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Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Flinkit Kft. (székhely: 2000            
Szentendre, Pismány utca 20., adószám: 27998483-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 206828, a           
továbbiakban: „Szolgáltató”) által kínált online csapatépítő szolgáltatás nyújtása érdekében létrejött          
Szerződés tekintetében a Felhasználó és Szolgáltató (lásd. alább) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  

1. Fogalom meghatározások 

 

ÁSZF Jelen dokumentum, amely a Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott          
Szolgáltatások típusait, azok nyújtásának és igénybevételének általános és különös         
szabályait tartalmazza. 

Elektronikus 
számla 

Olyan elektronikus és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, tartalmi és formai          
követelményeknek megfelelő számla, mely legalább fokozott biztonságú       
elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató         
által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva.  

Csapatépítő 
játék vagy  
játék 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretein belül igénybe vehető játék.  

Fél vagy Felek Egyrészről a Felhasználó másrészről a Szolgáltató. 

Felhasználó Az a jogi személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett ___________ URL alatt            
elérhető weboldalon regisztrálva szerződést köt a Szolgáltatóval az alábbi         
szolgáltatás nyújtása érdekében: 

a. online Csapatépítő játék 

Honlap  www.flinkit.io 

Játékosok A Felhasználó munkavállalói, akik számára a szolgáltatást megrendeli. 

Szoftver A Szolgáltatást üzemeltető szoftver illetve szoftverek együttesen. 

Szolgáltatás 
vagy 
Szolgáltatások 

A Szolgáltató által a Felhasználók részére nyújtott, és a jelen ÁSZF-ben           
ismertetett szolgáltatás. 

Szolgáltató Flinkit Kft. (2000 Szentendre, Pismány utca 20.) 

 
2. Az ÁSZF hatálya és módosítása 

2.1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználóra terjed ki. Amennyiben a Felek ebben külön               
Egyedi Szerződés alapján meg nem állapodnak, a Felhasználó és Szolgáltató között a szerződés a              
szolgáltatás online megrendelése által kerül megkötésre. A Felek között papír alapú szerződés            
megkötésére nem kerül sor.  

2.2. A szerződés nyelve magyar.  

2.3. Felhasználó a Honlapra történő regisztrációja által a Szolgáltatás ÁSZF-jét és Adatkezelési           
Szabályzatát elfogadja. 

2.4. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve            
terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során. 

 



 

3. A Szolgáltatás leírása 

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egy böngészőben elérhető online Csapatépítő játék,            
amelyben a Játékosoknak logikai és ügyességi feladatokat kell, hogy megoldjanak csapatban           
illetve egyénileg.  

3.2. A szolgáltatásban egyszerre több narratívával rendelkező Csapatépítő játék érhető el, a           
Felhasználó miden Csapatépítő játék tekintetében válaszhat a Basic Csomag és a Pro Csomag             
között.  
a. A Basic Csomag kizárólag a Csapatépítő játékot tartalmazza.  

b. A Pro Csomag a Csapatépítő játékon kívül egy teljes kimutatást tartalmaz a Játékosoknak a               
Csapatépítő játék során való viselkedéséről. 

 

4.  Szolgáltatás igénybevétele 

4.1. A szolgáltatás csak regisztráció után érhető el.  

4.2. A Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat (teljes név, telefonszám,             
e-mail cím) megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem             
valósak, és a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor a Szolgáltató jogosult a              
Felhasználó hozzáférését korlátozni. 

4.3. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, köteles a felhasználói fiókjában           
azt rögzíteni. 

4.4. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait          
azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató             
az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén az ebből eredő          
többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása         
vagy késedelmes teljesítése miatt nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

4.5. A Felhasználó a regisztrációt követően a szolgáltatás igénybevételéhez ki kell, hogy válasszon            
egy Csapatépítő játékot, amely tekintetében meg kell adnia, hogy hány Játékos tekintetében            
kívánja megrendelni a játékot, és hogy milyen csomagban (Basic vagy Pro) kéri a játékot. Az ez                
alapján kiszámított szolgálatási díj megfizetését követően vehető igénybe a szolgáltatás.  

4.6.  
5. A Szolgáltatás Díja 

5.1. A Szolgáltatási Díjat Csapatépítő játékonként előre kell megfizetni. 

5.2. A Szolgáltatási Díj összege a Játékosok számától és a Csapatépítő játék csomagjától függően             
változik. A Szolgáltató az alábbi Szolgáltatási Díjat alkalmazza egy-egy Csapatépítő játék díjának            
kalkulációja során: 

a. Basic Csomag: 3500,- Ft + ÁFA/ fő 

b. Pro Csomag: 5500,- Ft + ÁFA/ fő 
5.3. Felhasználó a Szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltatási díjat banki átutalással, vagy           

bankkártyás fizetéssel köteles megfizetni a Szolgáltató részére.  

5.4. Banki átutalás esetén a Felhasználó a Szolgáltatási Díjnak a Szolgáltató által a megjelölt             
bankszámlaszámra történő elutalására, a Szolgáltató által megjelölt közleménnyel a megrendelést          
követő 8 napon belül köteles. 

5.5. Amennyiben Felhasználó a bankkártyás fizetési lehetőséget választja, úgy a Felek kijelentik, hogy            
a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,              
S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Felek             
teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi           



 

nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal     
weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. 

5.6. A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjról számlát állít ki. A számla kiállítását követően a számlázási              
adatokban változtatás kizárólag elírás esetén kérhető. 

5.7. A számlák utólagos módosítására csak magyar adószámmal rendelkező Felhasználók esetén van           
lehetőség. 

5.8. A Szolgáltató a Szolgáltatási Díj megfizetését követően 15 napon belül elektronikus számlát            
bocsát ki a Felhasználó részére www.számlázz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft.) számlázó          
rendszeren keresztül, amelyet a Felhasználó e-mailen keresztül kap meg. Amennyiben a          
szolgáltatás megrendelése nem Magyarország területéről érkezik, úgy az elektronikus számla a           
Felhasználó részére a www.braintreepayments.com számlázó rendszeren keresztül kerül        
kibocsátásra, amelyet a Felhasználó e-mailen keresztül kap meg.  

5.9. A Felhasználó a díjfizetéshez kötött szolgáltatás megrendelésével kifejezetten kijelenti, hogy          
elfogadja az e-számlát. 

5.10. A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással          
és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva, valamint megfelel az           
elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató papíralapú,        
nyomtatott számlát az elektronikus számlán kívül nem állít ki, az elektronikus számla csak             
elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak         
elektronikusan mutatható be. Ennek megfelelően az adóalany Felhasználónak az elektronikus          
számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. 

5.11. Amennyiben EU-s Felhasználó veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, úgy csak abban az            
esetben állít ki Szolgáltató EU-s (0% áfás) számlát, ha a Felhasználó a számla kiállítása előtt, a                
regisztráció alkalmával megadja az EU-s adószámát és székhely adatait. Felhasználó utólag nem            
jogosult 0%-os áfás számlás kérni. 

5.12. Amennyiben a Felhasználó által fizetett díj és a szolgáltatásra kiszámlázott tényleges díj            
között +/- 100 Ft-ig terjedő különbözet keletkezik, akkor azt Szolgáltató sem behajtani, sem             
visszafizetni nem fogja, hanem elvezeti a Felhasználó folyószámlájáról. 

 
6. Felek nyilatkozatai (felelősségi szabályok)  

6.1. A Felhasználó és a Játékosok kötelesek a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi               
előírásokban meghatározott célokra és módon használni.  

6.2.  A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy:  

6.2.1. a Szolgáltató jogosult a Honlap vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő              
tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.  

6.2.2. a Honlapon a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően           
kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a             
kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja a Szolgáltatást             
igénybe venni.  

6.2.3. a Honlap és ez által a Szolgáltatás egyes részeinek eléréséhez szükséges internet hozzáférés              
és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai)            
biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.  

6.2.4. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására,            
amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági           
szempontból kockázatosnak ítél.  

6.2.5. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő           
személyt igénybe venni.  

http://www.braintreepayments.com/


 

6.2.6. Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Honlapon bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak           
jogszerűségét.  

6.2.7. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei             
adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött           
forrásból fogad el. 

6.2.8. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért,           
illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért,          
beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt            
Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha a Szolgáltató és a            
Felhasználó másként nem állapodnak meg külön szerződésben.  

6.2.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Csapatépítő játék lejátszása okán előforduló            
esetleges hibák miatt bekövetkező károkért. 

6.2.10. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és a Játékosok által harmadik személynek okozott              
károkért.  
 

6.3. A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy:  

6.3.1. a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során –            
kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a            
valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak.  

6.3.2. felel a Játékosoknak a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásáért.  

6.3.3. nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató             
bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti.  
6.3.4. a Játékosok a játék során semmilyen kísérletet nem tesznek arra, hogy a játék eredményeit               
befolyásoló cselekményeket hajtsanak végre, így például, de nem kizárólag a hálózati forgalom            
figyelése és a böngésző fejlesztő módjának aktiválása.  

 
6.4. A Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért és helytállóságáért kizárólag a          

Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felel harmadik személyeknek a          
Felhasználóval szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ideértve a Felhasználó által megadott          
adatoktól való eltérést, illetve a megadott adatok valóságtartalmát is.  

6.5. Szolgáltató a Szolgáltatása webes felületének működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A            
rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a Szolgáltató biztosítja a címlap, és a játékfelületek             
elérhetőségét. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért,          
egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által           
biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve            
más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót         
nem terheli felelősség. 

6.6. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem             
felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF              
értelmezése során vis major alatt kizárólag az alábbi események értendők, amennyiben azok a             
szerződés teljesítését összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolják: zendülés,         
felkelés, forradalom, háborús előkészület (mozgósítás, rekvirálás), háborúk, terrorcselekmények,        
gyakori fertőző járványok, árvizek, földrengések, tűzvészek, zavargások és sztrájkok, valamint a           
távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavarok. Akit vis major súlyt, köteles a másik Felet 5 (öt)               
naptári napon belül értesíteni a vis major tényéről. Felek ebben az esetben egymással             
együttműködve járnak el és a következmények elhárítása érdekében egyeztetnek egymással. A vis            
major körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet az Egyedi Szerződés vagy a              
jelen ÁSZF szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major            



 

körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis           
major esemény nem befolyásolja.  

 

 

7. Tiltott magatartások 

7.1. A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálozó jellegűek, a          
Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely        
jogszabályba vagy a Szerződés bármely rendelkezésébe– ütközik.  

7.2. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel          
összefüggésben a Szolgáltató a 8. pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

7.3. A Szolgáltatás igénybevétele során TILOS: 
a. a Honlap bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és             

felhasználni- a Szolgáltató által kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve.  
b. a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése. 
c. a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése.  
d. a honlapon használt felhasználónevet és vagy jelszót harmadik fél számára kiadni - Szolgáltató             

az ebből adódó eseményekért nem vállal felelősséget.  
e. bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része           

módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). 
f. Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,          

feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  
g. olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlapon nyújtott Szolgáltatás korlátozását           

vagy leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként            
veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Szolgáltató a jelen pontban         
foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel léphet fel. 

 

8. Szolgáltatás megtagadása és felfüggesztése, a szerződés megszüntetése  

8.1. A Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani (a Szolgáltatás            
egyidejű megszüntetése és a felhasználói fiók törlése mellett) vagy új szerződés megkötését            
megtagadni, amennyiben észleli, hogy:  

a. a Felhasználó a jelen ÁSZF szabályait legalább két alkalommal már megszegte.  
b. a Felhasználó által a Szolgáltatónak megadott adat(ok) jogellenes, a hatályos magyar és            

nemzetközi jogszabályokba, a jelen ÁSZF-be vagy az Egyedi szerződésben meghatározottakba          
ütközik.  

c. a Felhasználó által tanúsított magatartás bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, illetve            
egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthet.  

d. a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul.  

8.2. Amennyiben a Felhasználó esetében a Szolgáltató a 8.1. pont szerinti tevékenységet azonosít,            
erről írásban értesíti a Felhasználót, megjelölve a megtagadás vagy felmondás indokát. A            
szerződés felmondását követően a Szolgáltató elzárkózik a szerződésszegő féllel való további           
szerződések megkötésétől. Azon Felhasználó, akinek a szerződése a jele pontban ismertetett           
módon került felmondásra, a Szolgáltató által vezetett tiltólistára kerülhet.  

8.3. A 8.1. pontban meghatározott okok fennállása esetén történő azonnali hatályú felmondás esetén a             
Szolgáltatót nem terheli kártérítési vagy szavatossági kötelezettség a Felhasználó felé.  

8.4. A fenti 8.1. pont szerinti okok fennállása esetén a Szolgáltató egyoldalú döntése lehet az is, hogy                
azonnali hatályú felmondás helyett a Szolgáltatások nyújtását (részben vagy egészben)          
felfüggeszti mindaddig, amíg a Felhasználó a felfüggesztés alapjául szolgáló körülményt          
igazolható módon nem szünteti meg.  

 



 

9. A szerződés módosítása és megszűnése 

9.1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott személyes adatait egyoldalúan is jogosult           
módosítani a Felületen.  

9.2. A Szerződés a szolgáltatás nyújtásának sikeres teljesítését követően megszűnik a felek között.  

9.3. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a             
Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti.  

9.4. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a         
Regisztráció törlése.  

9.5. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a             
Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő            
elérhetetlenné tétellel – eltiltani.  

9.6. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, akik vagy           
amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg. 

 
10.  Adatkezelés  

10.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során birtokába jutott személyes adatokat az           
Adatkezelési Szabályzatában foglaltak alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően         
kezeli. Az Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató honlapján érhető el. [ITT]  

10.2. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a            
Szolgáltató jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, míg más esetekben az adatkezeléshez a             
Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja         
bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Minden olyan esetben, amikor az adatkezelés          
jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, a Szolgáltató az ehhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet            
elvégezte. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a Szolgáltató mindenkori Adatkezelési         
Szabályzata irányadó.  

10.3. Amennyiben a Felhasználó jogi személy vagy Szolgáltató felé más személy(ek)          
képviseletében jár el, úgy kijelenti, hogy a kapcsolattartói illetve az általa képviselt személy(ek)             
személyes adatainak megadása előtt az érintettek megfelelő hozzájárulását megszerezte, és ezért a            
Szolgáltató felé felelősséget vállal. Ez kiterjed mind az adatok Szolgáltató portáljain való            
megjelentetésére és kezelésére, mind pedig az esetlegesen más portálokra történő adatáttöltésekre.  

10.4. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott személyes adatokat, illetve a            
kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti.  

 

11. Szerzői jogok  

11.1. Szolgáltató a Honlapra valamint a Szoftverre vonatkozó szerzői jogok jogosultja, és nincs            
semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót vagy a Felhasználót ezek            
megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná.  

11.2. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek            
(szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.),           
bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése. A Honlap tartalmának         
egyes részeit a Felhasználó– kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy            
kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap így többszörözött részének további             
felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi        
forgalomba hozatalára.  

11.3. A Honlap teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a             
megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a           
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet            



 

segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan         
felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti            
a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.  

11.4. A Honlapról adatot, információt átvenni kizárólag a Honlapra történő hivatkozással lehet,           
azzal a feltétellel, hogy az átvevő  

a. nem módosítja az eredeti információt,  

b. a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.  
11.5. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely akár közvetlenül, akár          

közvetve alkalmas arra, hogy a Honlapra illetve a Szoftverre, mint szerzői műre vonatkozó             
szerzői jogokat sértse. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval            
szemben kártérítési igénnyel léphet fel.  

 

12. Titoktartás  

12.1. Az alábbi rendelkezésekben "üzleti titok" minden olyan információ, adat és irat, amely akár az              
Egyedi Szerződés megkötésének időpontja előtt, akár azt követően, az Egyedi Szerződés           
megkötése vagy teljesítése kapcsán a szerződő Felek tudomására jut, és a másik Fél működésével,              
tevékenységével, gazdálkodásával, ügyfeleivel kapcsolatos. Üzleti titkot képez önmagában is az          
Egyedi Szerződés teljes tartalma, a Felek ügyfeleinek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden             
adat.  

12.2. Az Egyedi Szerződés tartama alatt és annak bármely okból történő megszűnését vagy lejártát             
követően a Felek kötelesek az üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni, ideértve azok             
olyan módon történő kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen            
harmadik személyek tudomására vagy birtokába. Az üzleti titkot csak a másik Fél előzetes írásos              
hozzájárulásával szolgáltathatják ki harmadik személynek.  

12.3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon üzleti titkot képező adatra, információra,           
amely a jelen Szerződés aláírásának időpontjában, vagy azt követően bármikor nyilvánosságra           
kerül, kivéve, ha ez valamelyik szerződő Fél szerződésszegésének következménye.  

 

13. A Felhasználóval folytatott kommunikáció 
13.1. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy a Szolgáltatótól időről-időre          

rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával          
kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy         
személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.  

13.2. A szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció történhet e-mailen, valamint telefonon keresztül.  

13.3. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési           
címekre küldheti meg: 

a. elektronikus üzenet formájában a Honlapon erre kialakított és kijelölt helyen vagy az            
info@flinkit.io e-mail címre küldve, vagy  

b. a Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.  

13.4. Szolgáltatóval folytatott mindenfajta kommunikáció nyelve magyar.  

 

14. Vegyes rendelkezések  

14.1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes           
írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló          
követeléseit és jogosultságait.  



 

14.2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az           
érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes          
rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben           
egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek          
során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés             
célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. 

14.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az            
a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

14.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján Őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás             
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő           
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a             
Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez,           
vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott              
feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.  

14.5. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a             
Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem              
rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel         
rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.  

14.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári            
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.  

 

 


