
Általános Szerződési
Feltételek (ÁSZF)

1. Szerződés létrejött

1.1. Ha a felhasználó hirdetést ad fel a 9200.hu Weboldal oldalain 

szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.

1.2 A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban

megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A 

szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

1.3 A szerződés magyar nyelven jön létre, a Weboldal elektronikus 

formában, automatikusan tárolja. A weboldalon állandóan elérheti. Annak

tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

2.Létrejött szolgáltatás

2.1 A regisztrációt követően, a díjcsomag kiegyenlítése után (kivéve az 

ingyenes díjcsomagot) a felhasználó igénybe tudja venni a weboldal 

szolgáltatását. A weboldalon a felhasználó cégét,vállalkozását hirdetheti.

2.2 Jelen szolgáltatás során kizárólag a vállalkozását hirdetheti más 

tevékenységet nem végezhet. Az adminisztrációs felületen mindaddig

míg a szolgáltatás tart a felhasználó kedve szerint változtathatja 

cégének adatait, és a regisztrációkor megadott profil adatait.

2.3 A létrejött szolgáltatás addig tart, míg a megrendelt díjcsomag

időtartama le nem jár ez 365 nap (1 év).

4.Regisztráció

4.1 A felhasználó, ha a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, 

akkor a regisztráció során köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, 

amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az 

ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön

létre a Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között.



4.2 Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem

veheti igénybe a Weboldal szolgáltatását. Nem regisztrálhat és nem 

adhat fel hirdetést.

5.Szolgáltatás díjcsomagjai

5.1 A felhasználónak lehetősége van a szolgáltatás megrendelésekor

választan a díjcsomagok közül. A közzétett díjcsomagok árai ÁFÁ-val 

növelt bruttó árak. (Áfa értéke 0)

5.2 Éves díjcsomag ára 1990FT 

5.3 Éves díjcsomag ára 3990FT a következő kategóriákban:

Magán 
Praxisok

Szolgáltatás Kölcsönző Ingatlan

Szállás Autó Pénz Vendéglátás

Jog
Szép Kártya
elfogadóhely

Szakemberek Szépségápolás

6.Szerződés teljesítése

6.1 A szolgáltatás megkezdésekor tekinthető teljesítettnek a szerződés a

felek között. 

7.Kötelezettségek, és Jogok

7.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy minden általa megadott adatért

(kép,videó,szöveg,telefonszám,adat,logó,e-mail cím,márkanév) 

Ő saját maga felel, ezért a szolgáltató nem vonható felelősségre. A 

felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ebből adódó 

esetleges jogi eljárások (Btk.Ptk.) terhét Ő maga viseli és nem a 

szolgáltató.

7.2 A felhasználó a magatartásával nem veszélyeztetheti a 

szolgáltatás nyújtását semmilyen formában.



7.3 A felhasználónak joga van a díjcsomag lejárta előtt megszüntetni 

a szolgáltatást, azonban abban az esetben a díjcsomag árát a 

szolgáltató nem téríti vissza a felhasználónak.

7.4 A szolgáltató nem vonható felelősségre a szolgáltatás során 

bekövetkezett hibák,károk miatt. A szolgáltatás során esetlegesen 

kimaradt idő jóváírásra kerül a felhasználói csomaghoz, így a leállás és

egyéb kimaradás miatt a felhasználót kár nem éri.

7.5 A szolgáltató mindent megtesz a zavartalan szolgáltatás nyújtásáért.

7.6 A szolgáltatónak joga van felmondani a szolgáltatást abban az esetben,

ha a felhasználó szerződés szegést vagy jogsértést követ el. Ekkor a 

szolgáltató a felhasználóval szemben kárigénnyel él. A felhasználó 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződés szegés vagy jogsértés 

esetén 500 ezer forint bruttó összeg megfizetésére van kötelezve. Amelyet

8 munkanapon belül a szolgáltatónak elutal a szolgáltató által vezetett 

számlára.

8. Elállás joga

A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 20.§:

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött 

szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.b) szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének 

napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az alábbi esetekben nem gyakorolhatja a felhasználó az elállás jogát

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 

Bővebben: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor



7.Fizetési mód

Egy fizetési mód választható a díjcsomag megrendelése során, a banki

átutalás. 

8. Titoktartási kötelezettség

8.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzleti titkot képező 

információkat nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, 

publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Cégek érdekei 

ellen felhasználni. Tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a 

Cégek gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A Cégekkel kötött bármilyen

belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt 

kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) 

bizalmas információként kezeli. Ennek megszegése szerződés szegést 

jelent. 

9.Vegyes rendelkezések

9.1 A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már 

megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

9.2 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják

rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya

alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem

rendezhető  esetleges  jogvitákra  nézve  kikötik  a

Mosonmagyaróvári Járás Bíróság illetékességét.

9.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország 

jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az 

irányadók.
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