
A www.internetkonyv.hu mint szolgáltató 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

1 Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlanok a www.internetkonyv.hu oldalon „ismertető” és 
„regisztráció” címszó alatt megjelentekkel. A megrendelő a felvételi kérelem elküldésével elfogadja és tudomásul 
veszi az Általános Szerződési feltételeket a www.internetkonyv.hu oldalon a fenti címszavak alatt megjelentekkel 
együtt és hozzájárul az általa megadott adatok – tartalmára nézve lásd 2. pont -honlapon történő megjelenítéséhez, 
valamint ezen adatoknak a szolgáltató által történő rögzítéséhez, tárolásához az 1992. évi LXIII. és az 1997. évi 
XLVII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett.

2 A www.internetkonyv.hu oldalon a megrendelő vállalkozását / cégét bemutató tevékenységei, telefonszámai, 
e-mail címei és egyéb elérhetőségei, saját magát, munkatársait, működési helyét ábrázoló fényképek
jelentethetők meg – a továbbiakban: adatok.

3 A megrendelő által megadott információk, adatok – ideértve a személyes adatokat is -vonatkozásában a 
szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A www.internetkonyv.hu oldalon a szolgáltató által elhelyezésre 
kerülő, de a megrendelő által megadott adatok, információk stb. tartalmáért a megrendelő tartozik teljes anyagi és 
erkölcsi felelősséggel ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltatóval szemben bármely hivatal, hatóság, harmadik 
személy a megrendelő által megadott és elhelyezett adatok miatt bármely okból eljárást indít. A szolgáltató 
jogosult a jogszabályba, személyiségi jogokba vagy a jó erkölcsbe ütköző adatok közzétételének megtagadására, 
a www.internetkonyv.hu oldalról történő eltávolítására.  

4 A megrendelő által megadott adatok a szolgáltató által rögzítésre és tárolásra kerülnek oly módon, hogy azokon 
illetéktelen harmadik személyek változtatásokat eszközölni ne tudjanak. A szolgáltató ezen adatokat harmadik 
személy részére a megrendelő erre vonatkozó előzetes hozzájárulása hiányában nem adja tovább.  

5 A megrendelő az általa megadott adatok módosítását a számlázási név kivételével a regisztráció során 
biztosított login név és jelszó segítségével az adminisztrációs rendszeren keresztül bármikor módosíthatja. A 
szolgáltató vállalja, hogy a módosított adatokat a módosítást követő 24 órán belül megjelenteti a honlapon. A 
számlázási adatokban történő változást e-mail –ben vagy telefonon külön kell kérni a szolgáltatótól.  

6 A szolgáltató vállalja a honlap és a megrendelő által megadott adatok folyamatos elérhetőségét a szerződés 
hatálya alatt minden naptári napon 0-24 óráig.  

7 A szolgáltató és a megrendelő közötti jogviszony egy évig áll fenn. A jogviszony kezdő időpontja az egy évre 
vonatkozó szolgáltatási díj szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő második naptári nap. A megrendelő 
adatai a jogviszony kezdő időpontjáig megjelennek a www.internetkonyv.hu oldalon.  
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Mind a megrendelő, mind a szolgáltató a jogviszony lejárta előtt legalább 30 nappal írásban 
– ideértve az elektronikus levelet is – jelezheti, hogy a jogviszonyt nem hosszabbítja meg; ilyen jelzés 
hiányában a jogviszony további egy évvel meghosszabbodik.

A jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a szolgáltató a jogviszony megszűnésével egyidejűleg 
törli a honlapról és a számítógépes nyilvántartásból a megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat.    

8. A megrendelés díja évi 22.000,- Ft + áfa. A szolgáltató a felvételi kérelem regisztrálást követő 24 órán belül a 
megrendelőnek megküldi az éves díjról kiállított előzetes díjbekérő számláját elektronikus levélben a 
megrendelő regisztrációkor megadott számlázáshoz kapcsolódó e-mail címére, valamint a megrendelő kérésére 
postai úton készpénzátutalási megbízást is küld; a díj befizetése a készpénzátutalási megbízással, vagy banki 
átutalással történhet; a díj szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő 15 napon belül a szolgáltató a 
beérkezett díjról végleges számlát készít, és az ügyfél által a regisztrációkor megadott postázási címére 
elpostázza.

A fizetési határidő az előzetes díjbekérő számla megküldésétől számított 8 munkanap. 

A szolgáltató a következő évre vonatkozó számláját – kivéve a 6. pont 2. bekezdésében írt esetet – a 
jogviszony lejárta előtt legalább 15 nappal korábban megküldi a megrendelő részére.  

15 napon túli fizetési késedelem esetén a szolgáltató jogosult a regisztráció elutasítására (első megrendelés), 
illetve a honlapon már elhelyezett adatok elérhetőségének felfüggesztésére, 30 nap eltelte után pedig a 
törlésére.  

9. Szerződő felek a jogviszonyból eredő bárminemű jogvita esetére a városi bíróságok hatáskörébe tartozó 
ügyekre a Keszthelyi Városi Bíróság, a megyei bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekre a Zala Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.


