SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.) Preambulum
1.1) Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) tartalmazza az itt meghatározott
szolgáltató (továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett szolgáltatások (továbbiakban
“szolgáltatás”) használatára és a szolgáltatásokat igénybevevőre (továbbiakban “Ügyfél”) vonatkozó
feltételeket. Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a Szolgáltató miniecosystem.hu
weboldalán (továbbiakban “honlap”). Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési
tájékoztató
rendelkezik,
mely
az
alábbi
linken
érhető
el:
https://miniecosystem.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
1.2) A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a
Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szolgáltatások
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon
elérhető
tájékoztatások nyújtják.
1.3) “Fogyasztónak” minősül a jelen ÁSZF és az annak alapján megkötött szerződés szempontjából,
aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,
aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a
szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2.) A Szolgáltató
Szolgáltató neve: MARX Holdings Hungary Kft.
Adószáma: 29216156-2-42
Székhelye: 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.
Levelezési címe: 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.

Telefonszám: 06 30 192-6959 (H-P 10-18)
E-mail cím: hello@miniecosystem.hu
Honlap:
https://miniecosystem.hu;
https://minichatbot.hu

https://miniweboldal.hu;

https://minikampany.hu;

3.) A szolgáltatások igénybevételének feltételei, a
szerződés tárgya
3.1) A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetnek minősülő Ügyfél veheti igénybe. A
szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar
jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében
általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a
szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással
rendelkezik.
3.2) A Szolgáltató az egyes szolgáltatások pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit és
funkcióit honlapján teszi közzé, a változtatás jogát fenntartja. Az egyes szolgáltatás típusok az
alábbiak:
3.2.1) Chatbot szolgáltatás: programozói és marketing szolgáltatás, amely segítségével az Ügyfél
egy ügyfélkommunikációra alkalmas szoftvert képes futtatni a közösségi oldalán.
3.2.2) Weboldal szolgáltatás: programozói és webhoszting szolgáltatás, amely segítségével az
Ügyfél online alkalmazások, levelezés és ehhez társuló szolgáltatások kezelésére használhat.
3.2.3) Tartalommarketing szolgáltatás: marketing szolgáltatás, amely segítségével az Ügyfél
különféle online felhasználású tartalmakat vásárolhat, melyeket aztán sajátjaként közölhet a
közösségi felületein.

4.) Előfizetői szerződés
4.1) Megrendelés létrejötte

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott
megrendeléssel jelezheti, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF-ben és az Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat. A megrendelés leadása egyidejű felhasználói regisztrációval történik,
melynek során az Ügyfél megadja felhasználónevét, jelszavát, nevét, számlázási, postázási adatait és
azt az e- mail címet, amelyet a továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni
(továbbiakban “kapcsolati email cím”). Az elküldött megrendelés az Ügyfél részéről kötőerejű
ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő szolgáltatásnak az ÁSZF-ben és a szolgáltatásra
vonatkozó honlapon közzétett leírásokban foglalt feltételekkel való igénybevételére.
4.2) Rendelés visszaigazolása
A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de
legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél által megadott kapcsolati e-mail címre küldött
e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által regisztráció és a megrendelés során
megadott adatokat (pl. számlázási információk), a megrendelés azonosítóját, a megrendelés dátumát,
a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás díját, és
a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által a
megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és az Ügyfél között az
előfizetői szerződés létrejön. Az előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az
Adatkezelési tájékoztató és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok.
4.3) Megrendelési hiba esetén
Ha Ügyfél a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló
e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem
kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól,
ha 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt.
4.4) Szerződés létrejötte
A határidőben elfogadott (visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek
minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5) Szolgáltató ellenőrzési joga
A Szolgáltató jogosult ellenőrizni az Ügyfél adatait, az Ügyfelet képviselő személy jogosultságát
nyilvános adatbázisok (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása) felhasználásával. A
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb dokumentumokat bekérni az
Ügyféltől (domain igénylőlap, aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).
4.6) Szerződés hatálya
A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés
leadásának időpontja, attól függetlenül, hogy az Ügyfél egyéb a szolgáltatással kapcsolatos
kötelezettségeinek eleget tett-e eddig az időpontig. A szolgáltatás akkor kerül aktiválásra, ha az első
időszak díja Ügyfél által kifizetésre került.
4.7) Fordulónap
A szolgáltatás fordulónapja a kifizetett időszak utolsó napja lesz. A szolgáltatások előfizetés hatálya
alatt történő Ügyfél általi (Ügyfél kérésére történő) szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére, majd
annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.

5.) Szolgáltatási díj, számlázás
5.1) Szolgáltatás díja
A Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a honlapján
tesz közzé. A díjak átlagos felhasználás esetén érvényesek. Az Ügyfél jogosult az igénybevett
szolgáltatások körét, illetve a fizetési ciklust módosítani. Szolgáltatások körének bővítése esetén a
Szolgáltató időarányos különbözeti díjat számít fel. A szolgáltatások körének szűkítése esetén a
Szolgáltató a fennmaradó időszakra kifizetett díjat nem téríti vissza A Szolgáltató az egyes honlapon
felsorolt (lista) díjakat és ezáltal a szerződésben megállapodott díjakat évente egy alkalommal, vagy
szolgáltatások összetételének, csomagok tartalmának változása esetén azonnali, de nem
visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató az Ügyfelet a
kapcsolati e-mail címen értesíti legalább 7 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.
Ha az Ügyfél nem ért egyet a módosítással úgy az itt meghatározott felmondási szabályok szerint a
szerződést felmondhatja. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ár változás előtt megrendelt
szolgáltatások díját ne változtassa. Az “AKCIÓ” vagy egyéb Szolgáltató által nyújtott kedvezményre
utaló felirattal ellátott díjak egyszeri kedvezményt tartalmaznak, ennek megfelelően a kedvezményes
időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett díjak alkalmazandóak.
A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-,

megvonásáról a Szolgáltató egyoldalúan dönt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél
székhelye alapján országonként különböző szolgáltatási díjakat határozzon meg. A Szolgáltató a
szolgáltatás részét nem képező funkciók használatáért külön díjat számíthat fel, melyeket előre
jelezni köteles.
5.2) Számlázás
Új szolgáltatások megrendelése esetén a Szolgáltató 5 munkanapon belül elektronikus díjbekérőt
készít, amit az Ügyfél kapcsolati email címére küld el. Minden egyes előfizetési időszak kezdete előtt
az új időszakra fizetendő díjról a Szolgáltató az új időszakra vonatkozó díjbekérő elkészítése előtt
legalább 7 naptári nappal e-mailben előrejelzést küld a fizetendő díjról, a számlázási és postázási
adatokról az Ügyfél kapcsolati email címére (továbbiakban „tájékoztató e-mail”). Az Ügyfél 7 napon
belül jelezheti észrevételeit, kifogásait, adatmódosulást az előrejelzés tartalmával kapcsolatban. A
Szolgáltató a tájékoztató e-mailre vonatkozó 7 naptári napos határidő lejártát követően, de legalább a
szolgáltatás fordulónapja előtt 21 naptári nappal díjbekérőt állít ki, amit e-mailben továbbít az Ügyfél
részére. A díjbekérőt az Ügyfél megfelelő azonosítás után megtekintheti a Szolgáltató honlapján is.
Közvetített szolgáltatások esetén a Szolgáltató a fordulónap előtt legfeljebb 49 naptári nappal
készítheti el a díjbekérőt. A díjbekérő fizetési határideje 14 naptári nap. Az Ügyfél a díjat átutalással
vagy a Szolgáltató honlapján bankkártyával egyenlítheti ki. Ha az Ügyfél más módon egyenlíti ki a
díjat, akkor a Szolgáltató jogosult a fizetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket az Ügyfélre
hárítani. A díj teljes összegének beérkezését követően 5 munkanapon belül a Szolgáltató elkészíti a
számlát. Az Ügyfél kijelenti, hogy elektronikus számlát is elfogad. Ha az ügyfél papír alapú számlát
és annak postázását kéri, a Szolgáltató az Ügyfél által megadott postázási címre elpostázza. A
Szolgáltató jogosult a postázásért külön díjat felszámítani, amely díj az igénybevett postai szolgáltató
díjain és a Szolgáltató által felszámított adminisztrációs díjon alapul.

6.) Felelősség és kötelezettségek
6.1) Felelősségvállalás
6.1.1) Ügyfél a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és
elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való
felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem
tartozik felelősséggel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. Így
különösen

Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett
vagy következményi károk tekintetében, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-,
üzemszünet-, adatvesztés-, “goodwill” csökkenés tekintetében.
6.1.2) A Szolgáltató kizár minden felelősséget a szolgáltatások segítségével nyújtott áruk vagy
szolgáltatások vásárlói vagy igénybevevői által tanúsított magatartásért.
6.1.3) A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E harmadik személy szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.1.4) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat és azok
funkcionalitását a saját mérlegelése alapján a saját felelősségére választja ki a saját üzleti céljainak
elérése érdekében.
6.1.5) A Szolgáltató kizárólagosan a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra és saját
tevékenységére alkalmazandó irányadó jog szerinti jogszabályoknak való megfelelőségért tartozik
felelősséggel.
6.2) Szolgáltatói jogai
6.2.1) A Szolgáltató törekszik arra, hogy a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról
rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, valamint minden tőle elvárhatót megtenni az
Ügyfél adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármilyen okból
bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész
helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért. Az Ügyfél hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az
adatok helyreállítását a Szolgáltató (ha arra lehetőség van) külön díj ellenében biztosíthatja, melynek
lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapítja meg.
6.2.2) A Szolgáltató a szolgáltatások funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek
megjelenésének módosítását, egyes szolgáltatások vagy funkciók bevezetését vagy megszüntetétés
előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan elvégezheti. Szolgáltató törekszik arra (de nem
szavatol azért), hogy minden ilyen módosításról a weboldalán legalább 7 naptári napos felkészülési
időt biztosítva tájékoztatja az Ügyfeleket.
6.2.3) A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató adatfeldolgozóként az Ügyfél által kezelt
adatokhoz, és az Ügyfél által elhelyezett tartalmakhoz hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató
ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem
használja, harmadik fél számára nem adja ki.

6.2.4) A teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, ilyen esetben a Szolgáltató az
alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. Ügyfél
adatokhoz is hozzáférő alvállalkozók midenkori listája az Adatkezelési tájékoztatóban található.
6.3) Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
6.3.1) Az Ügyfél a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon felhasználhatja
a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet érdekében. Az Ügyfél köteles a tevékenységével
kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Szolgáltató törekszik arra, hogy ehhez megfelelő
funkciókat biztosítson, mindazonáltal a jogszabályi megfelelésért nem szavatol, annak megítélése,
hogy az adott szolgáltatás a felkínált állapotban megfelel-e a vonatkozó jogszbályoknak, az Ügyfél
feladata és felelőssége, azért a Szolgáltató nem áll helyt sem hatóságok, sem az Ügyfél, sem
harmadik felek felé.
6.3.2) Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak haladéktalanul
bejelenteni.
6.3.3) Az Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a
szerződéskötéskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a kapcsolati email címre. Ennek
elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem
vállal.
6.3.4) Weboldal szolgáltatás esetén az Ügyfél elfogadja az igényelt domain végződésekre vonatkozó,
a domain nyilvántartója által közölt delegálási feltételeket és szabályokat.

7.) Rendelkezésre állás
7.1) A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan
elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat
működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott
üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

8.) Szellemi tulajdonjog
8.1) A szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és
tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben

vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. Minden egyéb, a
szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás (így különösen,
szabadalom, know-how vagy szerzői mű) a Szolgáltató vagy partnerei tulajdonát képezik és azokra
vonatkozóan az Ügyfél nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatási szerződés
időtartamára és a szolgáltatási díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a szolgáltatás
használatára és hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukban a szellemi alkotások
átdolgozásának, al-licencbe adásának, terjesztésének jogát. Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató
referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve mintaként bemutathatja az
Ügyfél által igénybevett szolgáltatások publikus felületeit más Ügyfelek számára. Az Ügyfél kérheti
a szolgáltatótól ezen tevékenység mellőzését. Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot
fenntart.

9.) Vis maior
9.1) Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak
teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el,
és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek
különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti
katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén
mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által vállalt
rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

10.) Ügyfélszolgálat
10.1) A Szolgáltató és az Ügyfél között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés
a Szolgáltató honlapján közzétett ügyfélszolgálati e-mail címe és az Ügyfél kapcsolati email címe
között. A Szolgáltató üzemeltet telefonos és online chat alapú ügyfélszolgálatot is, de az elsődleges
módoktól eltérő formában a Szolgáltató azonosítási és biztonsági okokból nem köteles Ügyféltől
megkeresést fogadni, vagy részére információt adni. Hibabejelentés esetén az Ügyfél által küldött
levélnek (vagy a hibabejelentő felületen tett bejelentésnek) tartalmaznia kell a hiba észlelésének
minden körülményét és időpontját. Ha a hiba a bejelentés alapján nem beazonosítható, nem
reprodukálható akkor a Szolgáltató nem hibabejelentésként kezeli a megkeresést.
10.2) Ha az Ügyfélnek lejárt tartozása van, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél számára nyújtott
ügyfélszolgálati tevékenységet felfüggeszteni.

11.) Szerződés megszűnése, korlátozások

11.1) Ha az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét meg kívánja szüntetni, felmondással élhet indokolás
nélkül a díjfizetési időszak utolsó napjára. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a szolgáltatást
azonnali hatállyal külön indoklás nélkül felmondja. Ez utóbbi esetben a fennmaradó időarányos díj
nem kerül visszafizetésre, ezt az Ügyfél nem követelheti.
11.2) Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató az itt meghatározott egyoldalú
díjemelési eseteken kívüli esetben vagy okból emeli meg az előfizetési díjat, vagy a szolgáltatást
jogosulatlanul korlátozza, törli, vagy a szolgáltatások funkcióit az Ügyfél számára hátrányosan
csökkenti. Ebben az esetben az Ügyfél a fordulónapig fennmaradó már megfizetett időarányos
előfizetési díjat visszakövetelheti. A felmondást az Ügyfél az ügyfélszolgálati email címen, illetve a
Szolgáltató által erre a célra biztosított adminisztrációs felületen jelezheti.
11.3) A Szolgáltató jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén az Ügyfél által igénybevett bármely
szolgáltatás működését az Ügyfél kapcsolati email címére küldött előzetes jelzéssel egyidőben
korlátozni. Az értesítésben meg kell adni a korlátozás okát és azt a türelmi időt, amelyet a Szolgáltató
az Ügyfél rendelkezésére bocsát a szerződésszegő helyzet orvoslására. Az azonnali hatályú
felmondás helyett korlátozás alkalmazására a Szolgáltató egyoldalú döntés alapján jogosult. Ha az
értesítésben megadott türelmi idő eredménytelenül telik el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
11.4) A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú
módosítására, amiről az Ügyfelet az Ügyfél által megadott kapcsolati email címen tájékoztatja.

12. Egyéb rendelkezések
12.1) Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó
körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően
haladéktalanul tájékoztatni. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen
tárgyalások útján békés úton rendezik.
12.2) Egyéb esetben (I) ha az Ügyfél a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősül, a felek bármifajta
jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességének, vagy (II) ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy az általános
illetékességi szabályok az irányadók. Ha jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön (pl. a
megrendelés alapján) megkötött egyedi szolgáltatási szerződés között egy adott témában eltérés vagy
ellentmondás van, akkor az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak. Az ezen
ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

