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Általános Szerződési Feltételek 

 
 

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek az Ibeva Business Kft. által a 
https://www.ibeva.hu/ weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybevételének 
lehetőségét, valamint a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  
 
 

1. A Szolgáltatók adatai, elérhetőségei 
 
A társaság neve: Ibeva Business Kft. 
Székhelye: 9228 Halászi, Arak-Virág utca 10. 
Adószáma: 27429819-2-08 
Cégjegyzékszáma: 08-09-033547 
Képviseli: Horváth Katalin ügyvezető 
Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Európai Egyedi Azonosítója: HUOCCSZ.08-09-033547. 
Telefonszáma: +3630-748-1308 
E-mail címe: info@ibeva.hu 
 
 

2. Általános tudnivalók 
 
A szolgáltató a fent megjelölt weboldalon keresztül elektronikus igénybe vehető 
szolgáltatásokat tesz elérhetővé vállalkozások1 számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott 
módon és feltételekkel. A weboldal használata regisztrációhoz, illetve belépéshez kötött, 
egyes funkciók elérése díjköteles.  
 
A szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a felek között az egyes szolgáltatások 
nyújtására elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, 
a szolgáltató azt nem iktatja és nem őrzi meg (utóbb nem lesz hozzáférhető). A szerződés 
nyelve magyar. A szoláltatások igénybevételére kizárólag vállalkozások jogosultak. 
 
 

3. Regisztráció 
 
A regisztráció két lépésből álló folyamat. Első lépésként a főoldalon található Regisztráció 
menüpont alatt, az ott található adatlapot kell hiánytalanul kitölteni (teljes név, email, jelszó). 

 
1 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében 
eljáró személy 
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A regisztráció során a felhasználó köteles megismerni az Általános Szerződési Feltételeket 
és az Adatkezelési Tájékoztatót, amelyet a regisztrációs űrlapon található jelölőnégyzetek 
bejelölésével köteles megerősíteni. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
szolgáltatás megrendelése esetén a jelen ÁSZF tartalma a felek közötti szerződés részévé 
válik.  
 
Második lépésként - regisztrációt követően - a felhasználó egy olyan felületre kerül 
átirányításra, amelyen az alábbi adatokat szükséges minimálisan megadnia: 

- a kapcsolattartó személy vagy részleg nevét 
- az előző oldalon megadott e-mail címet és jelszót 
- cégnevét 
- tevékenységét, tevékenységi köreit 
- rövid bemutatkozását 
- referenciáit 
- székhelyét, telephelyét  
- cégjegyzék számát / nyilvántartási számát 
- Adószám 
- WEB oldal elérhetőségét 
- Email 
- Telefon 
- kapcsolati adatait: székhely, e-mail, telefonszám 
- egy legördülő menüből kiválaszthatja a kezdő csomagját: START L / START M / 

START S.  
- Egyéb információkat 

 
A szolgáltató különböző időtartamokra kínál szolgáltatásokat (START L – 1 év / START M 
fél év / START S negyed év), amely csomag lejáratát követően alapcsomag választására van 
lehetőség. A csomagok aktuális árai a weboldal „díjaink” menüpontja alatt érhetők el. 
 
A szolgáltató az általa kínál csomagok tartalmát a regisztrált felhasználók egyidejű értesítése 
és a szerződéskötés időpontjában megrendelt szolgáltatások változatlan fenntartása mellett 
többlet-szolgáltatásokkal egészítheti ki, amely egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a 
szolgáltató részére a felek kifejezetten lehetővé teszik.  
 
A szolgáltató biztosítja különösen:  

- a kitöltött adatlap elérhetőségét és kereshetőségét adatbázisán belül, 
- hozzáférés lehetőségét a további regisztrált partnerei adatlapjához az 

adatbázisunkban, 
- a felhasználók adatainak módosítása és frissítése igény szerint, díjmenetesen. 

 
A regisztráció folyamatáról (regisztráció, illetve annak jóváhagyása) a szolgáltató 
automatikus visszaigazoló email útján folyamatosan tájékoztatja a felhasználót. A 
szolgáltatás megrendeléséhez, illetve a felhasználó által kitöltött adatlap aktiválásához a 
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szolgáltatás díjának megfizetése szükséges, amelyre a szolgáltató szintén email üzenetben 
hívja fel a felhasználót.  
 
A szolgáltatási díj megfizetéséről, valamint a szolgáltatás lejárata előtt 1 hónappal a 
szolgáltató automata visszaigazolást, illetve figyelmeztetést küld.  
 
A felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kérheti a fent megadott elérhetőségeken. 
A regisztráció törlését követően a szolgáltató az adatokat és dokumentumokat az 
Adatkezelési Tájékoztatóban részletezettek szerint kezeli. 
 
 

4. Árinformáció 
 
A weboldalon feltüntetett árak magyar forintban értendőek, nem tartalmazzák az ÁFA-t. A 
szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, amely módosítás a weboldalon való 
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szolgáltató a szolgáltatások árából tetszőleges 
kedvezményeket biztosíthat felhasználói, vagy azok egy csoportja részére.  
 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte 
 
Az elérhető szolgáltatások közzététele nem ajánlattételnek, hanem ajánlatra történő 
felhívásnak minősül, ennek megfelelően a szerződés a szolgáltató elfogadó nyilatkozatával 
jön létre, nem pedig a felhasználó megrendelésével.  
 
A felhasználó által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a szolgáltató késedelem 
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a 
felhasználó részére.  
 
A szolgáltató az ajánlat elfogadásáról / jóváhagyásáról az ajánlat beérkezését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül e-mailben értesíti a felhasználókat a 
regisztráció során megadott adatok és megrendel szolgáltatás-csomag közlésével. A felek 
között a szerződés a jóváhagyásról szóló email visszaigazolással, illetve a szolgáltatási díj 
megfizetésével – mint együttes feltételek teljesülésével - jön létre. 
 
 

6.  Fizetési módok 
 
A szolgáltatások ellenértékét a felhasználó a szolgáltató által kiállított számla 
esedékességének megfelelően köteles banki átutalással megfizetni. A teljesítéshez szükséges 
adatokat (bankszámla), a fizetési határidőt és a megrendelt szolgáltatások megnevezését a 
számla tartalmazza 
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7.  Adatvédelem 
 
A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott (személyes) adatokat 
a szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak - különösen az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének - megfelelően kezeli 
 
Az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az egyes adatokra vonatkozó 
tárolási időről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos – érintetteket megillető – jogokról és 
kötelezettségekről szóló részletes tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 
 

8.  Szerzői jogok 
 
A https://www.ibeva.hu/ domain név kizárólagos tulajdonosa az Ibeva Business Kft., 
amely domain név, valamint az azon keresztül elérhető weboldal teljes tartalma szerzői jogi 
védelem alatt áll, a szerzői jogok jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a szolgáltató. 
Így szerzői jogi védelem illeti meg különösen, de nem kizárólag a weboldalon megjelenített 
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, 
a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.  
 
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 
vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a szolgáltató előzetes írásbeli 
hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például 
adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 
forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 
 
 

9.  Felelősség korlátozás, felhasználó felelőssége 
 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel kapcsolatos esetleges kockázatokat 
saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe 
biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. 
 
A szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az ellenőrzési körén kívül eső 
események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a 
 

- a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, 
- az adatok bárki által történő megváltoztatásából, 
- az információtovábbítási késedelemből adódó, 
- vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai 

jellegű hibából eredő károkért. 
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A szolgáltató nem vállal garanciát a weboldal megszakítás-nélküli működéséért, az 
esetlegesen felmerülő szolgáltatáskimaradásokat eredményező üzemzavarokat igyekszik 
haladéktalanul elhárítani.  
 
A szolgáltatót a felhasználó által a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott 
adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más 
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 
tevékenységéért a szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 
A weboldal nyújtotta szolgáltatások igénybevétel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával a 
felhasználó teljes felelősséget vállal az általa megadott tartalomért. Szavatosságot és 
felelősséget vállal különösen azért, hogy az általa feltöltött, illetve létrehozott tartalom 
harmadik személyek szerzői jogát, illetve más jogszabály nem sérti.  
 
Amennyiben harmadik személy, illetve hatóság azzal keresné meg a szolgáltatót, hogy a 
weboldalon tárolt – valamely felhasználó által létrehozott - tartalom harmadik személy jogát, 
vagy jogszabály sért, a szolgáltató választása szerint jogosult a tartalmat a felhasználó 
értesítse mellett eltávolítani, ideiglenesen elérhetetlenné tenni, súlyos vagy ismételt jogsértés 
esetén a felhasználó regisztrációját törölni. 
 
A felhasználó köteles a szolgáltatót per és kármentesíteni bármely jogsértése nyomán a 
szolgáltatóval szemben indult eljárásban. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa 
létrehozott tartalomhoz kapcsolódóan a szolgáltatóval szemben érvényesített kárigényt 
köteles megtéríteni.  
 
 

10.  Tárhely szolgáltató elérhetősége 
 

Cím: Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland 
 
Kereskedelmi nyilvántartás: Handelsregister Kanton Zürich, Schöntalstrasse 5 

Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0 

Email elérhetősége: info@webnode.com 
 
 

11.  Záró rendelkezések 
 
A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit jogosult egyoldalúan módosítani, amely 
módosítás a weboldalon való közzététellel egyidejűleg lép hatályba. 
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A Szolgáltató weboldalán biztosítja a Felhasználók részére, a jelen ÁSZF-et PDF 
formátumban történő letöltésének lehetőséget. 


