
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Törzsszöveg

Hatályos: 2013. 01. 01-től

A WEBCODE Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes 
szolgáltatások (domain szolgáltatás, tárhely szolgáltatás, virtuális szerver szolgáltatás, 
elektronikus kereskedelem (webshop) és egyéb internet szolgáltatások – a továbbiakban: 
Szolgáltatások) tárgyában.

1. Definíciók

1.1. Szolgáltató

Cégnév: WEBCODE Kft.
Székhely: 3531 Miskolc, Hutás utca 45.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 486.
Adószám: 14283459-2-05
Közösségi adószám: HU-14283459
Cégjegyzékszám: Cg.05-09-015506  (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság)
Bankszámlaszám: Citibank 10800014-50000006-11366183
Kamarai nyilvántartási szám: BO14283459

Ügyfélszolgálat elérhetősége
Telefonszám belföldről: 06-40-11-10-10
Telefonszám külföldről: +36-21-200-07-10
Hívható: munkanapokon 09:00-16:00 óra között
Általános információ: info@webcode.hu
Ügyfélszolgálat (0-24 óráig): ugyfelszolgalat@webcode.hu
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 486.
Fax: +36-21-200-00-11

1.2. Előfizető 

A Szolgáltatási Szerződést aláíró előfizető, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.

1.3. Díjszabás 

A díjszabás minden esetben a Szolgáltató hivatalos weboldalán olvasható, melynek címe: 
www.webcode.hu

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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1.4. Szolgáltatási Szerződés

Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, az Előfizető által választott 
díjcsomagot, illetve az adott Szolgáltatással kapcsolatban támasztott egyéb 
követelményeket rögzíti, esetlegesen tartalmazhatja a Szolgáltató által a Szolgáltatásért 
felszámított díjakat. Amennyiben a Szolgáltatás díját a Szolgáltatási Szerződés nem 
tartalmazza, úgy azt Szolgáltató ügyfélszolgálati weboldalán teszi elérhetővé. 

1.5. Költségviselő 

A Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások ellenértékének fizetője 
(számlafizető). Költségviselő és Előfizető egyetemlegesen felelős a Szolgáltatás 
igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a Szolgáltatási Díj 
megfizetésére. A továbbiakban Költségviselő jogai és kötelezettségei minden tekintetben 
megegyeznek Előfizető felelősségével és jogkörével. 

1.6. Szerződés nyelve

A szerződés nyelve magyar.

1.7. A szolgáltató hivatalos weboldala 

www.webcode.hu

2. Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató Szolgáltatási 
Szerződésének részét képezi, s mint ilyen a Szolgáltató szolgáltatásaira kötött 
Szolgáltatási Szerződéssel együtt értelmezendő. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés 
és az ÁSZF egymásnak ellentmond vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, 
akkor a Szolgáltatási Szerződés szövege az irányadó.

Jelen ÁSZF törzsszövegből (a továbbiakban: Törzsszöveg) és mellékleteiből áll. 
Amennyiben a Törzsszöveg és valamely  melléklet egymásnak ellentmondó vagy 
egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a mellékletben foglaltak az irányadók.

Az ÁSZF hatálya kiterjed Szolgáltató minden internetes szolgáltatásának tárgyában 
megkötött szerződésre, beleértve, de nem korlátozva hatályát az előfizetői szerződésekre, 
viszonteladói szerződésekre és szerver elhelyezési szerződésekre.

3. Szolgáltatások

Szolgáltató a kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó kiszolgáló számítógépek 
és egyéb hardver eszközök segítségével a Szolgáltatási Szerződésben részletezett 
internet és internettel kapcsolatba hozható háttérszolgáltatásokat biztosítja Előfizető 
számára.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatási palettájának tetszőleges időpontban történő, 
Előfizető előzetes értesítése nélküli bővítésére. 

4. A Szolgáltatási Szerződés

Az igénybejelentés létrejöhet:
• írásban a Szolgáltatási Szerződés Előfizető általi aláírásával. A  postai úton, e-mailben 

(scannelt) vagy faxon megkötött Szolgáltatási Szerződés akkor lép hatályba, amikor 
annak egy Előfizető által aláírt példányát Szolgáltató kézhezveszi.

• ráutaló magatartással, különösen a Szolgáltatás igénybevételével. A ráutaló 
magatartással Előfizető elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A  ráutaló magatartással 
megkötött Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre és lép 
hatályba.

A Szolgáltatási Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében 
Szolgáltató jogosult bármely egyéb  dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni 
Előfizetőtől.

A szolgáltatási igényt a szolgáltatónál rendszeresített megrendelőlapon kell benyújtani, 
mely lehet online verziójú is.

4.1. A Szolgáltatási Szerződés hatálya

Szolgáltató és Előfizető a Szolgáltatási Szerződést határozott időre és határozatlan időre 
is köthetik. De, ha felek másként nem nyilatkoznak (pl. Hűségnyilatkozat), minden 
szerződés határozatlan idejű.

4.2. Legrövidebb szerződéses időszak

Az adott Szolgáltatásra megkötött határozatlan idejű Szolgáltatási Szerződés legrövidebb 
időtartamát a Szolgáltatásra vonatkozó melléklet határozza meg. Amennyiben a melléklet 
másképp nem rendelkezik, a legrövidebb  szerződéses időszak a Szolgáltatási Szerződés 
megkötésének hónapjából hátra lévő rész és az azt követő hónap.

5. A Szolgáltatás minősége

5.1. A Szolgáltatás rendelkezésre állása

A Szolgáltatások általános rendelkezésre állási ideje évi 99,6 %.

A rendelkezésre állási idő az adott Szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az 
egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A 
rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre semmi esetben sem.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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5.2. A hibás teljesítés esetei

Szolgáltató hibásan teljesít, amennyiben:
• a vállalt éves rendelkezésre állásnak megfelelően megengedhető tartamú kiesési időt 

meghaladja
• a hibaelhárítási idő alkalmanként a 3 napot meghaladja

5.3. A szolgáltatásminőségi célértékek teljesülésének mérése és 
számítása

A rendelkezésre állás meghatározása és mérése Szolgáltató rendszerfelügyeleti eszköze 
által, valamint, külső hitelesített mérési szolgáltató igénybevételével történik.

A rendelkezési idő kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát,
• aminek oka a Szolgáltatások nyújtásának jogszerű szüneteltetése vagy korlátozása, így 

különösen a rendszeres karbantartás időtartama, valamit
• amennyiben a kiesés a Szolgáltató érdekkörén kívül történő szolgáltatáskiesésre 

vezethető vissza

Szolgáltató minden, az adott helyzetben elvárható intézkedést köteles megtenni annak 
érdekében, hogy a Szolgáltatás megfeleljen a megadott minőségi és rendelkezésre állási 
követelményeknek.

5.4. Előfizető jogai, az Előfizetőt megillető kötbér hibás teljesítés esetén

Szolgáltató az éves rendelkezésre állás szerinti kiesési idő meghaladása esetén hibás 
teljesítésből adódó kötbérfizetési kötelezettségét az Előfizető számláján történő 
jóváírással teljesíti a tárgyévet követő február 1-jét követően kiadott első számlájában. 
Tekintettel arra, hogy az éves rendelkezésre állás csak naptári évre értelmezhető, 
Szolgáltató a vállalt rendelkezésre állási idő esetleges nem teljesülése esetén tárgyévben 
kötbér megfizetésére nem kötelezhető.

Az Előfizető által bizonyított, hibás teljesítés esetén, Szolgáltató Előfizető részére kötbért 
fizetni köteles. Szolgáltató ezt az Előfizető részére, Előfizető következő számláján jóváírja. 

A kötbér mértéke az Előfizető által fizetett díj, kiesés időtartamára eső hányada. 

Szolgáltató a kötbér számításánál 365 napos évet vesz figyelembe.

A hibás teljesítésből származó, az Előfizető közvetlen és közvetett káráért, a Szolgáltató 
felelősséget nem vállal és ezért felelősségre nem vonható.

6. Szolgáltatási Díj módosítása

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatási Díjak a Szolgáltató hivatalos weboldalán 
megtalálhatóak, ezáltal a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan 
módosítani. A változásokról a Szolgáltatónak az Előfizetőket 30 nappal az érvénybelépés 

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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előtt értesítenie köteles. Amennyiben valamely Szolgáltatás díjszabása csökken a 
Szolgáltató nem köteles értesíteni az Előfizetőit.

Előfizető a megváltozott Szolgáltatási Díjat a módosított Szolgáltatási Szerződés hatályba 
lépésének első napjától köteles megfizetni.

Amennyiben Szolgáltató határozott idejű Szolgáltatási Szerződés alapján fizetendő díjat a 
határozott időn belül az Előfizető számára hátrányosan módosítja, úgy az Előfizető 
jogosult a Szolgáltatási Szerződés felmondani.

7. Szolgáltatások korlátozása és szüneteltetése

7.1. Szüneteltetés a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okok miatt

A Szolgáltatás szüneteltetésére az alábbi okok miatt kerülhet sor:
a) a rendszeres karbantartás idején
b) Vis Maior esemény bekövetkezése miatt
c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így 
különösen terroristaelhárítás, kábítószer kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek 
védelmében a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon.

Amennyiben a Szolgáltatás szüneteltetése Szolgáltató érdekkörében történik, avagy  a 
szüneteltetés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szüneteltetés időtartama alatt az 
Előfizető Szolgáltatási Díj megfizetésére nem köteles.

Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó szüneteltetés meghaladja egy naptári hónapon belül 
a 48 órát, úgy Szolgáltató visszatéríti az egy hónapra eső Szolgáltatási Díjat. Nem kell 
visszatéríteni a díjat, amennyiben annak kiváltó oka Vis Maior esemény  volt és ennek 
elhárítására Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtett, vagy Szolgáltató rendszeres 
karbantartása miatt került arra sor, vagy annak oka nem a Szolgáltató hálózatában 
felmerült szolgáltatási hiba volt.

A rendszeres karbantartás nem minősül a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatti 
szüneteltetésnek, így a vállalt rendelkezésre állási időt sem csökkenti.

Amennyiben az Előfizető ellen bármilyen jellegű internetes támadás indul a Szolgáltató 
korlátozhatja a támadás idejére az Előfizető által igénybevett szolgáltatásokat.

7.2. Korlátozás

Szolgáltató a Szolgáltatások korlátozására, illetve a Szolgáltatások minőségi vagy más 
jellemzőinek csökkentésére az Előfizető postai úton, e-mailben vagy telefonon történő 
értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult:
a) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló, Szolgáltató által írásban (postai levél útján az 
Előfizető postacímére avagy az Előfizető által megjelölt adminisztratív kapcsolattartó 
személy e-mail címére) megküldött felszólításban megjelölt – de legalább 5 napos – 
határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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b) Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi
c) akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának működését, különös tekintettel 
a kéretlen SPAM levelek küldésére és egyéb, a netikettel ellentétes magatartással (pl. e-
mail cím vagy hálózati cím hamisítás, stb.)
d) illegális, a szerzői jogokat sértő tartalmat népszerűsít, tárol vagy forgalmaz.

Amennyiben Előfizetőnek Szolgáltatóval több érvényes Szolgáltatási Szerződése van, 
avagy egy Szolgáltatási Szerződés keretén belül több szolgáltatást is igénybe vesz és 
bármely  Szolgáltatási Szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében az a)-c) pontok 
valamelyikét megszegi, úgy Szolgáltató jogosult bármely tetszés szerinti Szolgáltatás 
korlátozására, illetve az összes Szolgáltatás egyidejű korlátozására is.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de 
legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap  folyamán megszüntesse, amennyiben 
tudomást szerez arról, hogy az Előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről 
Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, vagy ha a korlátozást elrendelő hatóság vagy 
jogszabály ekként rendelkezik.

A korlátozás Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

8. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése 

8.1. A megszűnés esetei

A Szolgáltatási Szerződés megszűnik:
a) a határozott időre megkötött szerződés esetében a határozott időtartam lejártakor, 
amennyiben bármelyik fél a határozott időtartam letelte előtt 30 nappal írásban úgy 
nyilatkozik, hogy a szerződést nem kívánja meghosszabbítani
b) bármely fél rendes felmondásával a felmondási idő lejártának napján
c) bármely fél rendkívüli felmondásával jelen ÁSZF avagy a Szolgáltatási Szerződésben 
rögzítettek szerint a felmondási idő lejártának napján
d) bármely fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával
e) a Felek közös megegyezésével
f) a Szolgáltatásnak megfelelő mellékletben meghatározott egyéb módon

A határozott időtartamra megkötött Szerződés a határozott időtartam lejártának napján, a 
szerződéskötéskor meghatározott határozott idő tartammal automatikusan 
meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik a határidő lejáratát legalább 30 
nappal megelőzően írásban arról, hogy a Szerződés hatályát meghosszabbítani nem 
kívánja. A határozott időtartam automatikus meghosszabbítása esetén, a Szolgáltatási 
Szerződés már 30 napos felmondási idővel megszüntethető, viszont a szolgáltatás díja 
továbbra is csak a határozott idejű szerződés díjszabása alapján kerül kiszámlázásra.

8.2. Rendes felmondás

Előfizető a határozatlan időre kötött szerződést bármikor felmondhatja.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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Amennyiben Előfizető az esedékes díjakat a határozott időre kötött Szerződés teljes 
időtartamára megtérítette a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor, úgy  a Szolgáltató nem 
kötelezhető ezen díjak visszatérítésére.

Szolgáltató a határozatlan időre kötött Szolgáltatási Szerződést 30 napos felmondási 
határidővel, indoklással jogosult felmondani.

8.3. Rendkívüli felmondás

Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással felbontani a Szolgáltatási Szerződést, 
amennyiben a másik fél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a másik fél 
fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Mindkét fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, amennyiben végelszámolását határozza el, vagy arról értesül, 
hogy harmadik személy  csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását 
kezdeményezte ellene.

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést 15 napos határidővel felmondani, 
amennyiben Előfizető az előzetes írásbeli – Előfizetőnek postai küldeményként eljuttatott 
vagy az Előfizető által megadott adminisztratív kapcsolattartó e-mail címére elküldött – 
felszólításában szereplő határnapra sem szünteti meg a következő szerződésszegéseket:
• Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű 

működését, és ezen tevékenységét figyelmeztetés ellenére sem szünteti be 24 óra 
elteltével.

• Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.

Ha Vis Maior esemény miatt a Szolgáltatás szüneteltetésének időtartama meghaladja a 
két hónapot, úgy bármelyik fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.

Előfizető jogosult rendkívüli felmondással azonnali hatállyal akkor is felmondani a 
szerződést, ha Szolgáltató egyoldalúan módosította a Szolgáltatási Szerződést és ez 
Előfizetőt – saját megítélése alapján – hátrányosan érinti. Előfizetőt a felmondási jog az 
értesítést követő 15 napon belül illeti meg. Előfizető abban az esetben nem mondhatja fel 
a szerződést, amennyiben kedvezmény fejében határozott időre való kötelezettséget 
vállalt a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor és a Szolgáltató egyoldalú módosítása az 
ennek fejében kapott kedvezményeket közvetlenül nem érinti, vagyis ezek a 
kedvezmények a módosítást követően is fennállnak.

9. Előfizető kötelezettségei

9.1. A Szolgáltató értesítése adatváltozásról

Előfizető a Szolgáltatási Szerződésben foglalt adatainak, így különösképpen számlázási 
címének, a kijelölt kapcsolattartó személyének és elérhetőségében beállt változásokról 
köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legfeljebb  a változás bekövetkezését követő 8 
napon belül értesíteni.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy  ezen kötelezettségének elmulasztásából 
eredő minden kárért Előfizető felelősséggel tartozik.

9.2. Teljesítési segéd igénybe vétele

Előfizető jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult bármely szerződéses 
kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez 
teljesítési segédet vesz igénybe, úgy  jogosult a teljesítési segéd részére az Előfizető 
adatait átadni.

9.3. Szolgáltatás használata

Előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és 
telekommunikációs feltételeket önmaga számára, Szolgáltató segítségnyújtása nélkül 
biztosítja.

Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező 
esetben amennyiben az előírásszerűtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy 
Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató 
jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A 
hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Előfizető a Ptk. szabályai szerinti 
kárfelelősséggel tartozik.

Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, 
a jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felel.

9.4. Előfizető tájékoztatása

Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy részére Szolgáltató csakis saját vagy  leányvállalatai 
szolgáltatásainak bővüléséről, változásairól, esetleges akcióiról e-mail vagy postai 
küldemény útján reklámanyagokat, tájékoztatókat és hírleveleket juttasson el.

Előfizető elfogadja, hogy  fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatások 
korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és 
Előfizető adatainak átadására egy, Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó 
társaságnak.

Továbbá szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 
munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által 
nyújtott szolgáltatások, melyeket Szolgáltató közvetít Előfizető felé. Ezen szolgáltatások 
kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás 
igénybevételéhez.

Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat Előfizető felé kiszámlázni. A 
számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött 
díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát Szolgáltató 
megrendeléskor állítja ki, melyet Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja Előfizető által Szolgáltató szerverein 
elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok 
elvesztéséből származó következményi károkért.

11. Észrevételek, panaszkezelés

Előfizető, a Szolgáltatással kapcsolatos egyéb  nyilatkozatait, bejelentéseit, panaszait az 
ügyfélszolgálatnak írásban (postai levélküldeményben), faxon, e-mailben, ügyfélkapun  
vagy telefonon teheti meg. 

Szolgáltató a bejelentéseket 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni. 

Szolgáltató a vizsgálat eredményéről Előfizetőt a bejelentés kézhezvételétől számított 30 
napon belül értesíti. Amennyiben Szolgáltató a panaszt elutasítja, az elutasítás okát 
köteles közölni Előfizetővel.

12. Vegyes rendelkezések

12.1.Értesítés

Ha a Szolgáltatási Szerződés vagy az ÁSZF megfelelő pontja másképpen nem 
rendelkezik, ahol a Szolgáltatási Szerződés vagy ÁSZF értesítést vagy felszólítást említ, 
úgy a másik fél írásban, postai levélküldeményben vagy  e-mailben történő értesítését kell 
érteni.

Bármely fél által küldött levélküldemény a következők szerint tekintendők kézbesítettnek: 
A tértivevénnyel feladott küldemény a tértivevényen jelzett kézbesítési napon. Abban az 
esetben is kézbesítettnek tekintendő a küldemény, amennyiben az „nem kereste” illetve 
„átvételt megtagadta” értesítéssel érkezik vissza, illetve amennyiben „elköltözött” vagy 
„címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza és Szolgáltatónak más postázási cím nem áll 
rendelkezésére.

Könyvelt levélpostai küldemény (tértivevény nélküli ajánlott küldemény) esetén az átvétel 
vagy az átvétel megtagadásának napján.
A Szolgáltató által közvetlenül kézbesített küldeményt az átvétel napján. Amennyiben az 
átvételt megtagadják, úgy a küldeményt Szolgáltató tértivevénnyel kísérli meg ismételten 
kézbesíteni.

E-mail útján kézbesített küldemény az elküldést követő napon tekintendő kézbesítettnek.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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Az értesítéseket, számlákat és egyéb postai küldeményeket a Szolgáltatási Szerződésben 
rögzített postázási címre kell küldeni. Amennyiben postázási cím nincs megadva, úgy a 
számlázási cím tekintendő postacímnek.

Ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, úgy  az Előfizetői a Szolgáltatási Szerződésben 
rögzített email címe tekintendő elektronikus levélcímének.

12.2.Jogvita

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel 
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen 
békés úton nem tudják rendezni.

13. Vis Maior

Egyik fél sem felelős a Szerződésben foglaltak nem vagy hibás teljesítéséért amennyiben 
azt Vis Maior esemény okozta. Mindkét fél haladéktalanul értesíteni a másik felet az 
esemény bekövetkeztét követően. Az esemény időtartama alatt a Szolgáltatási Szerződés 
szünetel.

14. Adatkezelés, adatvédelem

Az oldal használata során a WEBCODE Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben 
amennyiben az a WEBCODE Kft. alvállalkozója. (Pl.: futárszolgáltat, a megrendelés 
kézbesítéséhez; közvetített szolgáltatás esetén). Az oldal böngészése folyamán technikai 
információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). 
Ezen adatokat a WEBCODE Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott 
esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k 
engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k 
használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás 
bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan 
fájl, amelyet  a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó 
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés 
folyamán rögzített adatokat a WEBCODE Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. 
Az egyes informatikai rendszerek által, az oldalon leadott megrendelésből készült számla 
adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek 
a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az ugyfelszolgalat@webcode.hu e-
mail címen.

" Általános Szerződési Feltételek
Törzsszöveg 
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