Tájékoztató Látogatóknak
Az Ön által látogatott a www.hegyvidekihazak.hu domain alatt működő Weboldal üzemeltetője
(az alábbiakban meghatározottak szerint) az alábbiakról tájékoztatja Önt mint a Weboldal
látogatóját:

1. Az Üzemeltető adatai és elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: GIZO-PACK Kkt.
Székhely, központi iroda, postacím és ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Béri Balogh Ádám utca
19/2.
Elérhetőség/Ügyfélszolgálat: info@hegyvidekihazak.hu;
Cégjegyzékszám: 04-03-001729
Nyilvántartást vezető bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22139953-1-04.
Szerződés nyelve: magyar.
Az Üzemeltető tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2040 Budaörs, Fém utca 19.
Elérhetőségek:
telefon: +36-20-362-6984;
e-mail: abplusz@abplusz.hu

2. A szálláshelyek felelőssége
Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az oldalon hirdető szálláshelyek magatartásáért
vagy tevékenységéért, valamint a náluk foglalt szolgáltatásokért, illetve a szálláshelyeknek a
látogatókkal mint vendégekkel szóban vagy írásban megkötött szerződésben foglalt
kötelezettségeiért, azok teljesítésért, a teljesítés elmaradásáért, hibájáért vagy hiányosságáért,
továbbá a szálláshelyek által okozott bármely károkért. Az Üzemeltető semmilyen formában nem
képviselője a szálláshelyeknek, mindössze a hirdetésekben megjeleníti a szálláshelyek adatait és
elérhetőségeit a Weboldalon, nem vállal azonban felelősséget ezek tartalmáért, valódiságáért vagy
helytállóságáért. Ilyen jellegű igényt a látogató kizárólag az érintett Szálláshellyel szemben
érvényesíthet a közvetlenül létrejövő szerződéses jogviszonya alapján, a polgári jog általános
szabályai szerint.
3. A felelősség korlátozása
A Weboldal használata feltételezi a látogatók részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,
bármilyen okból is következtek be:








az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása;
bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal
akadálytalan működését és használatát;
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy
papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése;
bármely szoftver nem megfelelő működése;
bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei
az oldal látogatóinak magatartása, tevékenysége.

Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a
Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

4. A látogató felelőssége
A látogató teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak
megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért, valamint a jogsértő vagy
közerkölcsöt sértő tartalomnak a Weboldalon általa történő elhelyezéséért. Az Üzemeltető ilyen
esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
A látogató a Weboldalon:










nem tehet közzé valótlan tartalmat;
nem tehet közzé közerkölcsöt sértő fényképeket vagy szöveges tartalmat;
nem reklámozhatja saját vagy harmadik személyek szolgáltatását;
nem tehet közzé mások személyiségi jogait vagy emberi méltóságát sértő, gyűlöletkeltő,
uszító tartalmat;
nem tehet közzé harmadik személyek szerzői jogát (pl. képek közzétételével), védjegyét,
szabadalmát, üzleti vagy egyéb titkát sértő tartalmat;
másokat nem bújthat fel bűncselekményre;
nem tehet közzé másokra nézve becsületsértő tartalmat;
nem tehet közzé mások személyes adatait (akár képmását);
nem tehet közzé olyan tartalmat, amely jogszabályba ütközne, vagy annak megkerülésére
irányulna.

A Weboldal részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (ide értve a Facebook
Comments Plugin-t is) minden látogató saját felelősségére veheti igénybe. A Weboldal
automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő, közerkölcsbe ütköző, érdeksértő
vagy egyébként nem elfogadható tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az
bármely más módon az Üzemeltető tudomására jut, úgy az Üzemeltető jogosult bármely tartalom
illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. A Weboldal ennek
megfelelően moderálja az általa üzemeltetett, a kapcsolódó közösségi médiák (Facebook,
Pinterest, Google+, stb.) megjelenő tartalmat is.

Az esetleges jogsértések jelzésére, tájékoztatás igénylésére, kapcsolattartásra az Üzemeltető
fentiekben megjelölt elérhetőségei szolgálnak.

5. Szerzői jog
A Weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, tájékoztató, jelen Szerződési
Feltételek, ábra, kép, más információ illetve adat, stb.) szerzői jogai – eltérő rendelkezés
hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül az Üzemeltetőt, illetőleg a szálláshelyeket illetik
meg. Különösen tilos a Weboldalról letöltött tartalmat a Szolgáltatás igénybevételétől eltérő célra
felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, egyéb helyen közzétenni, stb. Az Üzemeltető szerzői és
egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez
a jogsértővel szemben, továbbá megjelenési naponként és jogsértésenként 50.000,- Ft, azaz
ötvenezer forint összegű kötbér fizetésére kötelezi a jogsértőt.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen
minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával jogsértést követ el, illetve arra kísérletet
tesz. Az előző bekezdésben megjelölt kötbérfizetési kötelezettség azonnal esedékes a
jogsértő fél részéről.
A Weboldal vagy annak bármely része más domainen, például keretes alkalmazásként – mintegy
saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén
lehetséges. Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt
a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált
szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat
valótlan információt az Üzemeltetőről valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról
és a Weboldalról. Az Üzemeltető minden a Weboldalra mutató hivatkozás alkalmazása ellen
fellép, amely árt az Üzemeltető hírnevének és érdekeinek.

