
                                                      Általános Szerződési Feltételek 
 
 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban ÁSZF) a  https://hirdessonline.com weboldal 
üzemeltetője az OPTIMUS D&R LTD (Unit 22,Bulrushes Business Park,Coombe Hill Road,East 
Grinstead,West Sussex,United Kingdom,RH19 4LZ,company number 11125999) ,továbbiakban Üzemeltető 
által kínált szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza. 
A sikeres regisztráció feltétele Üzemeltető  ÁSZF szerinti szolgáltatásainak igénybevételéhez annak 
elfogadása szükséges a Hirdető részéről. 
Az ÁSZF elfogadásával és a sikeres regisztrációval Hirdető elismeri az ÁSZF tartalmának megismerését 
és a szerződés létrejöttét. 
 
  
                                                     Általános rendelkezések 
 
1.Alapfogalmak 
 
Üzemeltető:a https://hirdessonline.com weboldal üzemeltetője az OPTIMUS D&R LTD 
 
Hirdető: minden olyan magán vagy jogi személy,aki közvetlenül,illetve ajánlói linken keresztül regisztrál be 
Üzemeltető rendszerébe 
 
Hűségprogram:Üzemeltető minden érvényes hirdetéssel rendelkező Hirdetőnek lehetőséget ad az általa 
kidolgozott speciális jutalmazó és ajánlói programban való részvételhez. 
A Hűségprogram működését és feltételeit az ÁSZF 1.számú melléklete tartalmazza. 
 
2.A szolgáltatás tárgya 
 
2.1 Jelen ÁSZF az Üzemeltető valamennyi a  https://hirdessonline.com weboldalán kínált szolgáltatásaira 
érvényes. 
 
2.2  Üzemeltető nem fogadott el és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek,amely a 
szolgáltatási tevékenységére,így jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna. 
 
2.3 Üzemeltető tevékenysége az egész világra kiterjed,ezért bármelyik országból és bármilyen nyelven  
elfogadunk hirdetéseket.A hivatalos kommunikáció nyelve a magyar és az angol. 
 
2.4 Üzemeltető hirdetési felületet biztosít a Hirdetők részére termékeik és szolgáltatásaik népszerűsítésére 
a díjszabásban meghatározott díj megfizetése után meghatározott időtartamra,ami minimálisan 3 naptári 
hónap. 
 
. 
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2.5. A saját fiók létrehozásával és a hirdetés elhelyezésével Hirdető elismeri,hogy nagykorú,jog- és 
cselekvőképességgel rendelkező személy vagy jogképességgel rendelkező olyan szervezet,akinek 
képviseletére jogosultként jár el és az általa megadott adatok helyesek és valósak. 
 
2.6 Hirdető a weboldal használatával,sikeres regisztrációjával,továbbá a szolgáltatások megrendelésekor  
tett magatartásával elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzatot,az Adatkezelési 
Szabályzat rendelkezéseit,továbbá kötelezettséget vállal ezek betartására. 
 
3. Az ÁSZF egyoldalú módosítása 
 
Jelen ÁSZF 2019 június 30 napjától hatályos. 
Üzemeltető fenntartja a jogát az ÁSZF feltételeinek egyoldalú módosítására. 
Amennyiben Hirdető a módosított ÁSZF mellett nem kívánja igénybe venni Üzemeltető 
Szolgáltatásait jogviszonyát jogosult megszüntetni a későbbiekben részletezett módon. 
 
4. Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei 
 
 
4.1 A https://hirdessonline.com  weboldalon található szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók 
létrehozásával érhetők el.A regisztrációra lehetőség van közvetlenül Üzemeltető weboldaláról,illetve egyedi 
regisztrációs linkek segítségével. 
A regisztráció elektronikus úton történik,és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával jön létre.A 
visszaigazolás során a regisztrációkor megadott e-mail címre regisztrációs linket tartalmazó levél kerül 
kiküldésre ,melyen keresztül lehet aktiválni a felhasználói fiókot. 
Hirdető köteles a felhasználói fiókjában a profilja adatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak 
megfelelően feltüntetni.Hibás vagy valótlan adatok megadásából keletkezett károkért Üzemeltető nem 
felelős. 
Regisztrációkor a megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget,személyi okmány azonosítót, 
trágár,obszcén kifejezést sem magyar,sem más nyelven.Amennyiben a Hirdető a leírtak alapján 
szabálytalannak minősülő nevet ad meg Üzemeltető jogosult a felhasználói fiók megszüntetésére. 
Amennyiben Hirdető megadott adataiban változás történik köteles a személyes adatokat 
megváltoztatni,ennek elmaradásából eredő felelősség Hirdetőt terheli. 
 
4.2 Hirdető bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését,melyet írásban az 
ügyfélszolgálatnak kell elküldenie.Törlés esetén Hirdető jogviszonya megszűnik,a Hűségprogramban lévő  
pozíciói és ajánlásai Üzemeltető tulajdonába kerülnek.A felmondás részletes feltételeit a 9.pont tartalmazza. 
A törlést követően azonos felhasználói adatokkal nem hozható létre új felhasználói fiók. 
 
4.3 Hirdető tudomásul veszi,hogy ha a felhasználói irodában nem a saját adatai adta meg,a szerződés 
érvénytelen,továbbá Üzemeltetőnek,illetve harmadik félnek okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. 
Ilyen esetekben Hirdető Üzemeltető felé semmilyen kártérítési igénnyel,követeléssel nem élhet. 
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4.4 Üzemeltető jogosult a Hirdető fiókját előzetes értesítés nélkül törölni,ha az a weboldalon,vagy egyéb 
közösségi médiákban olyan tartalmat tesz közé,vagy olyan tartalomra hivatkozik,hogy azzal Üzemeltető  
jogait,jó hírnevét,üzleti érdekeit,általános megítélését sérti vagy sértheti. 
 
4.5 Felhasználói fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések törlésre kerülnek,illetve a 
Hűségprogramban megszerzett pozíciók,ajánlottak,ki nem fizetett jutalék Üzemeltető tulajdonába kerülnek. 
 
5. Felelősség 
 
5.1 Üzemeltető kizárólag hirdetési felületet biztosít Hirdető részére,valamint a látogatóknak lehetőséget ad  
a hirdetések megtekintésére,illetve a kapcsolatfelvételre,azaz kizárólag közvetítői tevékenységet folytat. 
Ennél fogva szavatossági kötelezettséggel egyik fél irányába sem tartozik,jótállást nem vállal. 
A Hirdető által a https://hirdessonline.com weboldalon közzé és elérhetővé tett tartalomért ,ideértve a 
tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért 
kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség,Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget 
nem vállal. 
 
5.2 Hirdető regisztrációjával tudomásul veszi,hogy a https://hirdessonline.com weboldalra általa feltöltött 
információk,anyagok,szövegek,képek,adatok,nyilatkozatok,hivatkozások tartalmáért,helyességéért és 
jogszerűségéért felelősséggel tartozik.Amennyiben Üzemeltető ilyen jellegű tevékenységet észlel jogosult 
azt megakadályozni és a hatályos jogszabályok szerint eljárni. 
 
5.3 Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre,ha Hirdető vagy az oldal látogatója annak használatával 
terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak,így vírusok,férgek okozta károk és egyéb okból veszteséget 
szenved 
 
5.4 Üzemeltető kizárólag üzemelteti az oldalt,így nem avatkozik bele Hirdetők és látogatók,vásárlók közötti 
jogvitákba,Hirdető jelen szabályzat elfogadásával mentesíti Üzemeltetőt mindennemű igénytől,követeléstől 
és kártérítés alól. 
 
5.5 Üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdetők által feltöltött 
felhívásokkal,ajánlatokkal,hirdetésekkel,továbbá ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban,így 
különösen termékek minőségéért,mennyiségéért,biztonságáért,jogszabályi megfelelősségéért,a 
termékek,szolgáltatások ellenőrzéséért,a Hirdetők és a Vásárlók teljesítéséért.Az eladott termékek 
kiszállítása,átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül a felek megállapodásának 
megfelelően zajlik le. 
 
5.6 Amennyiben a Hirdető vagy Vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 
személy vagy bármely hatóság,illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt,illetve 
eljárást indít,vagy bármilyen igényt Üzemeltetővel szemben megállapítanak  a Hirdető,vagy Vásárló köteles 
az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt,vagyoni és nem vagyoni hátrányt és költséget,amely a 
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Hirdető,Vásárló jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri Üzemeltetőt.Ilyen esetben 
Hirdető köteles Üzemeltető helyett közvetlenül helyt állni minden ilyen igény vonatkozásában. 
 
5.7 Hirdető vállalja,hogy minden,az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz annak jó hírnevének 
megóvása érdekében. 
 
 
6. A szolgáltatás megtagadása 
 
A https://hirdessonline.com  weboldalra tilos azon tartalom,hirdetés feltöltése,amely jogszabályba 
ütközik,vagy jogellenes tevékenységet hirdet,bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,jó erkölcsbe 
ütközik vagy ilyen cselekményre hív fel,sérti a vonatkozó etikai normákat. 
 
A https://hirdessonline.com weboldalon az alábbi dolgok,termékek,szolgáltatások hirdetése tiltott: 
 
A,  közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök,fegyverek,robbanószer,pirotechnikai 
anyagok,eszközök(tüzijáték),ilyen termékek alkatrésze,kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez 
tartozó,háztartási és sport célok körében használt eszközöket, 
 
B, fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő 
segítség felajánlása 
 
C, aktiváló kódok,CD kulcsok,az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok 
 
D,on-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek,jelszavak,felhasználói fiókok 
adatai,telefonszámok 
 
E. közösségi oldalak,e-mail szolgáltatások igénybevételére jogosító meghívók 
 
F, postai úton történő rendelést lehetővé tevő olyan katalógusok,amit a kibocsájtó külön díj ellenében 
bocsát ki,kivétel a gyűjtők részére készült katalógusok,amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak 
 
G, kitöltetlen garancialevelek,nyomtatványok,igazolások,okiratok,igazolványok,bizonyítvány,igazolványt 
érvényesítő címkék 
 
H, hitelkártya és bankkártya,értékpapír,más nem átruházható fizetési eszköz 
I,Alkohol,alkoholtartalmú italok és egyéb hasonló termékek 
 
J, dohánytermékek,egyéb jövedéki termékek 
K, engedélyköteles,tűz-és robbanásveszélyes,továbbá vegyi anyagok 
L. nem szabad forgalmazású gyógyszer,külön engedély,bejelentés birtokában,vagy meghatározott  
Felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények,kábítószer,tudatmódosító anyag, 
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Illetve ezen illegális anyagok előállításához szükséges vegyszerek(prekurzorok),vagy bármely,ezekhez 
hasonló szer 
 
 
M, lopott vagy egyéb módon bűncselekményből származó,vagy jogellenesen forgalomba hozott termék 
 
N, hamis,vagy hamisított termék,vagy hamis márka,vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék,továbbá 
tilos ezen jellegre,tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása,visszatartása 
O. emberi szerv vagy szövet,állati szerv vagy szövet(fogyasztási célúak is),anyatej 
P. értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz,amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet 
végezni 
Q, károkozó elemeket tartalmazó szoftver 
R, szexuális szolgáltatás,erotikus masszázs 
S, temetkezési helyek 
T, magánszemély által nyújtandó hitel,egyéb pénzügyi szolgáltatás 
U,meghatározott személy részére szóló,egyedi azonosítóval ellátott jegyek,bérletek 
 
Tiltott továbbá minden olyan egyéb,itt fel nem sorolt szolgáltatás és termék,melynek nyújtása vagy 
forgalmazása hatósági bejelentés köteles,vagy hatósági engedély birtokában lehetséges. 
Amennyiben Üzemeltető ilyet észlel jogosult a hirdetést eltávolítani. 
 
 
7. Adatvédelem 
 
Hirdető az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz,hogy az Üzemeltető ellenőrizze,valamint kezelje,tárolja a  
Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat. 
A szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos,Hirdetőre 
vonatkozó minden adatot törölni. 
Bármely tartalom,amelyhez Hirdetőnek hozzáférése van jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. 
 
 
8.Felmondás Hirdető részéről 
 
Hirdető a regisztrációjával egyidőben egy felhasználói fiókot kap,amiből tudja feltölteni a hirdetéseit,illetve  
kifizetni a díjat.A fizetés beérkeztekor a rendszer automatikusan megjeleníti a hirdetését,illetve elhelyezi a 
pozícióit a Hűségprogramban.Ezen pozíciók nem törölhetők a rendszerből. 
Az internetes vásárlás szabályai alapján Üzemeltető 14 nap felmondási időt biztosít Hirdetőnek. 
Üzemeltető felmondáskor jogosult levonni az eltelt napok után a megjelenítés költségét,illetve a 
Hűségprogramban elhelyezett pozíciók önköltségi árát..Felmondott hirdetés esetén ezen tételek levonása 
után téríti meg a maradék díjat Hirdetőnek. 
 
9.Reklamáció,panaszkezelés 
 



Amennyiben Hirdetőnek bármilyen panasza van Üzemeltetővel,vagy a szolgáltatással kapcsolatban úgy 
panaszát az ügyfélszolgálatnak írásban kell jeleznie elektronikus formában az info@hirdessonline.com 
e-mail címre küldött levélben. 
 
 
Az írásbeli panaszt Üzemeltető 15 naptári napon belül megválaszolja,esetleges elutasító álláspontját 
megindokolja. 
 
Jogvita esetén felek kikötik,hogy közösen keresik a békés megoldási lehetőségeket. 
Az itt nem szabályozott kérdésekben  Üzemeltető székhelye szerinti bíróság és törvények az irányadók. 
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