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Preambulum
1. Az alábbi Általános Szer ződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Webrakéta Kft.,
mi nt Szol gáltató és Ön, mint Megrendelő között létrej ött a Szol gáltató által nyúj tott
Szolgáltatás/ok i génybevételére létrej ött szerződés feltételeit tartalmazza.
2. Szer ződő Felek rögzíti k, hogy a közöttük létrej övő szer ződés három részből tevődi k
össze:
I.

egyrészt j elen ÁSZF rendelkezésiből , melyet a Szol gáltató több szer ződés
megkötése célj ából, a Megrendelő közreműködése nél kül előre meghatározott,
és amel yet a Megrendelővel egyedileg nem tárgyalt meg,

II.

másrészt az egyedi szerződésből, mel y tartalmazza a Szer ződő Felek adatait,
továbbá, hogy a Megrendelő mel yi k fi zetési módot választj a,

III.

har madrészt a Szol gál tató által megküldött és a Megrendelő által elfogadott
aj ánlatból, mel y tartalmazza, hogy a Szol gáltató a Me grendelő által megrendelt
szol gáltatást mil yen telj esítési határidővel, mil yen összegű díj ellenében
vállalj a.

3. Szer ződő

Felek

rögzíti k,

hogy

j elen

ÁSZF

rendel kezéseit,

valami nt

a

www.webraketa.hu weboldal tartal mát együttesen, egymásra tekintettel kell
értelmezni, azzal, hogy amennyiben a j elen ÁSZF és a weboldal tartalma eltérő
rendelkezést tartal maz, abban az esetben a j elen ÁSZF rendel kezése i az irányadóak.
4. Szer ződő Felek a Szolgáltató által előre meghatározott, és a Megrendelővel
egyedileg meg nem tárgyalt j elen ÁSZF -ben meghatározott szer ződési feltételeket
magukra nézve telj eskörűnek teki nti k, és köt elezőnek ismeri k el.
5. Szer ződő Felek tudomásul veszi k, hogy a vonatkozó hatályos magyar j ogszabál yok
kógens rendel kezései a F elekre külön ki kötés nélkül is irányadó ak.
6. Szer ződő Felek kifej ezetten akként rendel keznek, hogy nem képezi k szer ződésük
részét sem a Felek között korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult gyakorlat és
szokás , sem az adott üzletágban a hasonló j ellegű szer ződés alanyai által széles
körben ismert és rendszeresen al kal mazott szokás, sem a Megrendelő által
esetlegesen al kal mazott által ános szer ződési feltételek.
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1.

1.1.

Szolgáltató:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.2.

Szerződő Felek

Cégnév:
Webrakéta Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhel y:
1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Cégj egyzék szám:
01-09-987579
Adószáma:
23980790-2-43
Ügyvezető:
Kiss Ernő
Bankszámlaszám:
1040 1103 5052 6886 9090 1001 (K&H BANK)
Elektroni kus elérhetőség: info@webraketa.hu

Megrendelő:

1.2.1. Megrendelő az a ter mészetes személ y, j ogi személ y, j ogi személ yiség nél küli
szer vezet,

aki,

vagy

j elen

amel y

ÁSZF

rendel kezéseinek

egyidej ű

elfogadásával megrendeli a Szol gáltató valamel y szol gáltatását .
1.2.2. Megrendelő

kij elenti,

hogy

fi gyelemmel

arra,

hogy

szakmáj a,

önálló

foglal kozása vagy üzl eti tevékenysége körében elj áró ter mészetes személ y,
vagy j ogi személ y, vagy j ogi személ yiség nélküli szer vezet, í gy nem mi nősül
fogyasztónak, mel ynek értel mében tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval
j elen ÁSZF elfogadásával létrej ött j ogviszonyban az egyes j ogszabál yok
fogyasztóra vonat kozó rendelkezéseit nem kell alkal mazni.
2. Szerződés létrejötte

2.1.

A Megrendelő e -mail útj án és/ vagy telefonon kér het a Szol gáltatótól aj ánlatot,

mel ynek során a Szol gáltató célirányos kérdések feltevésével fel méri a Megrendelő
igényeit.
2.2.

Ezt követően a Szol gáltató e -mail útj án megküldi a Megrendelő számára az

aj ánlatot, mely tartal mazza a Megrendelő ált al megj elölt szol gáltat ást, a telj esítési
határidőt, és a szol gált atás díj át .
2.3.

Az aj ánlat elküldését követően 2 munkanapon belül a Szol gáltató t elefonos úton

felveszi a Megrendel ővel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Megrendelő
esetlegesen fel merülő kérdéseire a Megrendelő választásától f üggően akár telefonos
úton,

akár

egy

előre

egyeztetett

időpontban

személ yesen

válaszolhasson.

Amennyiben ennek al apj án az aj ánlat módosítása szükséges, úgy természetesen a
Szolgáltató ennek megfelelően mód osítj a a Megrendelő igényeinek megfelelően.
2.4.

Amennyiben a Megrendelő elfogadj a az ajánlatot a Szol gáltató e -mail útj án

megküldi a Megrendel ő számára az egyedi szer ződést, a korábbiakban megküldött
és a Megrendelő által elfogadott aj ánlatot, valami nt a j elen ÁSZF -et. Az egyedi
szer ződés tartal mazza mi ndkét fél adatait, továbbá azt, hogy a Megrendelő mel yi k
fizetési módot választ otta.
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2.5.

Amennyiben a Megrendelő az egyedi szer ződést , valami nt annak mellékleteként

az aj ánlatot, és j elen ÁSZF -et aláírásával és bél yegzőj ének lenyomatával ellátva e mail útj án megküldi a Szol gáltató számára, azt a Szol gáltató e -mail útj án
visszaküldi a Megrendelő számára aláírásával és bél yegzőj ének lenyomatával
ellátva.

A Felek közötti szer ződés ezzel létrej ön. A s zer ződéssel együtt

megküldésre kerül a dí j bekérő.
2.6.

Amennyiben a Megrendelő a díj bekérőben megj elölt összeget megfi zette , a

Szolgáltató s zámla rendszere 1 munkanapon belül megküldi az e -s zámlát és a
követ kező munkanapon a Szol gáltató megkezdi a Megrendelő ál tal megrendelt
szol gáltatás nyúj tását .
3. Fizetési f eltételek

3.1.

Megrendelő a díj at teljesítheti megrendeléskor egyösszegben, vagy akként, hogy

megrendeléskor megfizeti a díj 30% -át, és a fennmaradó összeget a szol gáltatá s
telj esítésekor. Amennyiben a Megrendelő azt a fizetési lehetőséget választj a, hogy
megrendeléskor egyösszegben telj esít a Szolgáltató 10% kedvezményt bi ztosít a
részére.
3.2.

Díj megfi zetése átutal ással vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges.

3.3.

A bankkárt yás fi zetést Si mplepay, az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár

u. 30 -32.) bi ztosítj a. Tudomásul veszem, hogy a Webrakéta Kft 1111 Budapest
Lágymányosi út 12 Fszt. 2. adat kezelő által a www.webraketa.hu felhasználói
adatbázisában tárolt al ábbi személ yes adatai m átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft.
(1093 Budapest, Közr aktár u. 30 -32.), mi nt adatfeldolgozó részére. Az adat kezelő
által továbbított adat ok kör e az alábbi: Vezetéknév, Keresztnév, E -mail cí m,
Telefonszám, Ország, Település, Irányítószám, Utca, házszám
3.4.

Díj fizetés a Szol gált ató bankszámlaszáml áj án történő j óváírással minősül

telj esítettnek.
4. Szolgáltatás

4.1.

Szolgáltató által nyúj tott Szol gáltatások:

1. Weboldalkészítés
2. Webáruház készítés
3. Ügyfél kezelő rendszer készítés
4. Infor matikai szol gáltatáshoz coaching, vagy tanácsadói szol gáltatás
5. Online mar keting tanácsadás
6. Google Adwords fiók beállítás, kampányfelügyelet
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7. Kereső optimali zálás
8. Webtárhely és domain üzemeltetés
5. Megrendelőre vonatkozó rendelkezések

5.1.

Természetes személ y Megrendelő kij elenti, hogy cselekvőképes nagykorú

magyar állampol gár.
5.2.

Nem ter mészetesen személ y Megrendelő kij elenti, hogy nem áll f elszámolási,

csőd vagy végelszámolási elj árás hatálya alatt. Nem ter mészetesen személ y
Megrendelő

kötelezettséget

vállal

arra,

hogy,

ha

felszámolási,

csőd

vagy

végelszámolási elj árást kezdeményezett maga ellen, vagy tudomást szere z arról,
hogy ellene felszámolási, csőd vagy végelszámolási elj árás indult, erről a
Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesíti.
Nem ter mészetesen személ y Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene
felszámolási, csőd vagy vége lszámolási eljárás indul, a Szol gál tató a közöttük
fennálló szer ződést azonnali hatállyal fel mondj a.
6. Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

6.1.

Szolgáltató tevékenysége során legj obb szakmai tudása szerint, a szakmai

szabál yokat megtart va köteles elj árni.
6.2.

Szolgáltató

felelősséggel

tartozi k az általa

igénybe

vett

közreműködők,

alvállal kozók tevékenységéért, mulasztás áért, mel y nem zárj a ki azt, hogy a
Szolgáltató kárának megtérítése érdekében i gényt ér vényesítsen a tevékenységével
vagy mulasztásával kárt oko zó közreműködővel, al vállalkozóval szemben.
7. Titoktartás

7.1.

Szer ződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mási k Fél t udomásukra

j utott üzleti titkát ki zárólag a közöttük fennál ló Szerződés telj esítéséhez szükségese
mértékben

használj ák

hozzáj árulásával,

vagy

fel,

azt

ki zá rólag

j ogszabál y

a

kötelező

mási k

fél

előzetesen

rendel kezése

alapj án

írásbeli
teszik

hozzáférhetővé bíróság, hatóság vagy har madik személ y számára.
7.2.

Szer ződő Felek tudomásul veszi k, hogy a titoktartási kötelezettség azon

személ yekre is kiterj ed, aki knek a magatartásáért felelősséggel tart oznak.
7.3.

Szer ződő Felek tudomásul veszi k, hogy a tit oktartási kötelezettség a szer ződés

megszűnésé után is ter heli őket.
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7.4.

Szer ződő Felek tudomásul veszi k, hogy a titoktartási kötelezettség fentiek

szerinti megszegéséért felelősséggel tartoznak.
7.5.

Szer ződő Felek tudomásul veszi k, hogy a titoktartási kötelezettség nem terj ed ki

azokra az adatokra, mel yek köztudomásúak, illetve, amel yek bár ki számára
korlátlanul hozzáférhetők.

8. Szerződés módosítása

8.1.

Szolgáltató j ogosult a j elen ÁSZF rendel kezéseit egyoldalúan módosítani.

8.2.

Szolgáltató a módosított ÁSZF -et legkésőbb a módosítás hatálybalépését

megelőző 15 nappal a weboldalán közzé teszi
időpontj ának

megj elölésével ,

azzal,

hogy

a

a módosítás hatál ybalépése

módosított

ÁSZF

változatlan

tartalommal továbbra is hozzáférhető .
9. Szerződés megszűnése és megszűntetése

9.1.

Szerződés megszűnik, ha

1. Szolgáltató

j ogutód

nélküli

megszűni k

–

Szol gáltató

j ogutód

nél küli

megszűnésének napj ával;
2. Szolgáltatóval

szemben

felszámolási

elj árás

vagy

csődelj árás

indul

–

Felszámolási vagy csődelj árás megindításának napj ával;
3. nem ter mészetes személ y Megrendelő j ogutód nél küli megszűnik – nem
természetes személ y Megrendelő j ogutód nélküli megszűnésének napj ával;
4. természetes személ y Megrendelő meghal – Megrendelő halálának napj ával .

9.2.

Szerződés megszűntetése

9.2.1. Mindkét fél j ogosult a szer ződést azonnali hatállyal fel mondani, ha
1. mási k Fél szándékosan vagy súl yos gondatlansággal j ogszabál ysértést követ
el;
2. mási k Fél szándékosan vagy súl yos gondatlansággal megszegi j elen ÁSZF
rendelkezéseit .
Szer ződés megszűnése a mási k Féllel annak a mási k Féllel történt közlése napj án
hatályosul.
9.2.2. Szolgáltató j ogosult a szer ződést azonnali hatállyal fel mondani, ha
1. Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási elj árás indul .
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10. Jognyilatkozatok érvényessége, hatályossága
10.1. Szer ződő Felek rögzí tik, hogy ki zárólag az írásban, magyar nyel ven tett ,
elektroni kus úton közölt j ognyilatkozatokat tekinti k ér vényes j ognyilat kozatnak.
10.2. Szer ződő Felek rögzít ik, hogy az általuk tet t j ognyilatkozatok ki zárólag akkor
mi nősülnek elektroni kus úton közölt j ognyil atkozatnak, amennyiben azokat a Felek
a Szol gáltató és a Megrendelő közötti szer ződésben meghatározot t e -mail cí mről
közölt e-mail útj án tesznek meg.
10.3. Szer ződő Felek rögzítik, hogy az általuk tett j ognyilat kozat ok az alábbi
időpontokban válnak hatályossá: az elektronikus levelezőrendszer által megj elölt
sikeres el küldés időpontj ában;
10.4. Szer ződő Felek kötel ezettséget vállalnak arra, hogy e -mail cí mükben történő
változásról egymást 1 munkanapon belül értesítik. Felek r ögzítik, hogy az a Fél, aki
az értesítési kötelezettségét el mulasztotta vagy azt késedel mesen t elj esítette maga
viseli a saj át kárát, valamint a mási k Félnek emiatt keletkezett kárát.
11. Záró rendelkezések
11.1. Szolgáltató és a Megrendelő közötti szer ződés nyel ve a magyar.
11.2. Szolgáltató és a Megrendelő közötti szer ződés írásba foglalt szer ződésnek
mi nősül,

figyelemmel

visszaidézésére,

a

arra,

hogy

nyilat kozattevő

annak

közlésére

személyének,

és

a
a

tartalom

változatlan

nyilat kozat

megtétele

időpontj ának azonosít ására alkal mas for mában kerül sor.
11.3. Szolgáltató és a Megrendelő közötti szer ződés mindhárom részét a Szol gálat ó
rögzíti.
11.4. Szolgáltató

és

a

Megrendelő

közötti

szerződés

mindhárom

része

utóbb

hozzáférhető lesz elektronikus for mában az a lábbiak szerint.
1. Jelen ÁSZF a Szol gál tató www.w ebraketa.hu

weboldalán bár ki számára

hozzáférhető Adobe Pdf fáj l típusban.
2. Egyedi

szer ződés

ki zárólag

a

Szol gáltató

és

a

Megrendelő

számára

hozzáférhető.
3. Szolgáltató által a Megrendelőnek adott, és a Megrendelő által elfogadott
aj ánlat kizárólag a Szolgáltató és a Megrendelő számára hozzáférhető.
11.5. Szolgáltató kij elenti, hogy nem létezi k ol yan magatartási kódex, amelyet magára
nézve kötelezőnek ismer el.
11.6. Szer ződő Felek kij elentik, hogy az esetleges vitás ügyei ket békés úton kí vánj ák
rendezni .
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11.7. Szer ződő Felek esetleges j ogvitáj ukra ki köti k a Budai Központi Ker ületi Bíróság
ki zárólagos illetékességét.
11.8. Szer ződő Felek rögzítik, hogy j elen ÁSZF el választhatatlan részét képezi:
1. egyedi szer ződés
2. Szolgáltató által a Megrendelőnek adott aj ánlat

Budapest, 2018. szept ember 20.
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