A makoimozaik.hu, hirdessmako.hu,
mozaikshop.hu weboldalak ÁSZF-je!
Használati feltételek
I. A használati feltételek tartalma
A jelen használati feltételek (Szabályzat) a Vernyik Tibor István ev. – makoimozaik.hu,
hirdessmako.hu és mozaikshop.hu (székhely: 6900 Makó, József Attila u. 4. Nyilvántartási
szám: 51876917) Adószám: 68529466-1-26
1. (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett makoimozaik.hu, hirdessmako.hu és
mozaikshop.hu oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának
feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a
Felhasználóra nézve kötelező.
2. Felhasználónak minősül minden személy, aki megtekinti a Weboldalt, hirdetést helyez el,
terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre
jelentkezik, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználó a Szolgáltatás
használatával elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.
3. Hirdető olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, akinek érdekében a
Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.
4. Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem
cselekvőképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás
használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy
utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja,
hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a
módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a
Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
6. Szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Használati feltételek”
linkre kattintva érhető el.
7. Bármely, makoimozaik.hu, hirdessmako.hu és mozaikshop.hu különböző weboldal
(Facebook.com, Twitter., stb.), a makoimozaik.hu kapcsolódó szolgáltatására az adott
weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
8. A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során,
továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, és az annak elválaszthatatlan részét képező
Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat
betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére
használhatja.
9. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a
Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött
felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal
Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen
harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői
1. Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl.

banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett hirdessmako.hu
internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által ingyenesen
biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó helyezi el
apróhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus
vízjellel ellátni.
2. A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül
történik. A Weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg
más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A Weboldalon történő minden
regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
3. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés
tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz
fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek
hozzájárulásával rendelkezik.
4. A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztattató jellegű, annak bárminemű igénybevétele
valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.
5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által a
Weboldalon elhelyezett adatért, képért, hirdetésért, információért, bármilyen digitális
tartalomért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek
okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
6. Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes
működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését
biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a
vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
7. Szolgáltató a Weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából,
az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár
megtérítését kizárja.
8. Felhasználó által elhelyezett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az
ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban
tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy
jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a
tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik
személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget
vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
9. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított
adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán
keletkező károk tekintetében az Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
10. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében
Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk
tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.
11. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő
szolgáltatásnak minősül.
III. A Szolgáltatás igénybevétele
1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és
annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szerződéskötésre kizárólag
magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában
rögzíti és tárolja. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben
módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek

legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak,
Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden
olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem
megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel
nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a
Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható
3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen
Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a
Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti,
vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;
4. Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás
rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
IV. Adatszolgáltatás
1. A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által rendelés
feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az üzemeltető belső
felületén.
2. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail
cím) szerepeltetni adatai között és az általa leadott rendeléshez. Amennyiben a Szolgáltató
tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem
elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott
megrendelést törölni.
3. A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen
nyújtja: regisztráció, rendelés feladása, értesítő levél küldése, közvetett üzenetküldés a
megrendelőnek.
4. A díjköteles szolgáltatások listáját a szolgáltatási díjakkal együtt a weboldal termékei
tartalmazza. A Felhasználó az online megjelenő termékek vásárlása esetén az ezzel
kapcsolatos díjakat a Weboldalon keresztül bankkártyával egyenlítheti ki. A kényelmes és
biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély
száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai cégünkhöz nem jutnak el. Bankkártyás
fizetéskor átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk
üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő
oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a
mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs
birtokában, abba betekintést nem nyerhet. További információk a Barion által nyújtott fizetési
szolgáltatásról. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására.
5. A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a
Felhasználók hirdetéseiről, rendeléseiről és egyenlegéről.
V. Az apróhirdetések tartalma
1. A hirdessmako.hu kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek
forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:
o veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
o gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
o alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
o lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba
hozott termék;
o hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely
félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét,

összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos
jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
o hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
o olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen
módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői
joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
o szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan
egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog
megsértésére;
o emberi szerv, szövet;
o engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték),
ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz,
melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési
engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugós kés, ólmosbot, gumibot, bokszer,
elektromos sokkoló, vipera, nuncsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
o értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy
pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely
már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
o hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely
fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
o kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
o bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre
vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
o egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak
megsértésére alkalmas termék, szöveg;
o vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
o aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
o TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális
dekódolásához felhasználható eszköz;
o olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek
veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz
való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
o online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
o személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl.
Facebook, Twitter, GMail, , stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
o minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak
használatához kötődő segítség felajánlása;
2. Tiltott továbbá:
o bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a hirdessmako.hu vagy a
Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a hirdessmako.hu vagy a
Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
o olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő
felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver)
környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
o az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett,
teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös
tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat
tartalmazó hirdetések feltöltése;
3. Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy

munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is
tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy
rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.
4. Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:
o franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő
belépést ajánl;
o válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
o bűncselekményre felbujtást valósít meg;
o nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi
méltóságra;
o súlyos vagy széles körű ellenállást vált vagy válthat ki;
o becsmérlő vagy megalázó;
o faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
o nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott
álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t
megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként
tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.
5. Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás
keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a
Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató
megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további
apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az
apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési
formájában eltávolítani.
6. Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű
és mennyiségű kép- vagy videó fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott
apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
7. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az
egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető az apróhirdetéseknél
található „Jelentem” menüpont segítségével.
VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal
összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót
haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen
egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói
jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából
eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy
fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek
okozott károkért.
2. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által
megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek
felelősségre vonása érdekében.
3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői
jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét
szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával
velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő
lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy
hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

VII. A Szerződés megszűnése
1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás
oldalainak alján elérhető Kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét Szolgáltató felé.
Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
2. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 6 hónapon
át nem látogatja, Szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a
feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleget törölni.
Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmeztető levelet küld a regisztráció során megadott email címre.
3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti
a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal
megszűnik.
4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes
figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

Általános szabályok
1. A Reklámközzétevő kezelésében lévő nyomtatott és internetes felületeken megjelenő
hirdetés közzétételére a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő
vagy Reklámozó ) és a Reklámközzétevő között létrejött, a reklám közzétételére irányuló
Reklámközzétételi Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján kerülhet sor.
2. Jelen ÁSZF szerint „Szerződésnek” minősül minden olyan írásban (levél, e-mail útján amennyiben ezeket a Megrendelő arra jogosult képviselője azonosítható módon
visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Reklámközzétevő hirdetés
közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A „Szerződés” a Felek
közötti egyedi szerződéssel vagy keretmegállapodással jön létre.
3. Felek a „Szerződésben” szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj
megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.
4. Jelen Feltételek valamennyi „Szerződésre” irányadóak, feltéve, hogy a Felek
megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a „Szerződésben” írásban
rögzítettek értelemszerűen irányadóak.
Az ÁSZF-re – amennyiben itt nem kerülnek említésre, úgy a
•
•
•
•

•

Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény;
Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. Törvény
Tpvt: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény
Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Infótv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény

•

•

GDPR: az Európai parlament és a tanács 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról
Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény, vonatkozó rendelkezései
megfelelően irányadóak.
Barion - Ingyenes, kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy
prepaid egyenlegről.
Mit jelent a BARION™?
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és
biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni
webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt
álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Fizess kényelmesen bankkártyával
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád
számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő
e-mail címet.
Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen
Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem
csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!
Fizetéshez használhatod:
Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
Visa vagy Electron bankkártyádat
Amex bankkártyádat
Fizess kényelmesen bankkártya nélkül
Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet,
amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire
ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és
jelszavad megadásával tudsz fizetni.
Ingyenes
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A
regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes,
és az is marad.Nincs havi díj sem.
Kövesd vásárlásaidat
A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az
ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél.
Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz
Első a biztonság
A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig
ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez
szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a

fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:
Vernyik Tibor István ev.

Általános Üzleti Feltételek
1§ Általános
(1) Az Ön üzleti partnere az itt található Online-kínálat keretein belül minden esetben Vernyik
Tibor István ev., Nyilvántartásiszám: 51876917, Adószám: 68529466-1-26 (a továbbiakban
eladó néven szerepel), amit Vernyik Tibor István képvisel.
2§ Felelősség az Online-kínálatért
(1) A makoimozaik.hu weboldalon kínált termékekért, designokért és a bolt kialakításáért
kizárólag az eladó felelős. Oldalunkon egyedileg gyártott kínálat szerepel.
3§ Szerződéskötés
(1) Az eladó honlapján található tartalom egy kötetlen kínálat az eladótól való vásárlásra.
(2) A kitöltött megrendelési lap interneten való elküldésével az ügyfél egy kötött ajánlatot tesz
egy vételi ill. egy szállítói szerződés megkötésére. Az ajánlat elfogadása esetén az eladó emailben visszaigazolja az ügyfélnek a megrendelést.
4§ Szállítás
(1) A szállítást külföldre nem vállalunk!
(2) A szállítás egy az eladó által választott szállítón keresztül történik. A szállítás díját az
ügyfélnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális
szállítási költségeket megtalálja a gyakori kérdések menüpont alatt a weboldalon.
(3) A szállítás legfeljebb 4 héten belül történik, de rendszerint a termék pár napon belül
kiszállításra kerül.
(4) Amennyiben a megrendelt termék a szerződéskötéstől számított 4 héten belül nem kerülne
kiszállításra, az eladó a határidő lejártáig írásban értesíti az ügyfelet. Ebben az esetben az
ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, amit részünkre szintén írásban kell közölnie.
(5) Az ügyfél a késedelmes teljesítés következtében kártérítésre nem jogosult.
5§ Árak
(1) Az árlistában szereplő árak Brutto árak, AAM-es elbírálásba kerülnek.
(2) Az ügyfél kiszállítás esetén szállítási költséget köteles fizetni, amelynek mértéke a rendelt
mennyiségtől és a szállítás helyétől függően változhat.

(3) Az aktuális szállítási költségeket és az árakat megtalálja a a gyakori kérdések menüpont
alatt a weboldalon.
6§ Fizetés
(1) A fizetési mód az ügyfél választása alapján lehet utánvét, bankkártyás fizetés, átutalásos
befizetés. Az eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt
mennyiségtől és a szállítás helyétől függően, korlátozni, felülbírálni.
(2) Amennyiben az ügyfél által választott fizetési mód, az eladó szerződés szerinti teljesítése
mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, az ügyfél
köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó
többletköltségét megtéríteni.
(3) Az eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.
(4) Az ügyfél nemfizetése esetén az eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez
fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél
számára átadni.
(5) Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor
tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél
korlátlanul rendelkezik felette.
7§ Szavatosság
(1) Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, az ügyfél a törvényben meghatározott keretek
között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.
(2) Ha a termék a szolgáltató hibájából fakadó hiba miatt visszaküldésre kerül, az eladó
átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot
választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az eladó a szállítást
követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.
8§ Rendelés lemondásának feltételei, elállási jog
(1) A rendelések lemondása emailen vagy telefonon keresztül történhet, a rendelés leadásától
számított 24 órán belül, abban az esetben, amennyiben a rendelés gyártása nem kezdődött meg.

(2) A mozaikSHOP-nál (Vernyik Tibor István ev.) készült termékek minden eseteben
egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem
értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa alapján: "A fogyasztó
nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."
9§ Korlátozott felelősség

(1) Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó
elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja
az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

10§ Szerzői jogok védelme, felelősség meghatározása
(1) Amennyiben az ügyfél egy egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat, köteles
szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát. Szerzői jog vagy
személyiségi jog sérülése esetén a felelősség az ügyfelet terheli.
(2) Az ügyfél köteles mentesíteni az eladót az előbb említett jogsérelmekből származó összes
követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.
11§ Technikai eltérések
(1) A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő
adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek,
ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek
az ezekben megadottaktól.
12§ Adatvédelem
(1) Az eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a
szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően,
elektronikusan tárolni és feldolgozni.
13§ Jogi hézagok és kiegészítések
(1) Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy
hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos
részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Partner - Általános Üzleti Feltételek
A Vernyik Tibor István ev. Általános Üzleti Feltételei a Partnerprogramra vonatkozóan.
(Továbbiakban: Partner-ÁÜF)
A)

A szerződés tartalma

1) Szerződő felek
Jelen szerződéskötés keretein belül az Ön üzleti partnere minden esetben Vernyik Tibor
István ev. (a továbbiakban mozaikSHOP néven szerepel), amit Vernyik Tibor István képvisel.
A mozaikSHOP szerződni kívánó félre továbbiakban Partnerként hivatkozunk.
2) A szerződés tárgya

1) A mozaikSHOP partnerprogram keretein belül 1 különálló tevékenység végezhető:
mozaikSHOP mintabolt (Saját minták értékesítése a mozaikSHOP felületén)
Amennyiben részt kíván venni a mozaikSHOP Partnerprogramjában végezhető
tevékenységekben, akkor az alábbi Partner-ÁÜF-öt el kell fogadnia.
3) A Partner-ÁÜF-ben szereplő kifejezések
„Termékek" alatt azokat a termékeket értjük, amiket a mozaikSHOP harmadik félnek eladásra
kínál.
„Minták" alatt azokat, a Partner tulajdonában lévő vizuálisan megjelenő alkotásokat értjük,
amiket a mozaikSHOP felületein eladásra kínál.
A partner „Mintajutalékot" kap minden egyes sikeresen eladott Végtermék után, amin a
Partner mintája szerepel. Az eladás történhet a mozaikSHOP mintaboltban.
A partner „Termékjutalékot" kap minden egyes termék után, ami a mintaboltjain keresztül
került sikeresen eladásra.
„Mintaleírás" alatt a mintákhoz megadott leírásokat, tageket értjük
„Végtermék" alatt a mozaikSHOP által kínált termékek és a mozaikSHOP, a Partnerek vagy a
végfelhasználók által rendelkezésre bocsátott minták vagy feliratok kombinációját értjük.
A „mozaikSHOP mintabolt" egy a mozaikSHOP webshopjában található felület, amelyben a
mozaikSHOP különböző csatornákon keresztül eladásra kínálja a Végtermékeit.
Minden „sikeres eladás" után jutalékban részesülsz. Sikeres alatt azt értjük, ha vevő a
megrendelést követően a megrendelt végtermékeket megkapta és a vételárat teljes egészében
kifizette. Továbbá a rendelés nem került sztornózásra és a rendelésben szereplő termékek nem
kerültek visszaküldésre az ÁÜF-ben meghatározott módon.
4) Partnerré válás folyamata
A Partnerré válás első lépése Vernyik Tibor István ev.-vel történő szerződéskötés. Ehhez meg
kell adnia a szerződéshez szükséges adatokat és el kell fogadnia a „Partner-ÁÜF-öt. Ha ezt
követően feltöltünk és aktiválunk egy mintát a mozaikSHOP mintaboltban vagy nyit egy saját
boltot, máris mozaikSHOP -Partnerré vált.
A minták tartalmáért kizárólag a Partner felel, ezért kötelezve van arra, hogy az adatokat
helyesen és hiánytalanul megadja és az esetleges változásokat haladéktalanul rögzítse.
Különösen a számlázási adatokra és a kifizetés-módjára vonatkozóan. Továbbá szükségünk
van egy helyesen megadott emailcímre, amin keresztül tartani tudjuk a kapcsolatot.
Amennyiben kétségünk támad, a Partner adatainak helyességét illetően, fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy a kifizetéseket visszatartsuk a helyzet tisztázásáig.

A Partner hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatok nyilvánosan is
megjelenjenek. A Partner hozzájárulását adja, hogy a Partnerfiókban a Designernévnél
megadott név a mintabolt oldalon megjelenjen.

5) Ügyfelekkel kapcsolatos rendelkezések
Az ügyfelek, akik a mozaikSHOP partnerei által üzemeltetett a mintabolton keresztül
termékeket, végtermékeket vásárolnak, a mozaikSHOP ügyfelei. A vásárlás során kizárólag a
mozaikSHOP és a végfelhasználó között keletkezik jogviszony, amely független a Partner és
a végfelhasználó között esetlegesen fennálló jogviszonytól. Ennek következtében a
végfelhasználókra kizárólag a mozaikSHOP üzletmenete, szabályai, iránymutatásai
érvényesek, beleértve az ügyfélszerződéseket, ügyfélkezelést, és termékértékesítéseket is.
A mozaikSHOP mindenkor jogosult a szabályok, termékárak és a rendelkezésre állás
szintjének megváltoztatására.
A végtermékek gyártásáért, szállításáért és az ügyfélszolgálatért teljes mértékben a
mozaikSHOP felel. Azért, hogy ezt biztosítani tudjuk, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy
rendeléseket elutasítsunk, ha az elkészítésük technikai vagy logisztikai akadályokba ütközik.
Abban az esetben is elutasítjuk a rendeléseket, ha azt feltételezzük, hogy annak teljesítése
törvénybe ütközik vagy harmadik személy jogait sérti.
A zökkenőmentes teljesítés érdekében az ügyfelekkel való kommunikációt teljes mértékben a
mozaikSHOP végzi.
6) Partnerfiók és Partneradatok
A Partner engedélyt ad a mozaikSHOP-nak, hogy a szerződésben megadott adatokat tárolja.
Többek között rögzítésre kerül:
·

A profilnál megadott összes adat. Designernév, Profilkép

·

A kifizetéshez szükséges személyes adatok. Bankszámla.

·

Számlázási adatoknál megadott összes személyes adat

·

Eladásokhoz és jutalékokhoz köthető adatok

A szerződésben megtalálható a sikeres eladásokról és a Partner által termelt jutalékokról
készült statisztika.
Felhívjuk minden Partnerünk figyelmét arra, hogy a belépési adatokat (emailcím és jelszó)
kezelje bizalmasan, nehogy harmadik fél birtokába jusson. Amennyiben mégis tudomást
szerez arról, hogy az adatok harmadik fél birtokába kerültek, haladéktalanul változtassa meg a
jelszót és értesítsen minket.
A mozaikSHOP változó időközönként email formájában Információkat juttat el a
Partnereinek. Ezekben mintabolttal kapcsolatos változások, tippek, szervíz jelentések, vagy

egyéb fontos információk találhatóak. A Partner-ÁÜF elfogadásával a Partner hozzájárul a
tájékoztató emailek kiküldéséhez.

B) Piactérrel kapcsolatos rendelkezések
1) A mintabolt működése
Ahhoz, hogy a Partner mintái megjelenhessenek a mintaboltban, be kell tartani az alábbi
rendelkezéseket
A Partner által a mintaboltba feltöltött minták különböző csatornákon kerülnek értékesítésre.
Az aktiválást követően a Végfelhasználók megtalálhatják a mintákat a mozaikSHOP
mintaboltban, a Partner árulhatja őket saját felületein, de végül a mozaikSHOP oldalát
használják megrendelésre.
A mozaikSHOP nem köteles a Partner által rendelkezésre bocsátott összes mintát elfogadni és
megjeleníteni. A mozaikSHOP fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján
elutasítson mintákat, vagy korlátozza az értékesítési csatornákat. Különösen igaz ez, azokra a
mintákra, melyeknél bebizonyosodik, vagy alapos a gyanú, hogy a minta harmadik fél jogait
sérti, vagy megjelentetése törvénybe ütközik.
2) Jutalék elszámolás a mintaboltban
A partner Mintajutalékot kap minden egyes eladott Végtermék után, amin a Partner mintája
szerepel. Az eladás történhet a Piactéren, vagy bármely Partnerboltban.
A mintajutalék összege minden esetben mintánként bruttó 500,-Ft.
C) Általános rendelkezések a Partnerprogramban
1) Árak és Termékkínálat
A mozaikSHOP jogában áll a termékek és minták árait megváltoztatni, a termékkínálatot
szűkíteni vagy bővíteni.
2) Minták szerzői jogai
A Partner által rendelkezésre bocsátott tartalmak tulajdonjogai a Partnernél maradnak:
·

Feltöltött minták

·

Mintaleírások

A Partner felel az általa feltöltött tartalmakért, ezért biztosítja a mozaikSHOPot, hogy a
rendelkezésre bocsátott minták jogaival rendelkezik, különösen a felhasználói, nyilvánosságra
hozatali és sokszorosításra vonatkozó jogokat. Ezzel összefüggésben kijelenti, hogy jogosult a

rendelkezésre bocsátott mintákkal ellátott mozaikSHOP termékek nyilvánosságra hozatalára,
forgalmazására és sokszorosítására.
A Partner kijelenti, hogy nincs a birtokában olyan információ, amely szerint a minták
mozaikSHOP keresztüli használatával harmadik fél jogai sérülnének.
A Partner biztosítja a mozaikSHOPot arról, hogy a boltjában megjelenő tartalom semmilyen
formában nem sérti harmadik fél jogait és felhasználásuk nem licenchez, jogdíjhoz,
szabadalomhoz kötött. Biztosítja továbbá, hogy a minták, amiket a mozaikSHOPnak átad, a
törvényi szabályozásokkal összhangban van, különösen a fiatalkorúakra vonatkozó
jogszabályokkal és nem ütközik büntetőjogi tilalomba.
Amennyiben a mozaikSHOPhoz érkezik hasonló jogsérelemről szóló bejelentés, a
mozaikSHOPnak jogában áll a Partner webes tartalmát vagy tartalmainak egy részét ennek
megfelelően eltávolítani.
A mozaikSHOPnak jogában áll visszautasítani a Partner által rendelkezésre bocsátott
mintákat, amennyiben azt feltételezi, hogy a minta felhasználásával a Partner-ÁÜF bármely
rendelkezése sérül.
A Partner nem tartozik felelősséggel a mozaikSHOP által rendelkezésre bocsátott mintákért,
grafikai anyagokért.
A Partner köteles azonnal írásban értesíteni a mozaikSHOPot, ha jogsérelemről érkezik hozzá
bejelentés a bolt tartalmait illetően.
3) Reklámozás
A Partner által rendelkezésre bocsátott mintákat a mozaikSHOP felhasználhatja a saját
weboldalának reklámozására, vagy a mozaikSHOP egyéb úton történő reklámozására. A
mozaikSHOP referenciaként hivatkozhat a Partnerre a designernév, profikép vagy a boltelérés
megadásával. Azonban ezek közzététele nem kötelező érvényű.
4) Jutalék kifizetés
Az első jutalékkifizetést megelőzően a Partner köteles kitölteni a rá vonatkozó számlázási
adatokat. A szerződő fél lehet jogi személy és magánszemély egyaránt. A számlázási adatok
megadása során a Partner 3 lehetőség közül választhat:
·

Magánszemély: Jogi személyiséggel nem rendelkező személyek

·
Alanyi adómentes (0%ÁFA): jogi személyiséggel rendelkező alanyi adómentes
adóalany
·
Cég (27%ÁFA): jogi személyiséggel rendelkező, áthárított ÁFÁT tartalmazó számla
kibocsátásra jogosult adóalany
A Sikeres eladások után jóváírt jutalékok összegét a mozaikSHOP elérhetővé teszi a Partnerei
számára az oldalon a „Felhasználható egyenleg" menüpontban. A felhasználható egyenlegnél

látható összeg minden esetben bruttó összeg. A ténylegesen kifizetésre kerülő jutalék összege
eltérhet az itt feltüntetett összegtől. A tényleges kifizetések az alábbiak szerint alakulnak:

Magánszemély esetén:
A jutalékok kifizetése Megbízási szerződés keretében történik.
A magánszemélyként maximálisan kikérhető jutalék összege (az ÁFA és az adók levonását
megelőzően) bruttó 1750Ft/nap az előző kifizetéstől eltelt napok átlagában. (A pontos
összeghez meg kell szorozni az előző kifizetés igénylésétől eltelt napok számát 1750,-Fttal)
Alanyi adómentes (0%ÁFA):
Az kapott nettó összeg kerül kifizetésre egy 0%-os Áfatartalommal rendelkező számla
ellenében.
A kiállított számlán a szolgáltatás megnevezésénél „Üzletszerzési jutalék"-ot kell a
Partnernek szerepeltetnie. Amennyiben a Partner nem jogosult Üzletszerzési jutalék címén
számlát kiállítani, úgy a jutalék összegéről fordított számlakiállítással a Vernyik Tibor István
ev. állít ki számlát 0%-os Áfatartalommal. A fordított számlakiállítás igényléséről és
elfogadásáról a Partner minden esetben nyilatkozatot tesz az első kifizetést megelőzően.
Cég (27%ÁFA):
Jutalékkifizetésnél a 27% Áfát tartalmazó számlát kiállító cég esetén a felhasználható
egyenlegnél látható teljes bruttó összeg kifizetésre kerül.
A kiállított számlán a szolgáltatás megnevezésénél „Üzletszerzési jutalék"-ot kell a
Partnernek szerepeltetnie. Amennyiben a Partner nem jogosult Üzletszerzési jutalék címén
számlát kiállítani, úgy a jutalék összegéről fordított számlakiállítással a Vernyik Tibor István
ev. állít ki számlát 27%-os Áfatartalommal. A fordított számlakiállítás igényléséről és
elfogadásáról a Partner minden esetben nyilatkozatot tesz az első kifizetést megelőzően.
A jutalékok kifizetésére kizárólag a Partner ÁÜF-ben leírt módon van lehetőség. Amennyiben
a Partner nem teljesíti a kifizetéshez szükséges feltételeket, hiányosan vagy helytelenül adja
meg az adatokat, akkor a mozaikSHOP jogosult a Partner kifizetési igénylést visszautasítani
és a szükséges adatok pótlásáig, vagy a kifizetéshez szükséges feltételek teljesítéséig a
jutalékokat visszatartani.
A jutalékok elszámolása és kifizetése a Partner kérésére történik. A kifizetést a Partnerfiókban
a kifizetés igénylése gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A kifizetés igénylésének
időpontját a Partner szabadon megválaszthatja, de minden naptári hónapban csak 1 kifizetés
igényelhető. A minimális kifizetés összege brutto 10 000 Forint. A kifizetés a Partner döntése
alapján történhet banki átutalással vagy Paypal-fiókba történő kifizetéssel.

A Partner felel a kifizetéshez szükséges bankszámla vagy Paypal adatok helyességéért. A
hibásan megadott adatokból keletkezett károkért a Partner felel.
A kifizetési igénylés elküldését követően a mozaikSHOP ellenőrzi a kifizetéshez szükséges
feltételek teljesülését. A vizsgálat eredményétől függően a mozaikSHOP elfogadja vagy
visszautasítja a kifizetési igénylést.
Az jutalék kifizetése a kifizetési igénylés beérkezését követő 10 munkanapon belül történik
meg.
5) Rendelések és szerződések kezelése
A mozaikSHOP fenntartja magának a jogot, hogy elutasítson olyan megkereséseket vagy
megrendeléseket, amik nem felelnek meg a mozaikSHOP elvárásainak, vagy megvalósításuk
a mozaikSHOPon kívül álló okok miatt nem lehetséges.
A mozaikSHOP fenntartja továbbá a jogot azon ügyfelek rendeléseinek elutasítására, akik
korábban fizetésképtelennek bizonyultak, vagy a rendelés során nem teljesítik a mozaikSHOP
fizetési feltételeit.
Kizárólag a mozaikSHOP felelős a megrendelések feldolgozásáért. A mozaikSHOP átvállalja
többek között a kifizetések könyvelésével, számlázással, sztornózással, reklamációkkal,
csomagvisszaküldésekkel, ügyfélszolgálattal kapcsolatos összes feladatot.
6) Értesítések/Hírlevelek
A mozaikSHOP feldolgozza az eladásokat, amik a mintabolton keresztül érkeznek és ezekről
statisztikákat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére a Partnerfiókjában.
7) Felelősség meghatározása
A Partner felelősséget vállal a mozaikSHOP minden felmerülő káráért, ami az általa
rendelkezésre bocsátott minták felhasználásából, sokszorosításából, vagy nyilvánosságra
hozatalából, harmadik fél jogainak sérüléséből keletkezett.
Ez a felelősség magában foglalja a mozaikSHOP jogi eljárásból vagy a kártalanításból
származó összes költségét. Perbefogás esetén az üzemeltető köteles a mozaikSHOP összes
korábban említett költségét megtéríteni. Ilyen esetben a mozaikSHOP a védelmi költségek
becsült értékével megegyező előleg megfizetésére kötelezheti a Partnert.
A mozaikSHOP szavatossággal és garanciával kapcsolatos felelősségére az ÁÜF
rendelkezései érvényesek.
8) Szerződés időtartama/felmondás
Ez a megegyezés határozatlan időre jön létre és felmondási idő nélkül minkét fél részéről
indoklás nélkül bármikor felmondható. A felmondás történhet mindkét fél részéről írásban,
vagy a Partner részéről a Partnerfiók törlésével. A felmondást követően a felmondást
megelőzően jóváírt jutalékok kifizetésre kerülnek a Partnerfiókban megadott feltételek
szerint.

A Partnerfiók és a szerződés átruházása más személyekre nem megengedett.

9) Kondíciók megváltozása
A Partner ÁÜF esetleges változását a mozaikSHOP nyilvánosságra hozza a
www.makoimozaik.hu oldalon és a Partnereket emailben értesíti a változásokról. Az értesítés
kiküldését követően 3 hét áll rendelkezésre a változások elfogadására vagy visszautasítására.
Amennyiben a változások a Partner részéről visszautasításra kerülnek, abban az esetben a
szerződés változatlan formában marad fenn. Amennyiben 3 héten belül nem érkezik írásos
ellenvetés a módosításokkal, abban az esetben a változásokat mindkét fél elfogadottnak
tekinti.
A mozaikSHOP szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a
mozaikSHOP minden Partnerének egyenlő feltételeket biztosíthasson, a Partner-ÁÜF
változásainak Partner általi visszautasítása a mozaikSHOP részéről a partnerszerződés
felmondását okozhatja.
Írásos forma alatt az emailen, vagy levélként érkező kinyilatkoztatásokat értjük. A
mozaikSHOP címzett emailes kinyilatkoztatások az mm@makoimozaik.hu címre küldhetők.
A mozaikSHOP kijelenti, hogy ezek a módosítások a partnerek jutalékait a módosítást megelőző
időszakra vonatkozóan negatívan nem érinthetik.

