztrációt követően a Weboldalon elérhető sabloneszközökből megterveznie a bannert,
valamint a megtervezett bannert módosítani (a továbbiakban: Banner Designer szolgáltatás).
A megtervezett bannereket a Felhasználó az adott Kampány adatai között mentheti el. A
Banner Designer felületen a Felhasználó határozza meg, hogy milyen lesz a reklámozni
kívánt termék/szolgáltatás bemutatására szolgáló banner színe, körvonala, milyen
betűtípussal jelenjenek meg az információk, illetve hol helyezkedjenek el a banner egyes
elemei a kereten belül.
A bannerben való megjelenítés érdekében a Felhasználónak fel kell töltenie a Saját profil
Adatfelhő elnevezésű részébe a bannerben megjelenítendő adatokat és paramétereket: a
reklámozni kívánt termék vagy szolgáltatás (a továbbiakban: Termék) megnevezése és ára,
valamint a Terméket bemutató fénykép.
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1.6.

A Termék(ek)et tartalmazó adatbázist és annak naprakészségét a Felhasználónak kell
biztosítania. Ezek az adatok megegyeznek a Felhasználó által üzemeltetett weboldalon
elérhető tartalommal. Az adatbázist tartalmazó fájlt a Felhasználó a Saját profiljában
frissítheti, illetve lehetőség van olyan link feltöltésére is, melyen keresztül a Termék
adatbázis elérhető, és amelyet a Szolgáltató által biztosított rendszer meghatározott
időközönként a linken keresztül ellenőriz, frissít.

1.7.

A Felhasználó által az 1.5 és 1.6 pontok szerint megtervezett és adattal feltöltött bannert
(továbbiakban Banner) a Szolgáltató a Kampánymenedzser segítségével a feltöltött
információk alapján megjeleníti a Felhasználó által meghatározott weboldal(ak)on

1.8.

A Szolgáltató a Felhasználó által véglegesített Bannert egy linken keresztül a Saját profilban
hozzáférhetővé teszi a Felhasználónak, aki azt elküldheti az Adserver szolgáltatónak, amely
a Felhasználóval kötött szerződése alapján a Bannert megjeleníti az általa vásárolt
reklámfelületeken (a továbbiakban: Adserver szolgáltató). Az Adserver szolgáltató a
Felhasználó által megküldött linken elérhető Bannerek paramétereinek figyelembevételével
vásárol banner-felületet a Felhasználó részére. Az Adserver Szolgáltató az általa vásárolt
banner-felület paramétereiről jelzést küld a Szolgáltató szerverére, majd ennek megfelelően
a Szolgáltató által biztosított linken elérhető, megfelelő paraméterezettségű Bannert
megjeleníti az általa vásárolt és a Felhasználóval kötött szerződésben meghatározott
felületeken. A hirdetési felület vásárlása, a Szolgáltató által megadott, a rögzített
Bannerekhez igazodó paramétereknek megfelelő felületek vásárlása, végül a Felhasználó
által hozzáférhetővé tett Bannereknek a megfelelő felületeken való megjelenítése az
Adserver szolgáltató felelőssége, azért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Nem tartozik továbbá a Szolgáltató felelősséggel azért sem, ha a Felhasználó a Szolgáltató

által biztosított linket nem vagy nem megfelelő módon, illetve nem a kívánt linket teszi
hozzáférhetővé az Adserver szolgáltatónak.
1.9.

A Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltató egy remarketing pixelt (a továbbiakban:
Cookie) épít be a Felhasználó által üzemeltetett weboldalba (valamint a weboldal összes
aloldalába), amivel lehetőséget nyújt arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó weboldalának
látogatóit, a látogatók Banner megtekintéseit kövesse, és a Bannert megjelenítse nekik az
Adserver szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott weboldalakon. A Cookie
lehetőséget ad arra is, hogy a Szolgáltató nyomonkövesse, hogy egy adott Banner hányszor
jelent meg az adott weboldalon, illetve hányszor kattintottak rá. A Cookie által szolgáltatott
információkat a Szolgáltató folyamatosan (óránkénti frissítéssel) megjeleníti a Felhasználó
Saját profiljában, így azt a Felhasználó bármikor meg tudja tekinteni és nyomon tudja
követni.

1.10. A Kampánymenedzser igénybevétele a jelen ÁSZF-ben és a Felhasználó Szabályzatban
részletezettek szerint, térítés ellenében lehetséges. A Szolgáltatás díja, továbbá az ÁSZF
változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való
közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás azonban nem terjedhet ki a közzététel
időpontjában már 1.4 pont szerint regisztrált Kampányokra, csak azokra, amelyek a
közzétételt követően kerülnek regisztrálásra.

2. Felek közötti Keretszerződés létrejötte, hatálya, megszűnése
2.1.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely
a Szolgáltatás igénybevételével történik. Az ÁSZF elektronikus úton megkötött
szerződésnek, a Szolgáltatások elektronikus úton nyújtott szolgáltatásoknak minősülnek,
amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

2.2.

A Szolgáltatást bármely jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon
érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a
jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban kizárólag a
vonatkozó jogszabályok alapján képviseleti joggal felruházott képviselője vagy írásbeli
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult eljárni.

2.3.

A Felek közötti keretszerződés a Profil Regisztráció Szolgáltató általi elfogadásával és
visszaigazolásával jön létre és lép hatályba, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben és a
Felhasználó Saját profiljának mindenkori tartalma szerinti tartalommal (a továbbiakban:
Keretszerződés). A Keretszerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Keretszerződés
tartalmát képező, a Keretszerződés megkötésekor hatályos ÁSZF-et a Weboldalon, az adott
Profil Regisztrációjának adatait pedig a Saját profiljában a Felhasználó folyamatosan
elérheti. A Szolgáltató e szerződéses adatokat a Weboldalon rögzített módon mindenkor
megőrzi. A jelen pont szerint a Felek között létrejövő Keretszerződés nyelve a magyar.

2.4.

A Felek között a Keretszerződés határozatlan időre jön létre.

3. Felek közötti Eseti Szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése
3.1.

3

Az Eseti Szerződés a Felhasználó által a Keretszerződés időtartama alatt a Saját profiljában
létrehozott Kampány Regisztráció Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre és lép
hatályba a Kampány adatlapján, illetve a visszaigazoló levélben, továbbá a mindenkor
hatályos Keretszerződésben meghatározott tartalommal. Amennyiben a Kampány
Regisztráció tartalmát a Felhasználó az 1.4. pontban meghatározott módon módosítja, úgy a
módosított Eseti Szerződés a módosítás Szolgáltató általi visszaigazolásától lép hatályba.
Az Eseti Szerződések minden esetben csak a hatályban lévő Keretszerződéssel együtt
értelmezhetők, azzal együtt minősülnek a Felek szerződéses nyilatkozatának.

3.2.

A Felek között az Eseti Szerződés határozott időre jön létre és a Kampány
Regisztrációjában a Felhasználó által meghatározott befejező időpontjáig tart. Amennyiben a
Felhasználó a Kampány befejező időpontját jelen ÁSZF-ben meghatározott módon
módosítja és a módosítást a Szolgáltató a Felhasználónak küldött elektronikus levélben
visszaigazolja, úgy az Eseti Szerződés a módosított időpontig tart.

3.3.

Amennyiben valamelyik Fél a Keretszerződésben, vagy Eseti Szerződésben foglalt lényeges
kötelezettségét súlyosan és ismételten megszegi, úgy a másik Fél jogosult a
Keretszerződést, és/vagy Eseti Szerződést írásban azonnali hatállyal, a másik Fél részére
küldött, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt egyoldalú nyilatkozattal felmondani. A
rendkívüli felmondás okát a Felek kötelesek a felmondási nyilatkozatban rögzíteni. A
Keretszerződés azonnali hatályú felmondása esetén a folyamatban lévő Eseti Szerződések
is további jognyilatkozat nélkül megszűnnek a Keretszerződés megszűnésének napján.

3.4.

Az Eseti Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek a
megszűnéstől számított 15 napon belül egymással elszámolni.

3.5.

A Kampány Regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia azt a keretösszeget,
amelyet az adott Kampányra kíván fordítani. A költség összeg felhasználásának alakulását a
Felhasználó a Saját profiljában nyomon követheti, annak maximális értékét bármikor
módosíthatja. Amennyiben a Kampány költsége eléri a Felhasználó által megadott
maximális összeget, a Kampány automatikusan véget ér, függetlenül attól, hogy a
Felhasználó a Kampány befejezésre milyen dátumot jelölt meg

4. Regisztráció
4.1.

A Weboldal böngészéséhez nincs szükség Regisztrációra.

4.2.

A Szolgáltatások igénybevétele kizárólag a Weboldalon regisztrált Felhasználók számára
lehetséges. A Regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása
szükséges:
Kapcsolattartó adatai:
 Képviseletre jogosult: keresztnév, vezetéknév
 E-mail cím
 Jelszó
Cégadatok:
 Cégnév
 Cég székhelye
 Cégjegyzékszám
 Képviseletre jogosult neve
 Képviseletre jogosult telefonszáma
 Adószám
 Bankszámlaszám
A Felhasználók kizárólag az általuk képviselt cég valós adatait adhatják meg a Weboldalon.
A sikeres Profil Regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mezők kipipálásával el kell
fogadnia jelen ÁSZF-et, valamint a Kezelési útmutatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó
kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Felhasználó Szabályzat valamennyi rendelkezését
elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.3.
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A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a
Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott

adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben
merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A
Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni.
Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.
4.4.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó Profil Regisztrációját, továbbá az egyes
Kampány Regisztrációkat elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. Ez esetben a
Keretszerződés, vagy az adott Eseti Szerződés nem jön létre a Felek között.

4.5.

A Profil/Kampány Regisztráció akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató elfogadja, és az
elfogadást a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus
levélben visszaigazolta, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4.6.

A Szolgáltató a Profil/Kampány Regisztráció beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán
belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a Profil/Kampány Regisztráció során megadott
e-mail címre, amely tartalmaz egy linket, amelyen keresztül a Felhasználó aktiválni tudja a
Regisztrációját.

5. Saját profil
A sikeres Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Saját profilját, amely
az 4.2 pont szerinti adatokat tartalmazza.
A Saját profil használata során a Felhasználónak lehetősége van:





a Regisztráció során megadott adatait módosítani
a Banner Designer részben a bannertervezőt használni
a Kampánymenedzser részben a Kampányait beállítani és azok
eredményességét ellenőrizni, a Kampány beállításait módosítani:
 az Adatfelhő részben a Felhasználó által üzemeltetett weboldal
adatait megadni, a Termék adatbázist feltölteni.

6. Banner létrehozása és megjelenítése
6.1.

A Banner létrehozása és terjesztése részletes menetének leírását, illetve szabályait jelen
ÁSZF 1. pontja, illetve a Felhasználói Szabályzat tartalmazza.

6.2.

A Felhasználó választása szerint a Banner lehet statikus vagy animált. A statikus Banner
esetében a Bannerben egy Termék jelenik meg, az animált Banner választása esetén
lehetőség van ugyanabban a Bannerben több Terméket megjeleníteni egymást követően,
előre meghatározott időnként visszatérően.

6.3.

A Banner létrehozását a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és
csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a Banner létrehozásához szükséges valamennyi
adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7. Fizetési feltételek
A Kampánymenedzser igénybevétele (a Banner kiválasztott oldalon történő megjelentetése)
díjfizetéshez (a továbbiakban: Díj) kötött a következők szerint: Szolgáltató minden egyes
Banner megjelenítésért díjat számol fel attól függetlenül, hogy kattintottak-e az adott
Bannerre. Szolgáltató a Bannereket 1000 megjelenítésenként árazza (CPM azaz Cost Per
Thousand Impressions – Ezer megjelenés költsége) és a Kampány végén, vagy, ha az egy
hónapnál hosszabb, akkor a 7.3 pont szerint, a megjelenéseket összeszámlálva, majd
beszorozva az ezer megjelenés költségével (azaz AV/1000 X Cost/CPM) számlázza a
Felhasználó által a Regisztráció során megadott számlázási adatokkal. Szolgáltató a
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számlát a Szamlazz.hu rendszerén keresztül állítja ki. A Felhasználó a Keretszerződés
megkötésével elfogadja, hogy a Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerében időbélyeggel,
továbbá fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlát állít ki a
Díjról..
A Díj összege:
Statikus Banner esetén:
Animált Banner esetén:

0,25 EUR/ CPM azaz ezer megjelenés
0,35 EUR/ CPM azaz ezer megjelenés

A Díj havonta fizetendő. A Szolgáltató a Kampány időszak végét, illetve a Kampány
leállítását követő, vagy ha a Kampány egy hónapnál hosszabb, akkor a Kampány időszakon
belül, annak kezdetétől számított minden eltelt hónapot követő 5. napig megküldi a
Felhasználó részére a vonatkozó elektronikus számlát, A Szolgáltató által kiállított számlát a
számlán szereplő fizetési határidőn belül köteles a Felhasználó a Szolgáltató részére
megfizetni. Amennyiben a Felhasználó forint számlával rendelkezik és a díjat forintban fizeti,
úgy a díj számítására a fizetés napján közzétett MNB középárfolyam az irányadó.
A Felhasználó díjfizetési kötelezettségét a CIB Banknál vezetett 10700457-6980804551100005 számú bankszámlájára történő átutalással jogosult teljesíteni. A díjfizetést abban
az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató
bankszámlájára megérkezik.
Fizetési késedelem esetén a Felhasználó a Polgári törvénykönyvben meghatározott
késedelmi kamatot köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
A Felhasználó 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szolgáltató 15 napos póthatáridő
tűzésével írásban felszólítja az elmaradt Díj kiegyenlítésére, Amennyiben a póthatáridő is
eredménytelenül telik el, úgy az elmaradt Díj teljesítését követő naptári napig Szolgáltató jogosult a
késedelemmel érintett Kampányt szüneteltetni. Amennyiben a fizetési késedelem a 30 napot
meghaladja valamely Kampány esetében, úgy a Szolgáltató a késedelemmel érintett Kampányon kívül
az összes többi, a Felek között aktuálisan folyamatban lévő Kampány teljesítését is jogosult
felfüggeszteni. A Kampány felfüggesztésének időtartama alatt a Szolgáltatót az Eseti Szerződésben,
továbbá a Keretszerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik, az intézkedések elmaradása által
okozott károkért felelősséggel nem tartozik.

8. Felelősség

6

8.1.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vizsgálja a Bannerek tartalmát. Szolgáltató ezért kijelenti,
hogy nem vonható felelősségre semminemű olyan tartalomért, amelyet Felhasználó töltött
fel a Bannerre. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató közvetítő szolgáltatói tevékenységet végez,
nem tartozik felelősséggel tehát a Banneren a Felhasználó, illetve harmadik személyek által
megjelentetett ajánlatokért, kijelentésekért, felhívásokért, ezek tartalmáért.

8.2.

Felhasználó a Regisztráció során az általa képviselt cégre vonatkozóan köteles valós
adatokat megadni, Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a
Regisztrációs során megadott téves vagy nem valós adatok megadása miatt következik be.

8.3.

Felhasználót terheli a felelősség az Adatfelhőbe feltöltött Termék adatbázisban (XML)
szereplő információk valódiságáért, naprakészségéért és jogszerűségéért, így Szolgáltató
többek között nem tartozik felelősséggel, amennyiben a Bannerben tévesen, helytelenül
jelenik meg a Termék neve, ára, fényképe. Amennyiben a Felhasználó az Adatfelhőbe nem
a Termékek adatbázisát tölti fel, hanem a Bannerben megjelenítendő Termékek
adatbázisához enged Szolgáltató részére hozzáférést egy link elhelyezésével (URL), a
Felhasználó felelőssége, hogy a megadott elérési útvonalon az adott Termékkel
kapcsolatban valós, naprakész információk legyenek hozzáférhetők. Ez utóbbi esetben
Szolgáltató kizárólag azért tartozik, felelősséggel, hogy a rendszer óránkénti ellenőrzéssel
nyomon kövesse a megadott elérési útvonalat.

8.4.

A Szolgáltatás igénybevételével és a Weboldal használatával Felhasználó tudomásul veszi,
hogy az általa, a Banneren közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért – ideértve az e tartalom
által, harmadik személyek részére okozott vagy azzal összefüggésben felmerült
mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt – kizárólag a Felhasználó tartozik
felelősséggel.

8.5.

Tekintettel arra, hogy a Banner megjelenítését biztosító hirdetési felület megvásárlására a
Felhasználó és az Adserver szolgáltató köt egymással szerződést, így a Szolgáltató nem
vállal semmilyen felelősséget azért, hogy a Banner a Kampány időtartama alatt mely
weboldalon/online hirdetési felületen, mely Termék, hány alkalommal jelenik meg. Az ebből
eredő harmadik személyek részére okozott vagy azzal összefüggésben felmerült
mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó és/vagy az Adserver
szolgáltató tartozik felelősséggel a közöttük létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelően.

8.6.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely, a Szolgáltatás igénybevétele során
elérhető tartalom jogszabályba, jelen ÁSZF-be vagy a Felhasználói Szabályzatba ütközik,
haladéktalanul intézkedik a Bannerre feltöltött tartalom elérhetetlenné tételéről, törléséről és
szükség esetén további intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a további jogsértést
megakadályozza. Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak
megfelelően együttműködik a jogsértés kivizsgálása és a felelősség megállapítása céljából
eljáró hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

8.7.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a
Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon, illetve a
Banneren megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával
összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatokra problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8.8.

Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató részére minden olyan kárt, költséget, vagyoni és
nem vagyoni hátrányt, amely olyan – harmadik személy által támasztott igény érvényesítése
érdekében vagy hatóság, illetve bíróság által indított – eljárás során keletkezett, amely a
Felhasználó által a Bannerre feltöltött vagy Kampányban elérhetővé tett tartalommal függ
össze. Köteles továbbá eleget tenni minden olyan felszólításnak és megtenni minden olyan
intézkedést, amelyet Szolgáltató fogalmazott meg az ilyen károk csökkentése, elkerülés,
valamint a Szolgáltató jóhírnevének megőrzése érdekében tett.

8.9.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatások során távközlési szolgáltató
szolgáltatását veszik igénybe a Felek, a Szolgáltató kijelenti, hogy nem tartozik felelősséggel
a Szolgáltatás nyújtásában beálló azon hiba, vagy kimaradás tekintetében, melyet a
bármelyik fél által megbízott távközlési szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás
problémája okoz.

9. Kapcsolat
A Keretszerződés és az Eseti Szerződések teljesítése során a Felek kötelesek egymással legjobb
tudásuk szerint együttműködni. A Felek a Keretszerződéssel és az Eseti Szerződésekkel
kapcsolatos értesítéseket az itt jelzett címre írásban kötelesek egymásnak megküldeni.
Felhasználó részéről a Profil Regisztrációja során megadott és a Saját profilban rögzített
kapcsolattartási adatok.
Szolgáltató részéről:
név: Cieklinski Melinda
levelezési cím: 1046 Budapest, Szent László tér 9. Fsz. 3
email: melinda@dynamicads.hu
telefon:3630 961 1034
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Ezen együttműködés keretében a felek kötelesek egymást a szerződéssel kapcsolatos minden
fontos információról, változásról, így az adataikban bekövetkezett változásról is haladéktalanul
tájékoztatni. Amíg az egyik fél nem értesíti a másik felet írásban az értesítési cím megváltozásáról,
addig a másik félnek a korábbi értesítési címre küldött tájékoztatását érvényesnek kell tekinteni

10. Záró rendelkezések
10.1. Amennyiben a Szerződésben vagy Eseti megbízásban foglalt kötelezettségeit a Szolgáltató
saját hibájából nem tudja teljesíteni, úgy köteles a Felhasználót haladéktalanul, igazolható
módon értesíteni. Az erről szóló értesítést követően a Szolgáltatás nyújtásának
elmaradásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltatás
visszaállításáig terjedő időszakra a Felhasználó Díjat nem köteles fizetni.
10.2. Felek kijelentik, hogy a Keretszerződés, az Eseti Szerződés és jelen ÁSZF minden jogot és
kötelezettséget tartalmaz, ezen túlmenően semmilyen egyéb jogot és kötelezettséget
egymással szemben nem vállaltak és nem kívántak rögzíteni, ez a Felek teljes
megállapodása
10.3. Felek rögzítik, hogy minden olyan tény, körülmény, nyilatkozat, amely a szerződéskötés
szempontjából lényeges, a Keretszerződés, az Eseti Szerződés, illetve az ÁSZF részét
képezi, ezen túlmenően semmilyen más kérdést rendezni nem kívánnak.
10.4. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent
kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon
vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer
biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.
10.5. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok
védelmének kötelezettsége.
10.6. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
10.7. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások
útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Felek a
Keretszerződés és Eseti Szerződés alapján a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban
felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá
magukat.
10.8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény,
jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szolgáltatás tekintetében különösen az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
Budapest, 2017. február
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