Általános Kereskedelmi Feltételek
Mely létrejött a T.t. 513/1991 sz. törvénye – Kereskedelmi Törvénykönyv 273.§ (1) bek. értelmében
(továbbiakban mint „ÁKF“)
Általános rendelkezések
Ezen ÁKF szabályozza a Lead Media s.r.o. kereskedelmi társaság, amelynek székhelye Karpatské nám. 6, 811
05 Bratislava, Statisztikai számjel: 47 726 601, Adószám: 2024084216, Közösségi adószám: SK2024084216,
amely a Pozsony (Bratislava) I Járásbíróság Cégjegyzékében van bejegyezve, Sro, betétlapszám: 98621/B
(továbbiakban mint „Üzemeltető“), az Üzemeltető Partnere (továbbiakban mint Publisher vagy Affiliate Partner) és
a Hirdető közötti azon kapcsolatokat, amelyek az edognet.hu jutalékos affiliate rendszerben való részvételükből
adódnak (továbbiakban mint „edognet.hu rendszer“).
I. Cikkely
Alapfogalmak meghatározása
1.1.

Jutalékos affiliate rendszer – online reklám forma, amelynél a kereskedők/Hirdetők az internetes honlapok
Üzemeltetőinek, ún. Partnereknek az olyan látogatók szerzéséért, akik a hirdetők honlapján valamilyen
tevékenységet (például termék- vagy szolgáltatás vásárlást, regisztrációt stb.) valósítanak meg, jutalékot
ajánlanak.

1.2.

Kampány – egyszeri vagy folyamatos marketing- vagy reklámkampány, amelynek célja a Hirdető
ügyfél-/értékesítési/látogatói számának növelése.

1.3.

Reklámelem – banner, ikonok, termékboxok, szöveges üzenetek, űrlapok és további formátumok,
amelyeket a Partner számára az Üzemeltető ad a Hirdető termékeinek vagy szolgáltatásainak promóciója
céljából.

1.4.

Üzemeltető – az a kereskedelmi társaság, amely az edognet.hu rendszer tulajdonosa, és annak
szolgáltatásait nyújtja.

1.5.

Partner – olyan alany, aki belép az edognet.hu rendszerbe úgy, hogy reklámfelületet ajánl fel a saját
internetes honlapján. A Partner lehet természetes és jogi személy is.

1.6.

Hirdető – olyan alany, aki belép az edognet.hu rendszerbe, és reklámfelületet igényel.

1.7.

Adminisztrációs központ – az edognet.hu rendszer internetes szolgáltatásának azon része, amely elérhető
a http://login.edognet.hu webcímen, és amely lehetővé teszi a Hirdetői kampányok megvalósításának
mérését a Partnerek internetes honlapjain.
II. Cikkely
Az ÁKF tárgya

2.1.

A jelen ÁKF tárgya azon kereskedelmi kapcsolatok rendezése, amelyek a jelen ÁKF I. cikkelyében
meghatározott felek közt jönnek létre, és amelyek a DOGNET rendszerben való részvételükből adódnak.

2.2.

Az a Partner, akinek érdekében áll részt venni az edognet.hu rendszerben, bekapcsolódik az edognet.hu
rendszerbe, ha kitölti azt a regisztrációs űrlapot, amely elérhető a login.edognet.hu webcímen, megköti
az edognet.hu rendszer használatáról szóló, és a http://edognet.hu/project/files/docs/zmluva-opouzivani-systemu-dognet.pdf webcímen elérhető Szerződést, és elfogadja a jelen ÁKF feltételeit, ami
által az Üzemeltető és a Partner közt létrejönnek azon kölcsönös jogok és kötelezettségek, amelyeknek
feltételeit a jelen ÁKF és az edognet.hu rendszer használatáról szóló Szerződést határoznak meg.

2.3.

Az Üzemeltető és a Partner közt létrejött szerződéses viszonyból a jelen cikkely 2. pontja értelmében,

a Partner internetes honlapjának látogatói – miután a Partner internetes honlapján rákattintanak
az edognet.hu rendszerbe bekapcsolódott érintett kampány internetes reklámelemére – átirányításra
kerülnek az Üzemeltető Hirdetőjének termékére vagy szolgáltatására, mégpedig a Partner által
kiválasztott internetes reklámelem típusa szerint. Az Üzemeltető a Partnernek díjazásként jutalékot fizet az
Üzemeltető Hirdetőinek internetes honlapjaira érkező látogatók közvetítéséért. A Partner jutalékának
összege megtalálható a www.edognet.hu internetes honlapon és az az edognet.hu rendszerbe
bekapcsolódott illetékes kampány szabályai szerint módosítható.
2.4.

A Partner azáltal, hogy elfogadta a jelen ÁKF feltételeit kijelenti, hogy megismerte a www.edognet.hu
internetes honlapon feltüntetett jutalék összegét és a www.edognet.hu internetes honlap további
tartalmát, azt megértette, azzal egyetért, és úgyszintén egyetért az Üzemeltetővel való együttműködés
jelen ÁKF szerint szabályozott feltételeivel.

2.5.

A Partner kijelenti, hogy az edognet.hu rendszerben történő regisztráció során valós azonosítóadatokat
adott meg, és amennyiben a Partner természetes személy, kijelenti, hogy nagykorú és teljes mértékben
cselekvőképes.
III. Cikkely
edognet.hu rendszer alapvető szabályai

3.1.

Az edognet.hu rendszer Üzemeltetője a Hirdetővel való kereskedelmi kapcsolatban internetes reklámot
értékesítő félként szerepel.

3.2.

Az edognet.hu rendszer Üzemeltetője a Partnerrel való kapcsolatban, mint az ő internetes honlapján
található reklámfelületét megvásárló fél lép fel.

3.3.

A hirdető az edognet.hu rendszerbe olyan félként lép be, aki reklámfelületet keres, aki saját neve alatt
keres és a megvalósított közvetítésért az Üzemeltetőnek kifizeti a megegyezett jutalmat. A hirdető az
Üzemeltető bankszámlájára haladéktalanul kifizeti az összes megvalósult kampányért az adott hónapban
járó jutalékot az Üzemeltető által kiállított számla kézhezvételét követően.

3.4.

A Partner az edognet.hu rendszerbe olyan félként lép be, aki saját reklámfelületét kínálja a saját internetes
honlapjain. Az edognet.hu rendszerben való részvételre minden olyan internetes honlapot Üzemeltető
jelentkezhet partnernek, akinek honlapja nem tartalmaz pornográf, másokat sértő, a jó erkölcsbe ütköző,
vagy radikális politikai tartalmat. Az Üzemeltető csak akkor fogadja el a Partner részvételét az edognet.hu
rendszerben, ha az internetes weboldalain az általa kínált reklámfelület nem kényszeríti a weboldal
látogatóit arra, hogy a Hirdető elhelyezett reklámelemére kattintson, és ha a Partner internetes honlapját
az Üzemeltető elfogadhatónak ítéli meg.
IV. Cikkely
Az ÁKF hatályának terjedelme és módosítása

4.1.

Az Üzemeltető az edognet.hu rendszer összes szolgáltatását szerződéses jogviszony és a jelen ÁKF
alapján szolgáltatja.

4.2.

Ezen ÁKF hatályos változata minden szerződő félre kötelező érvényű a szerződéses jogviszony
létrejöttétől kezdve a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt egészen az új ÁKF hatályba lépéséig.

4.3.

Az Üzemeltetőnek előzetes bejelentés nélkül joga van az ÁKF-t módosítani.

4.4.

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az új ÁKF-t legalább 14 nappal a hatályba lépés előtt a
www.edognet.hu internetes honlapon közzéteszi, és a közzétételről haladéktalanul tájékoztatja
a Hirdetőket és a Partnereket. A változásról e-mail üzenetben tájékoztatja a regisztrált Partnereket és a
Hirdetőket, a tájékoztatást arra az e-maill címre küldi el, amelyet az Üzemeltető részére a regisztráció
során a regisztrációs űrlapban vagy kapcsolattartási űrlapban a felek megadtak. A módosított ÁKF

elfogadottnak tekinthető a közzététele által. Az ÁKF esetleges olyan változása esetén, amely a Partner
jutalékának összegét érinti, az Üzemeltető a Partnerrel e-mail üzenet formájában közli a változást,
mégpedig haladéktalanul azt követően, hogy a módosított ÁKF a www.edognet.hu internetes honlapon
közzétételre kerül.
4.5.

Ha a Partner az ÁKF legújabb változatával nem ért egyet, köteles az edognet.hu rendszerben való
részvételét az Üzemeltető hello@edognet.hu címére küldött e-mail útján megszüntetni, amelyben kéri
a kereskedelmi együttműködés és a edognet.hu rendszerben való részvételének megszüntetését.
V. Cikkely
A regisztrált felhasználók, mint Partnerek ellenőrzése a edognet.hu rendszerben

5.1.

A regisztrált felhasználók, mint Partnerek ellenőrzését az edognet.hu rendszerben az Üzemeltető végzi.
Az ellenőrzés az Üzemeltető saját megítélése alapján történik, mindenekelőtt a regisztrált felhasználó,
mint Partner internetes honlapjának professzionális szempontjai, tartalma, dizájnja és az internetes
prezentáció terjedelme alapján. Abban az esetben, ha a regisztrált felhasználó, mint Partner internetes
honlapja nem teljesíti az Üzemeltető fent említett követelményeit, az Üzemeltető ezen ok miatt jogosult
a regisztrált felhasználóval, mint Partnerrel az edognet.hu rendszerben az együttműködést megszüntetni.
VI. Cikkely
Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

6.1.

Az Üzemeltető alapvető jogai közé tartozik:
o
A Hirdetőkkel és Partnerekkel kereskedelmi szerződéseket megkötni.
o
A Hirdetőkkel és Partnerekkel a kereskedelmi szerződéseket felbontani.
o
A kereskedelmi szerződés megkötését bármely természetes vagy jogi személlyel indoklás nélkül
elutasítani.
o
A jelen ÁKF tartalmát megváltoztatni a jelen ÁKF IV. cikkelyében feltüntetett feltételek alapján.
o
A edognet.hu rendszer szolgáltatási árjegyzékét megváltoztatni.
o
A Partnertől megtagadni a edognet.hu rendszerben megvalósított kampányért járó jutalékösszeg
kifizetését abban az esetben, ha a Hirdető ezért az adott kampányért a edognet.hu rendszerben
nem fizette ki az Üzemeltetőnek a meghatározott díjazást.

6.2.

Az Üzemeltető alapvető kötelezettségei közé tartozik becsületes kereskedelmi elvek szerint eljárni,
valamint betartani a jelen ÁKF rendelkezéseit és a vonatkozó szerződések rendelkezéseit.
VII. Cikkely
A Partner jogai és kötelezettségei

7.1.

A Partner a jelen ÁKF és az edognet.hu rendszer használatáról szóló és az Üzemeltetővel megkötött
Szerződés alapján kötelezi magát arra, hogy az érvényes jogszabályi rendelkezések és a vonatkozó
társadalmi normákkal összhangban internetes honlapokat fog üzemeltetni, amelyeken elhelyezi a
reklámelemeket azokban a kampányokban, amelyek az edognet.hu rendszerbe bekapcsolódtak. A
Partner kijelenti, hogy jogosult olyan internetes honlapokat üzemeltetni, amelyeken elhelyezi a
reklámelemeket azokban a kampányokban, amelyek az edognet.hu rendszerbe bekapcsolódtak, továbbá,
hogy a saját internetes honlapjának tartalmára és formájára vonatkozó minden szükséges jogosultsággal
és engedéllyel rendelkezik. A Partner saját maga felel a saját internetes honlapjain elhelyezett tartalomért
és linkekért.

7.2.

Az Üzemeltető által a Partnernek szolgáltatott reklámgrafika a Hirdető szerzői jogának védelme alá esik,
azt csakis változatlan formában és csak azon kampányok promóciójára lehet felhasználni, amelyek
bekapcsolódtak az edognet.hu rendszerbe és amelyeket az edognet.hu rendszer jóváhagyott.

7.3.

A Partner ezúton hozzájárulását adja az általa megadott azon kapcsolattartási és személyes adatok
archiválásához, amelyeket az Üzemeltetőnek az edognet.hu rendszerbe történő regisztrációja során

megadott, és amelyek csakis az edognet.hu rendszer üzemeltetésével összefüggésben kerülnek
felhasználásra. A Partner egyidejűleg egyetért az Üzemeltető kereskedelmi tájékoztatásainak küldésével.
7.4.

A Partner köteles tartózkodni attól, hogy az Üzemeltetőnek vitacsoportokon, e-mail üzeneteken keresztül,
SMS-ben, faxon vagy postán, valamint más telekommunikációs eszközök útján tisztességtelen reklámot
(spamet) küldjön. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a saját internetes honlapja nem tartalmaz
semmilyen törvénytelen, szerzői jogokat vagy védjegy és szabadalmi jogokat, cégneveket és az ezzel
kapcsolatos jogokat sértő tartalmat vagy linket. A Partner köteles tartózkodni olyan cselekménytől, amely
sértené az Üzemeltető vagy a Hirdető jó hírnevét.

7.5.

A Partner tudomásul veszi, hogy nem jutalmazhatja internetes honlapjai látogatóit az azokon elhelyezett
edognet.hu rendszerbe bekapcsolódott kampányok reklámelemeinek látogatásáért, és nem ígérhet
jutalmat harmadik feleknek az ilyen cselekvésért, amennyiben ez nincs kifejezetten másképp feltüntetve
az edognet.hu rendszerbe bekapcsolódott konkrét kampány esetében.

7.6.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Partner csak egy felhasználói fiókhoz regisztrálhat azz edognet.hu
rendszerben. A szerződő felek megegyeztek, hogy ha a Partner ezen kötelezettségét megszegi, az
Üzemeltető jogosult a Partner felhasználói fiókját az edognet.hu rendszerben, valamint a Partnerrel való
együttműködést felmondani. A szerződő felek egyúttal megállapodtak, hogy amennyiben ez a
kötelezettség megszegésre kerül a Partner részéről, kötbér fizetendő 150.000 HUF összegben, amely 5
naptári napon belül esedékes, és az azt követő napon kezdődik, amikor az Üzemeltető bizonyíthatóan
közölte a Partnerrel a jelen kötelessége megszegését.

7.7.

A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik a saját internetes honlapján olyan reklámelem
feltüntetésétől, amely a megnevezésében az Üzemeltető vagy más Hirdető regisztrált védjegyét
tartalmazza, ha ehhez nem kap az Üzemeltetőtől vagy a Hirdetőtől írásbeli hozzájárulást. Ha a Partner
ezen kötelezettségét megszegi és ezt követően térítésmentesen nem ruházza át ezt a domént a védjegy
birtokosára 20 napon belül attól a naptól számítva, amikor őt arra az Üzemeltető vagy a Hirdető felszólítja,
az Üzemeltető jogosult lesz a Partnerrel megkötött Szerződéstől elállni, az együttműködést vele
megszüntetni és számára a jutalék megfizetését megtagadni.

7.8.

A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy valós adatokat ad meg. A Partner kötelezettséget vállal annak
biztosítására, hogy harmadik személyek ne férjenek az edognet.hu rendszerben regisztrált felhasználói
számlákhoz, ellenkező esetben felelős az illetéktelen harmadik személyek tetteinek következményeiért.

7.9.

A Partner tudomásul veszi, hogy az összes olyan információ, amelyet az együttműködés és az edognet.hu
rendszerben való részvétele során a tudomására jut, az Üzemeltető üzleti titkának minősül, és
kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket (különös tekintettel a saját jutalékát érintő információkat) nem
árulja el harmadik személyeknek.

7.10. A Partner tudomásul veszi, hogy az edognet.hu rendszer illetékes kampányának reklámeleme nem lehet
elhelyezve olyan pornográf vagy jó erkölcsbe ütköző tartalmat tartalmazó oldalakon, amelyek sérthetik az
Üzemeltető vagy a Hirdető jó hírnevét. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Partner azon
internetes honlapjainak tartalmát ellenőrizze, amelyeken az egyes reklámelemeket elhelyezik.
7.11. A Partner tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Üzemeltetőben felmerül a Szlovák Köztársaság
törvényeinek megsértésére vonatkozó gyanú, az Üzemeltető jogosult az illetékes nyomozószerveknek
átadni az összes olyan adatot, amelyet számára a Partner adott meg.
VIII. Cikkely
Elszámolás
8.1.

Az elszámolás az Üzemeltető és a Hirdető között havonta egyszer történik, mindig a naptári hónap végén,
az edognet.hu rendszer Adminisztrációs Központja által mért adatok alapján.

8.2.

A Partner abban a pillanatban lesz jogosult a jutalékra, amikor sor kerül az edognet.hu rendszerbe
bekapcsolt kampánynál meghatározott konverzióra (például kattintás a reklámbannerre, űrlap kitöltése
termékkérelemmel, fizetés a termékért a reklámelemre való kattintás után, illetve további konverziók a
vonatkozó kampány szabályai szerint).

8.3.

Az edognet.hu rendszerben többféle ügyletet kell megkülönböztetni:
o
Megjelenítés – az edognet.hu rendszerbe bekapcsolt kampány Hirdetője reklámelemének a
megjelenítése, amely a Partner oldalának valamelyikén van elhelyezve.
o
Kattintás – egyedi kattintás az edognet.hu rendszerbe bekapcsolt kampány Hirdetőjének azon
reklámelemeire, amelyek valamelyik Partner oldalán vannak elhelyezve.
o
P.P.S. (pay per sale) – olyan ügylet, amely a Hirdető szolgáltatásainak vagy termékeinek
megvalósult online értékesítése alapján (a megrendelés visszaigazolásának pillanatában) jött létre;
az ügylet azon a napon lép érvénybe, amikor az értékesítés ellenértéke a Hirdető számlájára
jóváírásra kerül és a Hirdető manuálisan jóváhagyta a kereskedés befejezése után.
o
P.P.L. (pay per lead) – olyan ügyletek, amelyek az előre meghatározott konverzió
megvalósulásának idején jönnek létre (például kapcsolattartó űrlap kitöltésekor), és egyúttal a
tranzakció az előre meghatározott akció megvalósításával lép érvénybe. A tranzakció kiegészítő
feltételhez köthető, és csak ezt követően kerül jóváhagyásra a Hirdető által.
o
P.P.C. (pay per click) – olyan ügylet, amely egyszerű „átkattintással” jön létre a Hirdető valamely
reklámelemének az edognet.hu rendszerbe bekapcsolt azon kampányában, amely a Partner
internetes honlapján van elhelyezve, és amely során a Partner internetes honlapjának látogatója
automatikusan átirányításra kerül a Hirdető céloldalára, miközben ez az ügylet csak abban az
esetben érvényes, ha az edognet.hu rendszer nem regisztrált ugyanarról az IP címről származó
kattintást az utolsó 24 órában. Az ügylet ezen típusa automatikusan jóváhagyásra kerül a
edognet.hu rendszerben.
o
C.P.M. (click per mile) – olyan ügylet, amely akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Hirdető valamely
reklámeleme az edognet.hu rendszerbe bekapcsolt kampányban, a Partner internetes honlapján
1.000-szer megjelenik. Abban az esetben, ha az adott kampány befejeződik, és a megjelenítések
száma 1.000 kattintás alatt vagy felett van, utólagos elszámolásra kerül sor azt a százalékarányt
illetően, amely százalékban kifejezve megfelel a megjelenítések számának egyezer
megjelenítésből számolva. Az ügylet ezen típusa automatikusan jóváhagyásra kerül az edognet.hu
rendszerben.

8.4.

A Partner köteles a jutalék első elszámolásának elvégzésekor:
Abban az esetben, ha a Partner jogi személy vagy természetes személy-vállalkozó, az Üzemeltető
hello@edognet.hu e-mail címére megküldeni a vállalkozói engedélyének szkennelt másolatát.
o
Abban az esetben, ha a Partner vállalkozói engedéllyel nem rendelkező természetes személy,
köteles az Üzemeltető hello@edognet.hu e-mail címére megküldeni a személyigazolványának
szkennelt másolatát. Amennyiben a Partner nem teljesíti ezen kötelezettségét, nem jogosult a
jutalékra. A T.t. 122/2013 sz. személyes adatok védelméről szóló törvénye 10.§ (3) bek. b) pontja
értelmében a Partner hozzájárulása nem szükséges a személyi igazolványában (valamint a
regisztrációs űrlapon) található azon személyes adataik feldolgozásához, amelyeket az Üzemeltető
a edognet.hu rendszer üzemeltetése céljából dolgoz fel.
o

8.5.

A Partner jutaléka az edognet.hu rendszerben használt felhasználói számláján kerül jóváírásra abban a
pillanatban, amikor az Üzemeltető részéről megtörténik a kitöltött információk helyességének ellenőrzése,
különös tekintettel a duplikációkra – Ha az edognet.hu rendszerben ugyanattól a felhasználótól már
megtalálható ugyanaz a konverzió, az ezért járó jutalék csak azt a Partnert illeti meg, aki elsőként
irányította a látogatót a konverzióhoz.

8.6.

A Partner leellenőrizheti a kifizetésre szánt jutalékának aktuális állását a www.edognet.hu honlapon a
„Statisztika” menüpontban. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Partner jutalékának
összegét előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, ha annak kiszámítása nem volt helyes, és emiatt
helytelenül került a Partner felhasználói számláján jóváírásra. A jutalék új összegéről a Partner arra az e-

mail címére küldött értesítésből szerez tudomást, amelyet a Partner az edognet.hu rendszerbe való
regisztrációja során adott meg, és amely a www.edognet.hu internetes honlapon a „Statisztika”
menüpontban is elérhető. A jutalék összege, amennyiben nincs feltüntetve másképp, ÁFA nélkül értendő.
8.7.

A Partner jutalékának elszámolása a edognet.hu adminisztrációs rendszeréből a kifizetés kikérése után
történik, miközben a jutalék kifizetésének minimális összege 30.000 HUF. Ha a Partner az edognet.hu
rendszerben vezetett saját felhasználói számláján nem éri el a kifizetéshez szükséges minimális összeget,
ez az összeg nem kerül kifizetésre és átkerül a következő időszakra.

8.8.

A Partner a fizetendő jutaléka teljes összegéről a www.edognet.hu internetes honlap „Statisztika”
menüpontjában kap tájékoztatást. A jutalékot az Üzemeltető a Partner bankszámlaszámára utalja banki
átutalással, ha a jutalék összege elérte a kifizethető jutalék minimális összegét. A jutalék kifizetéséhez a
Partner köteles az Üzemeltetővel tudatni azt a bankszámlaszámot, amelyre a jutalék átutalását kéri. Ha a
Partner jogi személy vagy természetes személyként vállalkozó, köteles a jutalék kifizetése előtt annak
összegéről egy számlát kiállítani, és ezt az Üzemeltetőhöz eljuttatni. Ha a Partner természetes személy és
nem vállalkozó, a jutalék kifizetése előtt írásbeli elszámolást köteles kiállítani a jutalék megfelelő
összegéről és ezt az Üzemeltetőhöz eljuttatni. A kiállított számla és a kiállított elszámolás esedékessége a
számlának vagy az elszámolásnak az Üzemeltető hello@edognet.hu e-mail címére történő kézbesítése
napjától számított 30 naptári nap.

8.9.

A Hirdető által nem kifizetett és nem jóváhagyott Partner által elvégzett ügyletekért a Partnert nem illeti
meg jutalék. A Partnert nem illeti meg jutalék a Hirdető által az Üzemeltetőnek ki nem fizetett vagy az
Üzemeltetőnél stornírozott megrendelések után sem. Az esetben, ha a Partnernek korábban fizetik ki a
jutalékot, mint hogy a Hirdető fizetne az Üzemeltetőnek, és a Hirdető részéről nem kerül sor a kifizetésre,
az Üzemeltetőnek joga van a Partnertől visszaigényelni a Hirdető által nem teljesített fizetések után járó
jutalékot.

8.10. Az a Partner, aki az edognet.hu rendszert rendszeres nyereségszerzés céljából vállalkozói tevékenység
keretén belül használja, az Üzemeltető felszólítására köteles az Üzemeltető cégnevével ellátott számlát
kiállítani az őt megillető jutalék összegéről.
8.11. A Partner saját maga felel a kifizetett jutalékot érintő adókötelezettség teljesítéséért a rá vonatkozó
hatályos állam jogszabályai szerint.
8.12. Ha a Partner vitatja a www.edognet.huinternetes honlap „Statisztika” menüpontjában feltüntetett

jutalékának összegét, tiltakozását az Üzemeltetővel írásban kell közölnie e-mail formájában, amelyet a
hello@edognet.hu címre kell elküldenie, mégpedig 5 naptári napon belül az Üzemeltető által közzétett
illetékes kifizetéstől számítva. A Partner egyet nem értésére a megállapított határidő után nem lehet
tekintettel lenni.
8.13. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Partnert illető jutalék meg nem fizetésére vagy a kifizetett jutalék
visszakövetelésére, ha a Partner jelentős módon megszegi az ÁKF vagy a edognet.hu rendszer
használatáról szóló Szerződés rendelkezéseit, különös tekintettel, ha az adott termékre vonatkozó
űrlapokat valótlan adatokkal vagy olyan személyek adataival tölti ki akik a valóságban az adott termék
iránt nem érdeklődnek, vagy akik nem lesznek képesek a kötelezettségeiket teljesíteni, vagy az illetékes
személy tudomása nélkül.
8.14. Azokat a ügyleteket, amelyek nem teljesek, illetve manipuláció vagy visszaélés gyanúját keltik, az
Üzemeltető vagy a Hirdető is érvénytelenné nyilváníthatja. Az ilyen esetekben a Partnert nem illeti meg
jutalék.
8.15. A Partner jutalékának kifizetési feltételei és annak összege az itt említetteken felül azon kereskedelmi

feltételekben is meghatározásra kerülnek, amelyeket az edognet.hu rendszerbe kapcsolódó adott
kampányra az illetékes Hirdető kiadott. A Partner köteles megismerni mindazon kampányok kereskedelmi
feltételeit, amelyek a DOGNET rendszerbe bekapcsolódnak (és amelyekben részt akar venni),

amennyiben a Hirdető ilyen kereskedelmi feltételeket meghatározott.
IX. Cikkely
Adatvédelem
9.1.

A Partner tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Partnertől megszerzett adatokat kizárólag
az edognet.hu rendszer működését illető belső célokra használja fel, illetve menti el, és ezeket harmadik
nem résztvevő természetes és jogi személyek részére nem adja át. Üzemeltető betartja azokat a
vonatkozó általánosan érvényes jogi előírásokat, amelyek a Szlovák Köztársaság területén az
adatvédelem tárgykörébe tartoznak.

9.2.

A Partner tudomásul veszi, hogy harmadik személyek részére még csak részlegesen sem nem adhatja át,
illetve nem teheti közzé az edognet.hu rendszerbe bekapcsolódó Hirdetők kampányát érintő adatokat,
valamint ezen kampányok eredményeit. Ha a Partner ezen kötelezettségét esetlegesen megszegi, az
Üzemeltetőt 450.000 HUF összegű kötbér illeti meg a Partner ezen kötelezettségének minden egyes
megszegése miatt. A kötbér az Üzemeltető írásbeli felszólításának a Partner számára történő
kézbesítését követő 15 napon belül esedékes.
X. Cikkely
Ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

10.1. A Partner ezúton kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Partner bármely szerzői jogát
és más ipari tulajdonjogát az edognet.hu rendszer sikeresége, megfigyelése, valamint helyes
működésének mérése céljából használjon.
10.2. Az Üzemeltető ezúton nem átruházható és nem kizárólagos felhasználási jogot kölcsönöz a Partnernek
az edognet.hu rendszer mérőtechnológiáihoz arra az időre, amíg az részt vesz az edognet.hu
rendszerben.
XI. Cikkely
Titoktartás
11.1. Az Üzemeltető és a Partner is azonos mértékben kötelezik magukat arra, hogy korlátozás nélkül titokban
tartják mindazon iratanyagot, dokumentációt, rajzokat és egyéb információkat, amelyeket megszereztek,
és amelyekhez a kereskedelmi együttműködésük keretén belül hozzáférnek.
XII. Cikkely
Az Üzemeltető és a Partner együttműködésének fennállása és annak megszűnése
12.1. Az együttműködés határozatlan időre jön létre.
12.2. Az Üzemeltető jogosult a Partnerrel kötött együttműködést azonnal megszüntetni, ha fennáll az a gyanú,
hogy a Partner tudatosan vagy nem tudatosan megsértette a jelen ÁKF valamelyik rendelkezését, vagy
az edognet.hu rendszer használatáról szóló Szerződést. Ilyen esetben a Partnernek nem jogosult
az edognet.hu rendszer által vezetett a jutalék kifizetésére.
12.3. A kölcsönös együttműködést a Partner és az Üzemeltető is bármikor, indoklás nélkül felmondhatják. A
Partnernek az hello@edognet.hu e-mail címére kell kézbesítenie a felmondását, az Üzemeltetőnek

pedig a Partner azon email címére kell küldenie a felmondást, amelyet a Partner a saját regisztrációja
során az edognet.hu rendszerbe megadott. A felmondási idő 1 hónap és annak a hónapnak az első
napjától kell számítani, amely azután a hónap után következik, amely hónapban a felmondás a másik fél
részére kézbesítésre került.
XIII. Cikkely
Kártérítési kötelesség

13.1. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a gazdasági verseny szabályait, harmadik személyek
szerzői vagy ipari tulajdonjogát, vagy más jogi kötelezettséget megszeg, és a Partner ezen cselekménye
által az Üzemeltetőt kár éri, az Üzemeltetőnek a Partner felé kártérítési igénye keletkezik az így okozott
kárért.
13.2. Az Üzemeltető az edognet.hu előre meghatározott műszaki lehetőségei alapján, a melyeket a Partner
kérésre megismerhet, nem vállal felelősséget sem garanciát az edognet.hu rendszer állandó
működőképességéért. Az edognet.hu rendszer (rövid vagy hosszabb távú) működésképtelensége miatt
a Partnernek nem keletkezik kártérítési jogi igénye az Üzemeltető felé.
13.3. A Partner tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőnek semmilyen befolyása nincs az edognet.hu rendszerbe
bekapcsolódó Hirdető kampányának aktuális küllemére és a reklámelemek tartalmára.
13.4. Az Üzemeltetőnek csak abban az esetben keletkezik kártérítési, felelőssége, ha a kár az Üzemeltető
szándékos és gondatlan cselekvéséből keletkezett. Kizártak a további kártérítési igények az
Üzemeltetővel szemben, amelyek a jelen ÁKF és az edognet.hu rendszer használatáról szóló Szerződés
értelmében merülnek fel. Ez ugyanilyen terjedelemben érvényes az Üzemeltető alkalmazottainak,
képviselőinek és szerződő együttműködő partnereinek személyes kezességére.
13.5. Az Üzemeltető nem kezeskedik a Partner internetes weboldalain fellépő esetleges változásokért azt
követően, hogy ellenőrizte a Partner ezen internetes weboldalait annak az edognet.hu rendszerbe történő
belépésekor, és egyúttal az Üzemeltető nem rendszeres folyamatos ellenőrzést fog végezni a Partner
internetes weboldalain.
XIV. Cikkely
Egyéb megállapodások
14.1. Az Üzemeltető jogosult bármikor leállítani vagy korlátozni egy olyan kampány reklámelemeit, amelyek
az edognet.hu rendszerbe vannak bekapcsolva, és amelyek a Partner internetes honlapján vannak
elhelyezve. Az Üzemeltető jogosult továbbá bármikor megváltoztatni egy kampány azon reklámelemeinek
tartalmát és formáját, amelyek az edognet.hu rendszerbe vannak bekapcsolva.
14.2. Az Üzemeltető nem felel a sikertelenség, hiba, illetve az edognet.hu online rendszer vagy az internet
kiesése okozta károkért. Az Üzemeltető nem felel továbbá harmadik személyek tevékenysége vagy
mulasztása miatt okozott károkért.
14.3. Az Üzemeltető és a Partner közti szerződéses viszonyok a Partnert semmilyen módon és semmilyen
mértékben nem korlátozzák reklámfelületek szolgáltatásában az internetes weboldalain olyan további
feleknek sem, akik az Üzemeltető Hirdetői.
14.4. A Partner nem köteles részt venni a DOGNET rendszerhez kapcsolódó minden kampányban.
14.5. Az Üzemeltető és a Partner megegyeztek, hogy a Partner edognet.hu rendszerben történő részvétele alatt
a Partner semmilyen módon nem fog igyekezni belépni, illetve közvetlen vagy közvetett együttműködést
kezdeményezni az Üzemeltető Hirdetőjével. A Partner ezen kötelezettségének megszegése esetére és
minden egyes megszegésért a felek 900.000 HUF összegű kötbért határoznak meg, amelynek
esedékessége 5 naptári nap. Ezt a határidőt attól a naptól kezdve kell számítani, amelyen az Üzemeltető
igazolható módon tájékoztatta a Partnert ezen kötelezettségének megszegéséről.
XV. Cikkely
Záró rendelkezések
15.1. A jelen ÁKF és az edognet.hu rendszer használatáról szóló Szerződés tartalmazza az Üzemeltető és

a Partner között fennálló kereskedelmi együttműködésre vonatkozó kölcsönös megállapodásokat, és a
felek kijelentik, semmiféle más szóbeli vagy írásbeli megállapodást nem kötöttek. Amennyiben a jelen ÁKF

rendelkezései bármilyen módon ellentétesek lennének az edognet.hu rendszer használatáról szóló
Szerződés rendelkezéseivel, az edognet.hu rendszer használatáról szóló Szerződés előnyt élvez a jelen
ÁKF rendelkezéseivel szemben. Ezen ÁKF egyidejűleg kiegészíti és végső formát ad az Üzemeltető és
a Hirdető azon szerződéses viszonyának, amely a köztük létrejött külön szerződésből ered.
15.2. Az Üzemeltető, a Hirdető és a Partner kereskedelmi együttműködéséből eredő, az edognet.hu
rendszerben való részvételük által keletkezett jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság területén érvényes
jogrend az irányadó.
15.3. A jelen ÁKF 2017.04.01.-én lép hatályba.
15.4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁKF-t bármikor megváltoztassa, és kötelezi magát, hogy erről
a Partnereket és a Hirdetőket legkésőbb az ÁKF érvénybe lépését megelőző 14 nappal tájékoztatja. A
Partner, a Hirdető és az Üzemeltető kötelezik magukat, hogy betartják az ÁKF-t a szerződéses viszonyuk
hatályának egész időtartama alatt, tehát azon időszaktól, amikor az ÁKF hatályba lépett.
Kelt Pozsonyban, 2017.04.01.
Szerződés az edognet.hu rendszer használatáról
Mely az 513/1991 T.t. sz. törvény Kereskedelmi Törvénykönyv 269 § 2. bekezdése értelmében jött létre
(továbbiakban mint „Szerződés“)

A következő szerződő felek között:
cégnév:
székhely:
Statisztikai számjel:
Adószám:
Közösségi adószám:
bejegyzés adatai:
Számlavezető bank:
bankszámlaszám:
Eljárásra jogosult személy:

Lead Media s.r.o.
Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava
47 726 601
2024084216
SK2024084216
Bratislava (Pozsony) I Járásbíróság Cégjegyzéke, alosztály: Sro, betét
száma 98621/B
Fio banka, a.s., külföldi bank bankfiókja
IBAN: SK29 8330 0000 0023 0058 9602, BIC: FIOZSKBA
Štefan Polgári, ügyvezető

(továbbiakban mint „Üzemeltető“)
és
Regisztráló felhasználó, mint Partner (továbbiakban Publisher vagy Affiliate Partner) az edognet.hu
jutalékos affiliate rendszerben, aki az összes azonosítóadatát a jelen Szerződés megkötése céljából saját
maga adott meg a regisztráció során a következő honlapokon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével
http://edognet.hu/regisztracio.
(továbbiakban mint „Partner“)
(mindketten együttesen a továbbiakban mint „Szerződő felek“).
I. Cikkely

Szerződés tárgya
1.1.

A jelen Szerződés tárgya a Partner kötelezettségvállalása, hogy olyan internetes weboldalakat fog
üzemeltetni, amelyeken az edognet.hu affiliate rendszerébe (a továbbiakban mint „DOGNET”)
bekapcsolódott egyes kampányok reklámelemeit fogja elhelyezni, és amely kampányokba a Partner
bekapcsolódik a Partner a DOGNET-ben való részvétele során, és ehhez kapcsolódik az Üzemeltető
kötelezettségvállalása is, mely szerint a Partnernek megfizeti az adott jutalékot a jelen Szerződés és/vagy
az Üzemeltető Általános Kereskedelmi Feltételei (a továbbiakba mint „ÁKF”) és/vagy az adott kampány
feltételei szerint.

1.2.

A jelen Szerződés célja a Szerződő felek közti kölcsönös együttműködési feltételeinek megállapítása
a DOGNET használata során.
II. Cikkely
Szerződés tartama és megszüntetése

2.1.

Ez a szerződés határozatlan időre jön létre.

2.2.

A szerződő felek a Szerződés fennállását megszüntethetik:
a)
a szerződő felek írásos megállapodásával,
b)
írásbeli felmondással egy havi felmondási idővel, amelyet a felmondás kézbesítésének napjától kell
számítani,
c)
írásbeli elállással az 513/1991 T.t. sz. törvény Kereskedelmi Törvénykönyv vagy az ÁKF által
meghatározott okok miatt.
III. Cikkely
Egyéb megállapodások

3.1.

A Szerződő Felek a jelen megállapodást a T.t. 513/1991 T.t. sz. törvénye – Kereskedelmi Törvénykönyv
262.§ (1) és (2) bekezdésének rendelkezései értelmében kötik meg (továbbiakban mint „KT“), és ennek
értelmében a jelen Szerződés által létesített kötelmi viszonyukat a KT vonatkozó rendelkezései
szabályozzák.

3.2.

A jelen Szerződés szövegében nem rendezett kérdések esetében az KT 273.§ rendelkezéseivel
összhangban az Üzemeltető ÁKF irányadók, amely teljes terjedelemben elérhető az internetes honlapon:
http://edognet.hu/regisztracio.
Az ÁKF rendezi és végső alakot ad a Szerződő felek között létrejött kötelmi jogviszonynak.

3.3.

A Partner a jelen Szerződésre történő kattintással a számítógépen, amellyel kifejezi egyetértését annak
tartalmával, egyúttal kijelenti, hogy az ÁKF szövegével megismerkedett, és azzal fenntartások nélkül
egyetért. A szerződésre való hivatkozás alatt értendő egyidejűleg az ÁKF is, de ha kölcsönös ellentét áll
fenn a Szerződés ezen rendelkezései és az ÁKF rendelkezései közt, a jelen Szerződés egyes
rendelkezései előnyt élveznek.

3.4.

A jelen Szerződés által nem rendezett jogviszonyokat a KT rendelkezései és a további szlovák jogi előírás
szerint kell értelmezni, és a jelen Szerződésből eredő esetleges viták rendezése céljából a Szerződő felek
a Szlovák Köztársaság bíróságainak hatáskörét szabják meg.

3.5.

A szerződő felek ezúton kölcsönösen kijelentik és igazolják, hogy a Szerződést alaposan mérlegelték,
annak teljes szövegét elolvasták és megértették, továbbá megértették az ÁKF értelmét, és kijelentik, hogy
a Szerződést szabad akaratukból kötik, nem állnak fenn egyoldalúan előnytelen feltételek, és hogy a
szerződés megkötése előtt számukra megfelelően el volt magyarázva az egyes rendelkezések értelme,
továbbá lehetőségük volt kölcsönösen tárgyalni az egyes rendelkezések szövegéről. A szerződő felek
úgyszintén kijelentik, hogy előttük nem ismert egyetlen olyan tény sem, amely ezt az általuk megkötött

Szerződést bármilyen módon érvénytelenné vagy hatálytalanná tenné vagy meghiúsítaná azt a célt,
amelyet ezen Szerződés elején kijelentettek.
3.6.

Amennyiben a jelen Szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelenné válik, vagy hatályát veszti, az nem
érinti a jelen Szerződés további rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

3.7.

A Partner a jelen Szerződésből kap egy példányt, amelyet neki az Üzemeltető küld el arra az e-mail
címére, amelyet a Partner a DOGNET rendszerben történő regisztrációja során megadott.

3.8.

Ez a Szerződés a Partner által az edognet.hu jutalékos affiliate rendszerben elvégzett regisztráció napján
jön létre és lép hatályba.

