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Felhasználási Feltételek

1. A  domain név alatt elérhető szórólap gyűjteményt, informatikai rendszert  
(továbbiakban: weboldalt) az Lapterjesztő Kft (8200 Veszprém, Gerenda utca 4.) 

        (A továbbiakban: Üzemeltető) fejlesztette és működteti. 

2. A Weboldal látogatásának feltételeit elfogadó látogató,(továbbiakban: Felhasználó)  
regisztrációja az Üzemeltetővel kötött szerződésnek minősül.

3. A Weboldal és az itt található szolgáltatások használatával, Ön az alábbi feltételeket, 
tudnivalókat elfogadja:

a. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása. A 
Weboldalon található védjegyek, grafikai elemek és egyéb szellemi tulajdonjogok  
jogosultja az Üzemeltető. Illetve a megjelentetett kiadványokon, az azon feltüntetett 
szereplő cégek.

b. Ezen jogok szerzői jogi védelem alatt állnak.

c. A Weboldalon található anyagok másolására, módosítására, publikálására, terjesztésére, 
értékesítésére, kereskedelmi célokra való felhasználására, illetve továbbítására kizárólag 
az Üzemeltető előzetes, írásbeli beleegyezése esetén van lehetőség.

4. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A Weboldal 
egyes részeihez való hozzáférést a regisztrált felhasználók körére korlátozhatja. A 
felhasználók kötelesek azonosító kódjukat és jelszavukat bizalmasan kezelni, azokat 
harmadik személyek részére nem tehetik hozzáférhetővé. Az ebből, és az elvesztésből 
eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

5. A személyes adatok védelmében az Üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásait 
betartva jár el. Az Üzemeltető, a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, 
regisztrációja során tett beleegyezése nélkül, harmadik személyeknek nem adja át. 

6. A Weboldal egyes funkcióinak használatakor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben 
az Ön személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezhetünk el az Ön számítógépén 
(‚cookie‘), melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ennek 
megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Látogatásai alkalmával a 
korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden 
tevékenységet meggátolhat, ha szükségesnek tartja. Ennek pontos módjáról internet 
böngészőjének leírása ad tájékoztatást.

7. A Weboldalra való belépéskor számítógépének egyes paramétereiről, annak IP címéről 
naplófájl készül. (szinte minden oldalon az interneten) Az adatok kizárólag statisztikai 
célokat szolgálnak. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak 
minősülhet. Melyet szintén annak megfelelően kezelünk. 

8. A személyes adatait felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az 
Üzemeltető törli.

9. Figyelembe véve azt, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az 
elektronikus formában továbbított vagy tárolt üzenetek, reklámkiadványok 
megsemmisülése, értesítés késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk 
tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
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10.  A Weboldal használata csak jogszerű célokra, eszközökkel megengedett. Tilos minden 
olyan felhasználás, amely bármely nemzeti vagy nemzetközi jogszabályi előírást sért.

11. A Weboldalon található információk, árak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok 
helyességéért, az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

12.  A Weboldal elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

13. Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés 
és indokolás nélküli megszüntetésére. Ha a regisztráló felhasználói magatartása ezt 
indokolja.

14.  Az Üzemeltető által a Szolgáltatással kapcsolatban szervezett játék, ajándék, bón vagy 
más akció a (a továbbiakban együttesen: "Akciók"). Az Akciók általában, a részvételi 
feltételekben elhelyezett ellenkező utalás hiányában csak regisztrált felhasználók 
számára érhetőek el. Regisztrált felhasználónak minősül az Üzemeltető következő 
oldalán, már regisztrált felhasználó: Szórólap Online regisztrációs feltételeit elfogadó, élő, 
természetes illetve jogi személy, csoportosulás, szervezet.

15. Felhasználó köteles az Akciókban való részvétellel összefüggésben rendeltetésszerűen 
használni a Szolgáltatást, így tilos minden visszaélés, például robotok használata. A 
Szabályzat megszegése az Akciókból való kizárást és az esetleges nyeremény 
elvesztését vonhatja maga után. A visszaélés megállapítása, a kizárás és a nyereménytől 
való megfosztás illetve egyéb szankciók alkalmazása tekintetében kizárólag az 
Üzemeltető álláspontja és döntése, közvetlen illetve közvetett bizonyítéka az irányadó. 

16.  Az Akciókban való részvétel elengedhetetlen előfeltétele a valós, pontos és teljes 
kapcsolattartói adatok szolgáltatása az Üzemeltető részére. Nem megfelelő adatok 
megadása vagy hiányos adatszolgáltatás esetén az Üzemeltető nem köteles a nyeremény 
szolgáltatására illetve nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítéséért, annak 
elmaradásáért vagy egyéb következményekért. 

17.  Amennyiben az adott nyeremény szolgáltatásáért harmadik személy vállalt 
kötelezettséget, az Üzemeltetőt felelősség nem terheli a nyeremény nyújtásáért, 
szolgáltatásáért, illetve egyébként a nyeremény tekintetében (például a nyeremény 
tulajdonsága, minősége, színvonala), Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a 
nyeremények kézbesítéséért sem, amennyiben azt harmadik személy (Posta illetve 
futárszolgálat) végzi. 

18.  Regisztrációt követően a szolgáltatást az Üzemeltető azonnal megkezdi: (adatainak 
kezelése, tartalom szolgáltatása). A regisztrációtól – (az online szerződéstől) való elállás 
lehetőségének időszakát, (mely törvényes keretek között 8 nap) kivárva, az Üzemeltető 
elkezdi a matrica legyártását. A matrica Felhasználóhoz történő megérkezését, annak 
időpontját nem garantálja, de kérés esetén pótolhatja. A reklámkiadványok terjesztői csak 
megfelelően felragasztott matricát veszik figyelembe. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen 
szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében, azt adott 
állapotban nyújtja.

19.  A postaládán a terjesztő által jól látható helyen kell elhelyezni a matricát.

20.  Csak a Weboldalon elérhető katalógusokra vonatkozik a szolgáltatás.

21.  A regisztrációt követően a Felhasználóhoz kerülő matrica az Üzemeltető tulajdona. Ennek 
megfelelően, bármely matricával történő közvetlen, közvetett visszaélés, rongálás, 
károkozásnak minősülhet. Amennyiben akár csak átragasztgatás, letépkedés áldozatává 
válik is. A Felhasználó kötelessége jelenteni a rongálást.


