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1. Általános tudnivalók
1.1. A www.alkuszcentrum.hu honlapon (továbbiakban Honlap) található szolgáltatások
kizárólag az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek figyelmes elolvasása után,
abban az esetben vehetők igénybe, ha a honlapot látogató felhasználó (továbbiakban
Felhasználó) minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
1.2. A Honlap oldalainak megnyitásával, a Honlap használatával, az oldalon történő
regisztrációval, továbbá megrendelésének rögzítésével Felhasználó elfogadja a Honlap
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit, és adatkezelési elveit. Amennyiben
Felhasználó nem ért egyet az alábbiakkal, nem nyithatja meg az oldalakat.
1.3. A felhasználói szerződés a lap látogatásának megkezdésekor létrejön. A felhasználói
szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és általános szerződésnek
minősül, amely nem egyedi, nem kerül iktatásra, a későbbiekben csak ezen az elérhetőségen
kereshető vissza, vagy tekinthető meg.
1.4. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülő kérdésekre választ kapni a megadott elérhetőségeken van lehetőség.

3. Felhasználási feltételek
3.1. A Honlapon található tartalom (nem kizárólagosan ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb
írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok) a Szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá
eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási és hasznosítási
jogokkal Alkusz Centrum Kft (továbbiakban Jogtulajdonos), mint jogtulajdonos rendelkezik.
3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az e-mail címének a megadásával Jogtulajdonos
jogosulttá válik e-mail üzenetek küldésére az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak
megfelelően.
3.3.1. A Honlap oldalai az oldalakon található lehetőségekkel szabadon megoszthatók.
3.4. Minden egyéb felhasználáshoz Jogtulajdonos kifejezett, előzetes írásbeli engedélye
szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólagosan az egészben, vagy részletekben történő
többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás esetét.
3.5. Mindennemű másolás, a tartalmak szerzői jogának megsértése a jogsértő magatartást
elkövető számára díjfizetéssel jár. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag azon eseteket,
amikor a szerző szellemi termékét a másolás során sajátként tünteti fel.
3.6. A díjfizetés mértéke: 10 000 Ft/nap+ÁFA.

3.7. Az egyes referenciaként bemutatott munkák, szövegrészek, egyéb részletek szerzői jog
oltalma alatt állnak, azok másolása, részleteiben vagy egészében történő egyértelmű
felhasználása tilos.
3.8. Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás
esetén Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.
3.9. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő semmilyen közvetlen,
vagy közvetett kárért.
3.10 A honlapon található elolvasott, letöltött, megrendelt, megvásárolt bármilyen leírást,
elméletet, elgondolást, tanácsot, ötletet, javaslatot mindenki csak a saját felelősségére
használhatja.
3.11. Felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó jogi előírásokat.

4. Az ingyenes anyagokról
4.1. Felhasználó elfogadja, hogy az ingyenesen elérhető tanulmányokról, írásokról, ekönyvekről, hanganyagokról, videó anyagokról, és minden egyéb anyagról nem készít
illegális másolatokat.
4.2. Tudomásul veszi, hogy az anyagot térítésmentesen kapja, így az ingyenes anyagokkal
kapcsolatban nem él panasszal, a szerzőre nézve negatívan semmilyen fórumon nem
nyilatkozik.
4.3. Tudomásul veszi, hogy a levelezési adatbázisba önszántából iratkozott fel (regisztrált),
így azt semmilyen esetben sem jelöli meg kéretlen levélként.
4.4. A megrendelések leadására minden nap 0-24-ig van lehetőség, esetenként időbeli
korlátozással.
4.5. Jogtulajdonos fenntartja a jogot a tartalmak, a külső megjelenés külön értesítés nélküli
megváltoztatására.
4.6. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben illusztrációként szolgálnak.
4.7. A termékek kizárólag a megrendelő számára felhasználhatóak.
4.8. A cég (vállalkozás) néven megrendelt termékek használata kizárólag egy felhasználó
számára megengedett. Tilos a cégen (vállalkozáson) belüli többszörözés.

5. A nem ingyenes anyagokról

5.1. A megrendelés leadása az adott termékek értékesítési célú weboldalán található
elektronikus megrendelő lap (form) kitöltésével történik.
5.2. A megrendelő lap kitöltése szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár. A
szerződés a távollévők között kötött szerződések jogkörét érinti, és a 45/2014. (II. 26.)
Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
5.3. A megrendelések leadására minden nap 0-24-ig van lehetőség, esetenként időbeli
korlátozással.
5.4. Jogtulajdonos fenntartja a jogot a tartalmak, a külső megjelenés külön értesítés nélküli
megváltoztatására.
5.5. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben illusztrációként szolgálnak.
5.6. A megvásárolt termékek kizárólag a vásárló számára felhasználhatóak.
5.7. A cég (vállalkozás) néven megvásárolt termékek használata kizárólag egy felhasználó
számára megengedett. Tilos a cégen (vállalkozáson) belüli többszörözés.

6. A megrendelések feldolgozása
6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09-17 óra között történik.
6.2. Az ezen kívül eső időkben érkező megrendelések a beérkezést követő első munkanapon
kerülnek feldolgozásra.
6.3. Általános teljesítési határidő: a termékek vételárának beérkezésétől számított 7
munkanapon belül.
6.4. Jogtulajdonos fenntartja a jogot a beérkezett megrendelések visszautasítására.

11. Az üzemeltető adatai:
Név: Alkusz Centrum Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Elektronikus levelezési cím: info@alkuszcentrum.hu
További adatok az „Impresszum” menüpontban érhetők el.

12. Egyéb

A jelen Általános szerződési és felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.)
Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.

Jogi nyilatkozat
1. A www.alkuszcentrum.hu honlap (továbbiakban Honlap) Alkusz Centrum Kft.
(továbbiakban Jogtulajdonos) kizárólagos tulajdonát képezi, és a szerzői jogról szóló 2016.
évi XCIII. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogok
gyakorlására kizárólag Jogtulajdonos jogosult.
2. A Honlapon található tartalmak (nem kizárólagosan ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb
írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok), vagy bármely
más szerzői mű (a továbbiakban: mű) szerzői jogi oltalom alatt állnak.
3. Amennyiben az oldalakon olvasható tartalom másként nem jelöli, a mű szerzői jogainak
jogosultja Jogtulajdonos.
4. Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának (oldalak,
szövegek, képek, grafikák, stb., valamint az oldal technikai, képi szerkezetének és
funkcióinak megvalósítása) egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni,
terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve bármilyen egyéb módon magán, vagy
kereskedelmi céllal felhasználni.
5. A Honlap Jogtulajdonosa eltérő rendelkezések hiányában művei többszörözését az alábbiak
szerint engedélyezi:
5.1. megjelenítés, letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett.
5.2. személyes használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra.
5.3. semmilyen formában sem engedélyezett a Honlapon oldalon található anyagok
többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.
6. Erre tekintettel tilos a művek fentiektől eltérő bármely technikai módszerrel bármely típusú
adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése
vagy más módon történő felhasználása Jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.
7. A művek bármely más felhasználásához Jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.
8. A szerzői jogok megsértése jogi következményeket von maga után.
9. Jogtulajdonos a Honlapon a legjobb tudása szerint teszi közzé az információkat.
10. Jogtulajdonos minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a honlapon közölt
információk hitelesek, megalapozottak, naprakészek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy valamely információk idejét múltak, pontatlanná, elavulttá váltak.

11. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő információra vagy adatra
alapított döntésekből származó bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, vagy költségért.
12. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget azért, ha valaki jogellenes változtatásokat végez a
Honlapon.
13. A harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozások (linkek) nem értelmezhetők úgy,
hogy Jogtulajdonos az említett harmadik személyek honlapjait jóváhagyta, és nem felel ezen
honlapok tartalmáért.
14. Jogtulajdonos fenntartja azon jogát, hogy bármikor változtatásokat végezzen a Honlapon.
15. A weboldal használatának megkezdésével minden felhasználó ráutaló magatartással
elfogadja a Honlap Általános szerződési és felhasználói feltételeit, valamint Adatvédelmi
nyilatkozatának, Jogi nyilatkozatának feltételeit.

Felelősség kizárása
16. Az elektronikus dokumentumokban bemutatott ismeretek kizárólag személyes
tapasztalatok átadásának minősülnek.
17. A Honlapon található, vagy Jogtulajdonos által létrehozott valamennyi információ
kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jogtulajdonos semmilyen körülmények között nem tartozik
kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért,
veszteségekért, költségekért stb.) amelyek a Honlapon megtalálható tartalmak alapján, vagy
az ingyenes, vagy a nem ingyenes anyagokban bemutatottak alapján, azok megvalósítása
közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Záró rendelkezések
18. A szerződő felek rögzítik, hogy az Általános szerződési és felhasználói feltételeket,
Adatvédelmi nyilatkozatot, Jogi nyilatkozatot átolvasást és értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek
ismernek el.
19. A szerződéseket a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint elfogadják.
20. A szolgáltató adatai
Név: Alkusz Centrum Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
További adatok az „Impresszum” menüpontban találhatóak.

