PR-TELECOM Zrt. szolgáltatás ajánlói rendszer
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Szolgáltatás ajánló Program keretében megkötött közvetítői jogviszonyok tárgyában
Hatályos: 2019.11.15 -től
A közvetítői jogviszonyt a Felek között létrejött közvetítői szerződés (a továbbiakban: „Közvetítői szerződés”)
és jelen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF), együttesen „Szerződés” szabályozza.
1. A Közvetítői szerződés és az ÁSZF hatálya
1.1. A Szerződés hatálya kiterjed a Megbízó és a Szolgáltatás ajánló között elektronikus úton létrejött közvetítői
jogviszonyra.
1.2. A Szerződés a közvetítői jogviszony megkötésétől a Szolgáltatás ajánló Program keretei között határozatlan
ideig hatályos.
1.3. Jelen szerződés alapján Szolgáltatás ajánló közvetítői tevékenységét Magyarország területén az Ügyfélnek
minősülő személyek vonatkozásában köteles illetőleg jogosult ellátni.
1.4. Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a PR-Telecom Zrt. (3533, Miskolc, Gózon Lajos utca 11.), mint
Megbízó és a Szolgáltatás ajánló Program keretén belül a www.pr.hu/ajanlo internetes portálon regisztrált
természetes személyek, mint Szolgáltatás ajánlók („Ajánló”) között létrejött, a jövőben a Szolgáltatás ajánló
Program („Program) keretén belül szerződő Ügyfelek ajánlására vonatkozó közvetítői jogviszony részletes
szerződési feltételeit.
2. Fogalom meghatározások
2.1. Szolgáltatás ajánló Program: a PR-Telecom Zrt. Szolgáltatás ajánló Program célja (továbbiakban:
Program), hogy a leendő Előfizetőket tájékoztassa a PR-Telecom Zrt. szolgáltatásainak lehetőségeiről, és a
szolgáltatási szerződések értékesítését előmozdítsa.
2.2. PR-Telecom Zrt. márkanév: a Megbízó által a Magyar Nemzeti Szabadalmi Hivatal előtt védelemben
részesített védjegy és logó.
2.3. Megbízó: a PR-Telecom Zrt. (székhely: 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11.), (továbbiakban: Megbízó),
mint elektronikus hírközlési szolgáltatató (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási
szolgáltatás, internet elérési szolgáltatás és helyhez kötött telefon).
2.4. Szolgáltatás ajánló: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Megbízó által a Program keretén
belül működtetett www.pr.hu/ajanlo internetes portálon keresztül közvetítői szerződést köt a Megbízóval és a
Program számára Ajánlott személyeket ajánl (továbbiakban: Ajánló).
2.5. Szolgáltatás ajánló portál: Megbízó által működtetett www.pr.hu/ajanlo internetes portál (továbbiakban:
Portál).
2.6. Regisztráció: a Szolgáltatás ajánló a Portálon adatai megadásával lép be a Programba.
2.7. Személyes adat: a Programban, mint Ajánlótól kapcsolatba hozható valamennyi adat – különösen a
Szolgáltatás ajánló neve, születéskori neve, édesanyja leánykori neve, születési helye, ideje, a, e-mail címe,
lakcíme, telefonszáma, tajszáma, adóazonosítójele vagy adószáma (adószámmal rendelkező magánszemélyek
esetén) bankszámlaszáma, valamint az adatból levonható, a Szolgáltatás ajánlóra vonatkozó következtetés.
2.8. Ajánlott személy: a Programba regisztrált olyan cselekvőképes természetes személy, akit a Szolgáltatás
ajánló ajánlott a Programba való részvételre és a 4.10 pontban meghatározott adatait a Szolgáltatás ajánló a
www.pr.hu/ajanlo portálon rögzítette (továbbiakban: Ajánlott). Nem minősül Ajánlott személynek a Szolgáltatás
ajánló által az ajánlott hozzájárulása nélkül feltöltött személyes adat, valamint az a személy, aki már
Előfizetőként szerepel a Megbízó adatbázisában. Ajánló nem ajánlhatja saját magát. Az nem minősül
elszámolható ajánlásnak.
Ajánlott hozzájárulásának igazolását az Ajánló teljeskörű felelőssége terheli, az Ajánlott hozzájárulása szóban
történik Ajánló részére, melyet az ajánló portálon az alábbi nyilatkozat
elfogadásával igazol: „Az Ajánlott személyt tájékoztattam az ajánlás beküldéséről”
2.8.1. Sikeres rögzítés: ha az Ajánlott személy az Ajánló regisztrációjával kerül be Programba.
2.8.2. Előfizető: aki az Ajánló ajánlása alapján a Megbízóval bármely általa értékesített szolgáltatás tárgyában,
bármely hatályos ÁSZF vagy Akció kiírás szerinti érvényes egyedi előfizetői szerződést köt.
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2.9. Jutalék: Megbízó által a Szolgáltatás ajánlónak a szerződés teljesítése esetére (sikeres ajánlás) juttatott
ellenérték. A jutalék összegét jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Közvetítői szerződés 1. számú
Melléklete szabályozza.
2.10. Sikeres ajánlás: amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek: (i) Ajánló az Ajánlott adatait a
Portálon rögzíti, (ii) az Ajánlott a Megbízóval egyedi előfizetői szerződést köt, minimum kettő különböző típusú
hírközlési szolgáltatásra 12 havi határozott időtartamra, valamint (iii) ezen szerződés alapján az előfizetői
szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítése megvalósul és a szolgáltatások nyújtása megkezdésre kerül (iv) a
szolgáltatásokkal kapcsolatos első teljes havi számlák kiállítása és annak ajánlott általi teljesítése megtörténik.
2.11. Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat
felróhatóság nem terheli.
3. Közvetítői jogviszony létrejötte, tartama
3.1. Az Ajánló a Portálon tett regisztrációval tesz ajánlatot Megbízó felé a szerződés megkötésére, akként, hogy
az Ajánlóra vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat kiegészíti, és azt Megbízónak megküldi. A
közvetítői szerződés akkor jön létre, ha a Megbízó az Ajánló regisztrációját elektronikus úton visszaigazolja.
3.2. A Közvetítői szerződés alapján az Ajánló vállalja, hogy a Programba Ajánlottakat ajánl, megbízó pedig a
sikeres ajánlás alapján jutalékot fizet az Ajánlónak.
Az Ajánló tevékenységével kapcsolatos folyamat az alábbi:
a) Az Ajánló a szerződés megkötését követően jogosult az ajánlások rögzítésére, amennyiben az Ajánlott
előzetes hozzájárulását adta a megkereséshez és adatai rögzítéséhez.
b) Az ajánlás során az Ajánló köteles rögzíteni az Ajánlott személy nevét, szolgáltatási címét és telefonszámát,
továbbá opcionálisan email címét. Egy Ajánlott személy csak egyszer szerepelhet a rendszerben.
c) A sikeres rögzítést követően az Ajánlott személy részére távközlési/elektronikus eszköz úton szerződéskötési
ajánlatot tesz a Megbízó. Amennyiben az Ajánlott személy nem él egyedi előfizetői szerződés megkötésének
lehetőségével, abban az esetben a Szolgáltatás ajánló által rögzített ajánlás adatai 30 napon belül törlésre
kerülnek a Megbízó rendszeréből.
Amennyiben az Ajánlott személy elfogadja a Megbízó által adott szerződéskötési ajánlatot, annak
eredményeként létrejön az egyedi előfizetői szerződés.
d) A szerződéskötést követően az Előfizetőnél a szolgáltatási végpont(ok) kiépítése, átadása, a szolgáltatásokkal
kapcsolatos első teljes havi számlák kiállítása és annak ajánlott általi teljesítése megtörténik, mely nyomán az
ajánlás sikeresnek minősül és a Megbízó köteles 6.1 pont feltételei alapján jutalékot fizetni a Szolgáltatás ajánló
számára.
e) Az Ajánló köteles minden az elszámoláshoz szükséges adatát a Portálon teljes körűen a Megbízó
rendelkezésére bocsátani. Bővebb információ regisztrációt követően a Portálon érhető el.
3.3. A Felek rögzítik, hogy a közvetítői jogviszony határozatlan időtartamra jön létre.
3.4. Ajánló a Közvetítői szerződés teljesítése során a Portálon feltüntetett ajanlo@prtelecom.hu e-mail cím
elérhetőségen jogosult a Megbízóval kapcsolatot tartani.
3.5. A Felek között létrejött jogviszony módosulhat a Megbízó egyoldalú ÁSZF módosításával, a felek közös
megegyezésével.
3.6. A Felek rögzítik, hogy az Ajánló tevékenységét kizárólag Magyarországon, a Megbízó szolgáltatási
területén érintett településeken végezheti.
4. Szolgáltatás ajánló jogai és kötelezettségei
4.1. Az Ajánló önállóan, a Megbízó és közte létrejött közvetítői jogviszony alapján jár el, azaz tevékenységét
nem munkaviszony, vezető tisztségviselői jogviszony vagy más olyan jogszabályon, bírósági vagy hatósági
rendelkezésen alapuló jogviszony keretében végzi, amely őt valamely jogi személy képviseletére feljogosítja.
4.2. Az Ajánló közvetítői tevékenysége során nem tüntetheti fel magát a Program kapcsán a Megbízott
alkalmazottjaként, ő kizárólag a Megbízó számára jogosult lehetséges előfizetőket ajánlani.
4.3. Az Ajánló szóbeli - és írásbeli kommunikációja során köteles az „PR-Telecom Zrt.” márkanevet
hangsúlyozni, önmagát „PR-Telecom Zrt. szolgáltatás ajánlóként” nevezni.
4.4. Az Ajánló kizárólag a közvetítői szerződés létrejöttét követően jogosult tevékenységét megkezdeni.
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4.5. Az Ajánló köteles az Ajánlott adatainak felvétele során neki tájékoztatást adni, hogy sikeres szerződéskötés
esetén az ajánlásáért, tehát munkájának ellenértékeként jutalékban részesül.
4.6. Az Ajánló a Program népszerűsítése során a Programban való részvételre is ösztönözheti az Ajánlottat annak
érdekében, hogy a Program további résztvevőkkel is bővüljön.
4.7. Az Ajánló kizárólag a https://pr.hu.csomagajanlatok weblinken elérhető a Portálon információs anyagokat
használhat fel ajánlói tevékenysége során.
4.8. Az Ajánló kizárólag arra jogosult, hogy a Program keretén belül értékesített szolgáltatásokat, szolgáltatási
csomagot továbbá a Programot ajánlja, annak előnyeire felhívja az Ajánlott figyelmét.
4.9. Az Ajánló semmiféle jognyilatkozatot nem jogosult tenni a Program keretében, amely a megkötendő egyedi
előfizetői szerződés megkötésével rendszerint együtt jár.
4.10. Az Ajánló kizárólag egyedileg, online rögzítheti az Ajánlottak adatait a Portálon. Az Ajánló kizárólag az
Ajánlott személy hozzájárulásával töltheti fel annak alábbi adatait a Portálra:
(i) Név:
(ii) Szolgáltatási cím:
(iii) Telefonszám
(iv) E-mail cím
4.11. Az Ajánló a sikeres rögzítésről a portálon visszaigazolást kap.
4.12. Az Ajánló által felvitt Ajánlott adatai bekerülnek a Portál rendszerébe, ahol az értékesítési folyamat
aktuális státusza az Ajánló által is nyomon követhető. A státuszok: feldolgozás alatt, sikeres, nem valósult meg,
törlésre jelölt ajánlás.
4.13. Az Ajánló a Megbízó utasításai és jelen ÁSZF-ben meghatározottak alapján, legjobb tudása és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések betartása mellett köteles a Megbízó igénye szerint az ajánlói tevékenységet ellátni.
4.14. Az Ajánló tevékenysége ellátása során jogosult közreműködőt igénybe venni azzal, hogy a Megbízó
irányába az ajánlást kizárólag az Ajánló köteles megtenni.
4.15. Az Ajánló kijelenti, hogy harmadik személy javára hasonló közvetítői tevékenységet nem végez.
4.16. A Szolgáltatás ajánló nem jogosult fizetett hirdetések útján reklámozni a Szolgáltatás ajánlói
tevékenységét.
4.17. Jelen szerződés megszűnését követően Megbízó és Ajánló előzetesen rögzíti, hogy Ajánlót a jelen
szerződésben meghatározott feladat ellátási tevékenysége gyakorlásában korlátozza a szerződés megszűnését
követő 2 éves időtartamra. Semmis az Ajánlót feladat ellátási tevékenysége gyakorlásában korlátozó rendelkezés
annyiban, amennyiben eltér a közvetítői szerződésben meghatározott szolgáltatási területtől, ügyfélkörtől, illetve
szolgáltatás tevékenységtől.
5. Megbízó jogai és kötelezettségei
5.1. A Megbízó köteles mindazt a tájékoztatást és segítséget megadni, amely az Ajánló kötelezettségeinek
teljesítéséhez szükséges. Így köteles a https://pr.hu/csomagajanlatok weblinken az ajánló számára biztosítani a
feladatai elvégzéséhez szükséges csomagajánlatokra vonatkozó anyagokat, valamint köteles azokat aktualizálni.
A szükséges csomagajánlatok a https://pr.hu/csomagajanlatok linken érhetők el.
5.2. Megbízó köteles a Portált működtetni, és az Ajánló számára az Ajánlott aktuális státuszát hozzáférhetővé
tenni.
5.3. A Megbízó köteles az Ajánlót késedelem nélkül értesíteni, amennyiben az Ajánlottal egyedi előfizetői
szerződést kötött, illetve arról, hogy a szolgáltatásokat az Ajánlott érvényesen átvette. Az értesítés a Portálon
keresztül történik.
6. Teljesítés igazolása, az esedékesség
6.1. Felek teljesítés igazolásnak tekintik az Ajánlott által megkötött egyedi előfizetői szerződés alapján a
Megbízó által elvégzett telepítés végrehajtását. A Jutalék az adott egyedi előfizetői szerződés alapján történő első
teljes havi szolgáltatási díj teljesítését követő 15 napon belül válik esedékessé.
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7. Díjazás
7.1. A Jutalék a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Közvetítői szerződés 1. számú Mellékletében
meghatározott összeg, mely elektronikus úton kerül utalásra az esedékesség időpontjában az Ajánló részére.
Amennyiben az Ajánló az Ajánlottat regisztrálja a Portálon, de az Ajánlott nem köt egyedi előfizetői szerződést a
Megbízóval vagy nem kerül kiépítésre a szolgáltatás, vagy nem kerül teljesítésre az első teljes szolgáltatási díj,
úgy a Szolgáltatás ajánló nem jogosult jutalékra. A jutalék a sikeres ajánlások számához igazodik, annak mértéke
meghatározott, egy szolgáltatási címre egy ajánlás tehető.
7.2. A Szolgáltatás ajánló a pénzügyi teljesítéshez az alábbi adatokat köteles a Megbízó rendelkezésére
bocsátani:
Vezetéknév
Keresztnév
Születési név
Édesanyja leánykori neve
E-mail cím
Telefonszám
tajszáma
Lakcím
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel / vagy adószáma (adószámmal rendelkező magánszemélyek esetén)
Bankszámlaszám
Nyugdíjas: igen/nem
Megbízó az Ajánló részére történő pénzügyi teljesítést a NAV felé bejelenti.
7.3. A Felek rögzítik, hogy az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Közvetítői szerződés 1. számú
Mellékletében meghatározott jutalék összege bruttó összeg, amely kapcsán az esetlegesen felmerülő jogszabály
által megkövetelt járulékok és vagy adók levonása még megtörténik.
7.4. A Megbízó köteles az esedékessége időpontjában az Ajánló részére a Közvetítői szerződésben feltüntetett
bankszámlájára történő átutalás útján a Jutalékot megfizetni.
A Jutalék késedelmes megfizetése esetén a Megbízó a késedelembe esés napjától a 2013. évi V. törvényben
(Polgári Törvénykönyvben) meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
7.5. A Jutalék tartalmazza az Ajánló feladatának ellátásához szükséges esetlegesen felmerülő valamennyi
készkiadását, költségét.
8. Felelősség
8.1. A Megbízó kizárja felelősségét az Ajánló téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, illetve
késedeleméből eredő, az Ajánlott vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
8.2. Ajánló felel a jelen szerződésben foglaltak megszegésével a Megbízónak okozott károkért.
8.3. Megbízó kizárja felelősségét az Ajánló szerződésszegő magatartása miatt Ajánlott vagy 3. személynek
okozott károkért.
9. A szerződés hatálya, megszűnése
9.1. A határozatlan időtartamra kötött közvetítői szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja akként,
hogy a felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a harmadik és
az azt követő években három hónap.
9.2. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a másik fél a szerződésben
vállalt, illetve jogszabályi rendelkezés alapján fennálló kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, és
kötelezettségét nem teljesítette, vagy a szerződésszegés állapotát más módon sem szüntette meg a vonatkozó
írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) napon belül.
A Megbízó részéről azonnali hatályú felmondási ok különösen:
a) az Ajánló az PR-Telecom Zrt. márkanévvel kapcsolatos szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségét
megsérti,
b) a Megbízó gazdasági érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít,
c) a Közvetítői szerződés céljával nem összeegyeztethető módon jár el, visszaélésszerű magatartást tanúsít.
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A Szolgáltatás ajánló részéről azonnali felmondási ok különösen:
a) a Megbízó jutalékfizetési kötelezettségének a határidőt követő 8 napon belül írásbeli felszólítást követően sem
tesz eleget.
A Közvetítői szerződés jelen pont szerinti felmondása a már szerződésszerűen létrejött ajánlások alapján, az
Ajánlónak kifizetendő jutalékot nem érinti.
10. Titoktartás, adatvédelmi rendelkezések
10.1. A Felek megállapodnak, hogy a jogviszony során a tudomásukra jutott valamennyi tény, adat, információ,
ideértve az Ajánlók, valamint az Ajánlottak személyes adatai üzleti titkot képeznek, azok a másik fél előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül kívülálló harmadik fél részére nem szolgáltathatók ki.
10.2. Megbízó rögzíti, hogy az Ajánló személyes adatait kezeli. Az adatkezelési jogosultság kiterjed a Program
végrehajtása során közreműködő Forefcom Kft. (3533 Miskolc, Gózon L. u. 11.) gazdasági társaságra is azonos
jogokkal és kötelezettségekkel. Az adatkezelés kizárólagos célja, hogy a Felek jogviszonyát, illetve a Program
végrehajtását elősegítse. Megbízó direkt marketing céljából csak az ajánló rendszerrel kapcsolatosan jogosult
Ajánló adatait felhasználni, ahhoz a Szolgáltatás ajánló jelen ÁSZF elfogadásával előzetesen a hozzájárulását
adta. Ajánló az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Megbízó részére a
késedelmes, illetve téves adatközlés, illetőleg annak elmaradása miatti kárfelelősség Szolgáltatás ajánlót terheli.
Szolgáltatás ajánló tudomásul veszi, hogy az Ajánlott által megadott adatokat köteles rendelkezésre bocsátani
Megbízó részére.
10.4. Megbízó kijelenti, hogy az Ajánló adatait arra nem jogosult harmadik személyek részére nem továbbítja,
azt kizárólag szerződéses célokra használja fel, illetőleg az Ajánló hozzájárulása esetén direkt marketing
céljából. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének a szerződés teljesítése érdekében történő
adattovábbítás, így különösen az Ajánlóra vonatkozó alapvető adatoknak a Megbízó által igénybevett
közreműködők részére történő rendelkezésére bocsátása.
10.5. Megbízó a szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül, köteles az adatokat saját rendszerében
zárolni, illetve a tárolt személyes adatokat – az elévülési határidőket figyelembe véve – köteles törölni.
10.6. A Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF és a Közvetítői szerződés alapján egymás rendelkezésére bocsátott
adatokat, dokumentumokat és valamennyi információt kizárólag az ajánlás és közvetítés teljesítése során
jogosultak felhasználni, azokat egymás érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik, kívülálló
harmadik személy részére a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem szolgáltathatják ki, a Felek
közötti jogviszony megszűnése esetén kötelesek azokat törölni, illetőleg zárolni.
10.7. A Felek rögzítik, hogy az ajánlás eredményeként a Szolgáltatás ajánló rendszerébe rögzített Ajánlott
személyes adatait bizalmasan kezelik. Az Ajánlottak vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás
ajánlók részére az Ajánlottak által adott önkéntes előzetes tájékoztatáson alapul.
Az Ajánlottak hozzájárulnak adataik kezeléséhez, melyet az Ajánlónak adnak át.
Az adatkezelés célja, hogy az Ajánló az Ajánlottaknak megfelelő tájékoztatást nyújtson a Programról. 10.8.
Megbízó kötelezettségként vállalja, hogy a jelen pontban rögzítettek szerint részére átadott, illetve továbbított
személyes adatokat bizalmasan kezeli, azon Ajánlottak vonatkozásában, akik nem kötnek szerződést a
Programon belül és adataik rögzítését követő 30 (harminc) napon belül az Ajánlott adatait törli, illetőleg zárolja.
10.9. A Felek rögzítik, hogy az adatkezeléshez a Közvetítői szerződés és az Adatvédelmi Nyilatkozat
elfogadásával Szolgáltatás ajánló kifejezett hozzájárulását adja.
11. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása
11.1. Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Megbízó (www.pr.hu/ajanlo ) honlapján elérhető.
11.2. Az ÁSZF módosítására a Megbízó egyoldalúan jogosult azzal, hogy a módosítás hatálybalépését legalább 8
(nyolc) nappal megelőzően köteles a módosítás tervezetét a www.pr.hu/ajanlo oldalon nyilvánosságra hozni. A
módosítás tervezetből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a módosítás tényének, a hatálybalépés
időpontjának, valamint a módosítással érintett rendelkezések körének.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. A Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen ÁSZF alapján írásbelinek minősül az a kommunikáció, amely
valamely Félnek az előző pontokban meghatározott vagy a másik Féllel szabályszerűen közölt e-mail címéről a
másik Félnek ugyanígy meghatározott vagy közölt e-mailcímére érkezik. A közlés napja az a nap, amikor a
küldemény a címzett részére hozzáférhetővé válik.
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12.2. Szolgáltatás ajánló az ÁSZF rendelkezések elfogadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri,
az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, az abban foglalt rendelkezéseket nem kerüli meg.
12.3. A Felek közötti Közvetítői szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítése során a Felek
kötelesek mindenkor a másik fél jogos érdekeire, illetve jó üzleti hírnevére tekintettel eljárni. Ennek megsértése
esetén a másik féllel szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.
12.4. Ha az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné válik, vagy annak nyilvánítják, vagy pedig
a továbbiakban egyébként nem alkalmazható, a Szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes egészében
hatályban maradnak.
12.5. A jelen ÁSZF a Felek közötti megállapodás valamennyi elemét tartalmazza.
12.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az irányadó ágazati jogszabályok, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alkalmazandók.
12.7. A Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF teljesítése és értelmezése során felmerült vitás kérdéseket
elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján próbálják rendezni. Amennyiben e tárgyalások nem vezetnének
eredményre, a jelen ÁSZF, valamint a Közvetítői szerződés teljesítése, vagy azzal összefüggésben, valamint
ennek megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban felmerült esetleges
vitás kérdések tekintetében a Felek alávetik magukat a Miskolci Járásbíróság, kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF 2019.11.15. napjától hatályos, közzétételére 2019.11.15. napján került sor.
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