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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az EN-CO Software Kft. (1096 Budapest Telepy utca 18, cégjegyzékszám: 01-09-911494, adószám:
14605017-2-43, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (továbbiakban:
Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi igénybe vevő részére a
jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.hajo-online.hu,
www.yacht-online.hu portálon (továbbiakban: portál) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó
alapvető jogokat és kötelezettségeket.
Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban:
hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően
nem rendelkezik.
Valamennyi igénybevevő a portál használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja az
alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A portált minden igénybe vevő kizárólag a saját
kockázatára és felelősségére használhatja. Az Üzemeltető fenntartja a jogát arra, hogy jelen általános
szerződési feltételeket módosítsa. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat
az Üzemeltető jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra
felhasználók figyelmét felhívja.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma
Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére használt és új hajók és egyéb vízi járművek
valamint banner reklámok folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett portálon levő
adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes
adminisztrátor felület használatával a Hirdető helyezi el saját hirdetésiét.
A portál megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A portál
által nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások térítés
ellenében érhetőek el. A portálon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa a portálon 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.
Térítéses szolgáltatások esetén az Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett
szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak
bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

2. Regisztráció
Regisztráció után a Hirdető tetszőleges hirdetést jogosult díjtalanul, térítésmentesen elhelyezni.
A regisztráció során megadott adatok valódiságáért minden felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli.
A Hirdető a regisztrációval ráutaló magatartással teljes mértékben elfogadja jelen Általános
Szerződési Feltételek összes pontját.
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Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő
a rögzített és tárolt adatokhoz a regisztráció után ingyenesen használható adminisztrációs felületén
férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult
megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon
időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott
adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és
időszerűek legyenek.

3. Hirdetés feladása
A hirdetés elhelyezése díjtalan. Hirdetés elhelyezése sikeres regisztráció után lehetséges. A
hirdetések tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az ezzel kapcsolatos
felelősség minden esetben a hirdetés feladóját terheli.
Az Üzemeltető azonban fenntartja magának a jogot, hogy a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint
az oldal struktúrájába nem illő, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem
megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó tartalmakat minden értesítés, előzetes bejelentés
nélkül jogosult törölni rendszeréből.
Hirdetés feladása az „Új Hirdetés” menüpont alatt lehetséges.

4. Felelősség kizárása
Az Üzemeltető kizárja a hirdetőknek, illetve valamennyi igénybevevőnek a közvetetten okozott
bármilyen kárért , valamint a közvetlenül okozott elmaradt vagyoni előnyért, nem vagyoni kárért való
felelősségét, beleértve különösen a bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesést, meghiúsult értékesítési
lehetőséget, adatvesztést, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó
költségeket, tulajdonban bekövetkezett vagy személyt érintő kárt, üzleti forgalom kiesését, üzleti
információ elvesztést, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti,
büntetőjogi vagy következménykárt, ha ezek a portál használatának vagy használhatatlanságának
okán merültek fel.
A portál tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi
igénybe vevő saját kockázata és felelőssége.
Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető semmilyen nemű felelősséget nem vállal, minden a
Hirdető által a honlapon elhelyezett bármilyen jellegű tartalomért, azok valódiságáért, harmadik
személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait
igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül
szolgáltatónak.

5. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv és az egyéb
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés a regisztráció törlésével szűnik meg.
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Az Üzemeltető jelen felhasználási feltételekre vonatkozó szerződés megváltoztatásának a jogát
fenntartja.
Jelen szerződés 2009 április 01 napján lép hatályba, határozatlan ideig.

