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Általános Szerződési Feltételek 
 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli 
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A web katalógus működésével kapcsolatosan felmerülő 
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. A web katalógusban elektronikus vásárlást, rendelést 
nem áll módunkban felvenni, a Web katalógus csupán elektronikus vevőtájékoztatóként működik.  
 
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató web katalógusán (http://notebookabc.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. 
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.notebookabc.hu/szoveg/3 
 és letölthető az alábbi linkről: http://www.notebookabc.hu/oimages/data/ASZF_Notebookabc.pdf 
 
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
 
A szolgáltató neve: Uhrin Számítástechnikai Kft. 
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét Dózsa György út.16. 
Vevőszolgálati telefonszám: 30/8-22-23-21  
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus 
levelezési címe: info@notebookabc.hu  
Cégjegyzékszáma:Kecskemét Törvényszék Cégbírósága Cg.03-09-110269 
Adószáma: 12956513-2-03 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kecskemét Polgármesteri hivatala ( 76/513-513 ) 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve: 

Név: Amega Kft.  
Címe: 1114 Budapest, Ulászló u. 9. 
Adószám: 12629783-2-08 
Telefon: (+36 1) 215 4454 
E-mail cím: marketing@amega.hu 

 
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 
 
2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös 
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó 
továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a 
http://www.notebookabc.hu/oimages/data/ASZF_Notebookabc.pdf weboldalon. 
 
2.2. A jelen ÁSZF 2018. november hó 01 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 
egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a 
weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, 
úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben 
Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad 
hatályban az ő vonatkozásában. 
 
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett web katalógus weboldalra, vagy annak tartalmát 
bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a web katalógus 
tartalmának megtekintésére. 
 
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a web katalógus weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő 
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a web katalóguson megjelenő tartalmak vagy azok bármely 
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  
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3. SZERZŐI JOGOK 
 

3.1. Miután a NoteBookABC.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a NoteBookABC.hu weboldalon 
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más 
módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  
 
3.2. A NoteBookABC.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak 
az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 
 
3.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett 
másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 
 
3.4. Tilos a NoteBookABC.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói 
azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a 
NoteBookABC.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 
 
3.5. A NoteBookABC.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató 
írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 
3.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. 
A kötbér összege képenként bruttó 2000 Ft, illetve szavanként bruttó 100 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen 
kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői 
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.   

 
 

 
 

Kecskemét 2018. 11. 01. 
 
 Uhrin Mihály 
 Uhrin Kft 
 


