
SYNCNET KFT 

OLCSO.HU 

és társoldalai 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

internetes termékkereső- és ár-összehasonlító rendszer  

használatához 

 

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL 

AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET 

MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDI WEBOLDALUNKAT, VAGY SZOLGÁLTATÁSAINKAT!!! 

Weboldalunk, vagy bármely szolgáltatásunk használatának megkezdésével Ön ún.        

ráutaló magatartással, automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el          

felhasználási feltételeinket. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen feltételeket bármikor          

módosíthassuk, kiegészíthessük, Ön pedig a felhasználás megkezdésével beleegyezik,        

hogy elfogadja azokat, mihelyt azok megjelennek a Weboldalon. Amennyiben nem          

kívánja elfogadni ezeket a feltételeket, Önnek jogában áll bármikor visszautasítani a           

Weboldal, vagy szolgáltatásaink használatát.  

 

1./ Definíciók  
 

* Weboldalak vagy Portálok: a Szolgáltató által fejlesztett és működtetett, a           

http://www.olcso.hu internetes webcímen, valamint társweboldalain a termékkeresést és        

ár-összehasonlítást végző weboldalak. Az olcso.hu minden társweboldalának fejlécében        

jól láthatóan megtalálható a „Powered by OLCSO.hu” felirat. Az így megjelölt           

társweboldalakra a jelen ÁSZF hatálya a www.olcso.hu weboldallal azonos módon          

érvényes. 
 

* Szolgáltató vagy Üzemeltető: a Syncnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.          

(székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 30. A. ép. 1. em. , adószáma: 13207551-2-43,             

cégjegyzékszáma: 01-09-955666, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.      

11715007-20437224, képviseli: Baksa Róbert ügyvezető), amely a Weboldalakat        

működteti.  
 

* Felhasználó vagy Látogató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi            

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Weboldalakat az általa          

keresett termék(ek) árának összehasonlítása céljából látogatja, azon böngészik, és/vagy         

a keresett termék értékesítőjét vásárlási szándékkal megkeresi. Weboldalakon a         

Felhasználó vagy Látogató számára regisztrációs lehetőség nincs, személyes adatait         

Szolgáltató számára nem tudja megadni. 
 

* Megbízó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem            

rendelkező gazdasági társaság, aki/amely valamely terméket, szolgáltatást kínál eladásra,         

vagy termék, szolgáltatás megvételére ajánlatot tesz a Weboldalak Látogatói részére, és           

ennek érdekében a Szolgáltató által a Weboldalakon nyújtott szolgáltatásokat igénybe          

kívánja venni, valamint aki/amely az elektronikus Regisztrációs Űrlap teljes körű, pontos           

kitöltésével megbízási jogviszonyt hoz létre a Szolgáltatóval. A szolgáltatás igénybe          

vétele önkéntes, használatának feltétele a szolgáltatásra történt sikeres és érvényes          

regisztráció. 
 

*  Felek: a Szolgáltató és a Megbízó együttesen.  
 

* Üzleti Partner Regisztrációs Űrlap: az a – Weboldalon, a „Partneri regisztráció”            

menüpont alatt található - kérdőív, amelyet a Megbízó a megbízási jogviszony           

létrehozása érdekében hiánytalanul kitölt és elküld a Szolgáltató részére.  

A hibásan, hiányosan kitöltött Űrlap érvénytelen, nem hoz létre megbízási jogviszonyt,           

azaz a Megbízó nem tarthat igényt az 1.000 (Egyezer) db ajándék átkattintásra sem. A              

tévesen kitöltött Űrlapon szereplő hibás adatokból eredő hibás teljesítésért az          

Üzemeltető minden felelősséget elhárít. A regisztráció során megadott adatokat         
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Szolgáltató csak a Szolgáltatás nyújtása és Megbízóval való üzleti kapcsolat          

fenntartásának céljára használja. 

A Szolgáltató visszautasíthatja a regisztrációt, illetve a már megtörtént regisztrációt –           

előzetes értesítés nélkül - azonnali hatállyal törölheti, ha az adatokból, vagy a            

körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a Weboldal           

rendeltetésszerű használata, illetve, ha visszaélést, vagy jogellenes magatartást        

tapasztal.  
 

* Szolgáltatás: a Szolgáltató a Megbízó által – a Regisztrációs Űrlapon megadott            

formátumban - a rendelkezésére bocsátott termék-, szolgáltatás- és árlistát feldolgozza,          

a meglévő termékadatbázisához illeszti, majd a Felhasználók számára folyamatosan,         

ingyenesen elérhetővé, - a Megbízók által meghatározott ár szerint növekvő sorrendben           

- kereshetővé teszi a termék-megjelenítő és ár-összehasonlító Weboldalakon. A         

Felhasználó a Portálon található termék/szolgáltatás megjelenítő és ár-összehasonlító        

listákra kattintva közvetlenül az általa kiválasztott Megbízó Webáruházába jut el, és           

közvetlenül a Megbízótól rendeli vagy vásárolja meg a terméket, szolgáltatást a           

Megbízó saját üzletszabályzata/Általános Szerződési Feltételei alapján.  
 

 

* Távszerződés: a Regisztrációs Űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint annak az           

Üzemeltető általi visszaigazolásával a 17/1999. (II.05.) Kormányrendelet alapján        

távollévők közötti – megbízási - szerződés jön létre az Üzemeltető és a Megbízó között.  
 

* (Internetes) Webáruház vagy Webshop: minden olyan, a Megbízó(k) által          

működtetett, az Internetről elérhető weboldal, áruház (értékesítési pont), amelybe a          

Weboldalon rákattintva lehet eljutni, és amelyben a termékeket, szolgáltatásokat a          

Látogató elektronikus úton meg tudja rendelni vagy vásárolni.  

 

2./ Az ÁSZF hatálya és közlése  

Jelen ÁSZF 2018. június 11. napjával lép hatályba és visszavonásig, illetve az esetleges             

módosítások, kiegészítések hatálybalépéséig marad hatályos. Az esetleges módosítások,        

kiegészítések a honlapon való megjelenésük után 15 (tizenöt) nappal lépnek hatályba. Az            

ÁSZF módosítás, kiegészítés által nem érintett részei továbbra is folyamatosan hatályban           

maradnak. 

Az ÁSZF mindenkor hatályos és teljes szövege a Weboldalakon az „ÁSZF” menüpont            

alatt bárki által bármikor elérhetően közzétételre kerül.  

A jelen ÁSZF-nek a Megbízókkal és Felhasználókkal való megismertetéséről a          

Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy azt feltünteti a Weboldalakon, valamint          

annak létére, elérhetőségére és kötelező voltára kifejezetten felhívja a figyelmet a           

Regisztrációs Űrlap szövegében.  

 

3./ Szolgáltató jogai és kötelességei  

Szolgáltató fenntartja magának a jogot valamennyi, akár egymással konkuráló         

Megbízó felvételére és azok eltávolítására a mindenkori szerződéses viszonyok keretei          

között.  

Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Weboldalak folyamatos rendelkezésre         

állásának, működtetésének érdekében, azonban semmiféle felelősséget vagy garanciát        

sem vállal annak funkcionalitásáért és működőképességéért. A Szolgáltató mind a          

Megbízó, mind a Felhasználó részéről feltételezi az Internet adta technikai lehetőségek           

és korlátok ismeretét és elfogadását, ezért semmilyen felelősséget nem vállal a           

Weboldalak normális működését akadályozó, a hálózaton bekövetkező bármilyen        

működési hibáért; a kommunikációs eszközök vagy a kapcsolat meghibásodásáért;         

bármilyen elektronikus adat vagy levél (más szóval: e-mail) elvesztéséért; bármilyen          

szoftver hibás működéséért; bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai         

hiba következményeiért, vagy olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a          

Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által         

elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoztak.  

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldalak használatával           

terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb             

veszteségek vonatkozásában. 
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Szolgáltató a Megbízók megjelenített ajánlatait a lehető legnagyobb gondossággal         

gyűjti, de az adatokat ellenőrizni nem áll módjában, ezért kizárólag a Megbízó tartozik             

felelősséggel a Szolgáltató részére átadott vagy biztosított árak, termék/szolgáltatás         

ajánlatok leírása, képek vagy egyéb információk helyességéért, teljességéért, a         

valóságnak való megfelelőségéért, hitelességéért, időszerűségéért és jogszerűségéért, és        

egyebekben magatartásának a jogszabályoknak és jelen szerződésnek való        

megfelelőségéért. Szolgáltató egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a Weboldalakon         

megjelenített információk elírási, gépelési hibákat tartalmazhatnak, mivel az itt         

bemutatott információk rendszeres változásokon, frissítéseken esnek át.  

Szolgáltató különösen nem vállal garanciát arra, hogy a termékek, szolgáltatások az           

egyes kereskedőknél (Megbízóknál) a bemutatott feltételekkel beszerezhetők. A        

Portálon bemutatott Megbízók az ebből eredő esetleges követelések alól a Szolgáltatót           

teljes mértékben felmentik.  

Szolgáltató a megfelelő módon rendelkezésére bocsátott termék- és árlisták         

feldolgozását, a termék- és ár frissítések megjelenítését igyekszik az adminisztrációs          

felületen megadható frissítési gyakoriság szerint aktualizálni. Azonban az ezen         

törekvések sikertelensége okán a Megbízó, a Felhasználó, vagy más, harmadik          

személyek oldalán jelentkező következményekért (például tényleges kár, elmaradt        

haszon, költségek, stb.) mindennemű felelősségét kizárja.  

 

Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó számára adminisztrációs felületet biztosít         

Webshopja(i) adatainak beállításához, valamint részletes, valós idejű átkattintási        

statisztikát biztosít az adminisztrációs felületén keresztül. 

 

Szolgáltató törekszik arra, hogy kategóriarendszerét legjobb tudása szerint        

karbantartsa. Ez magában foglalja az új terméktípusok megjelenésekor szükségessé váló          

új kategóriák létrehozását, valamint korábbi különálló kategóriák esetleges összevonását.  

 

A Szolgáltató nem biztosítja betöltött életkor korlátozás alá eső termékek és/vagy azok            

képeinek, leírásának megjelenítését semelyik termék kategóriában. Különös tekintettel az         

erotikus tartalmú vagy más 18 éven felüliek számára korlátozott termékek esetében.           

Szolgáltató igyekszik ennek érdekében a lehető legalaposabb ellenőrzést végezni, de          

Megbízó felelőssége, hogy az átadott termék- és árlista ne tartalmazzon 18 éven aluliak             

számára nem ajánlott tartalmakat vagy arra mutató hivatkozásokat. Ennek megszegése          

Megbízó termékeinek azonnali felfüggesztését vonja maga után. 

 

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan,         

előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a Megbízó termék- és árlistáját minden olyan           

esetben, amikor annak közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó         

etikai szabály megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt         

tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy az megtévesztő          

információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. A Szolgáltató jogosult eltávolítani           

azokat a termék- és árlistákat, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik,            

illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.  

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik valamely, a Weblapra feltöltött          

terméklistában, a Szolgáltató - bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági           

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény          

alapján. A Szolgáltató ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható          

termék említése esetén. A Szolgáltató ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan           

termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.  

 

Szolgáltató a Portált az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi          

CVIII. Törvény alapján tárhely-szolgáltatóként üzemelteti. 

 

Szolgáltató-t az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem         

terheli. 

 

4./ Megbízó jogai és kötelességei 
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Megbízónak joga van a megkezdett szolgáltatás igénybevételét bármikor felmondani és          

a szolgáltatás igénybevételének céljára befizetett, de fel nem használt összeget          

visszaigényelni. Szolgáltató a Megbízó egyenlegén a befizetései után jóváírt         

jutalom/bónusz összegeket nem téríti meg Megbízó számára. 

Megbízónak a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell (Internetes) Webáruházzal és         

azt köteles a szerződés teljes időtartama alatt működtetni. A Webáruház          

üzemeltetéséhez szükséges minden engedély beszerzése és a működtetésből adódó         

minden költség, valamint felelősség a Megbízót terheli.  

Megbízó köteles az elektronikus Regisztrációs Űrlapon specifikált módok valamelyikének         

megfelelően termékei, szolgáltatásai árlistáját elkészíteni és azt a Szolgáltató számára          

elérhetővé tenni. 

Megbízó köteles árlistájában a Webáruházában szereplő árakat feltüntetni, azaz egy          

adott terméknek nem különbözhet az ára a Webáruházban és az átadott árlistában. Az             

árlista hibás feltöltéséből, annak késedelmes vagy elmaradó frissítéséből, valamint annak          

teljes hiányából eredő téves információkért és az ebből eredő mindennemű kárért           

kizárólag a Megbízó felel.  

Megbízó köteles a Webshop-adminisztrációs felületen keresztül kitölteni és megadni         

minden, a Webshopja(i)ról és esetleges üzlethelységeiről kért információt.  

Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt minden megváltozó és a           

rendszerben rögzített adatot azonnal követ. A Megbízó által tévesen megadott adatokból           

származó mindennemű kárért a Megbízó felel.  

Tilos a Weblapon olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy          

szabálysértést valósít meg, illetve amelyek forgalmazása hatósági engedélyhez kötött         

tevékenységnek minősül, valamint tilos az olyan termékek hirdetése, amelyek a          

mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem hozhatóak kereskedelmi forgalomba,        

amelyek az irányadó jogszabályok alapján reklám-korlátozás vagy tilalom alatt állnak,          

továbbá amelyek egyébként valamely jogszabályba ütköznek, vagy azzal ellentétesek.         

Tilos az olyan tartalom feltöltése is, amely jogellenes vagy 18 éven aluliaknak nem             

ajánlható, jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít, továbbá amely            

sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó etikai szabályokat.  

A Megbízó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok          

betartásával köteles használni. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatást a jelen ÁSzF           

rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a        

Szolgáltató jogosult megtenni a Megbízó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.  

Amennyiben a Megbízó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben        

harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben          

bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Megbízó köteles minden, a           

Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni         

minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Megbízó            

bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri.  

 

5./ Felhasználó jogai és kötelezettségei 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalon megjelenített termékek nem a           

Weboldalak saját ajánlatai és a Weboldalak használatával (látogatásával) nem jön          

létre szerződéses jogviszony a Felhasználó és a Weboldalak között a kereskedők           

(Megbízók) által kínált termékeket, szolgáltatásokat illetően.  

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok          

betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen ÁSzF           

rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a        

Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges        

lépéseket.  

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben        

harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben          

bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a           

Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni         

minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó            

bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri. 
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Felhasználó személyes adatainak védelme 

Felhasználó személyes adataihoz fűződő jogai és annak védelme kiemelten fontos          

számunkra. A GDPR európai személyes adatvédelmi szabályozás előírásait igyekszünk a          

legteljesebb mértékben figyelembe venni és alkalmazni.  

 

6./Árak 

Ezek az árak mindig az árösszehasonlító Weboldalak tudomására hozott árak.  

Valamennyi ár tartalmazza a törvény által előírt általános forgalmi adót (ÁFÁ-t), azonban            

nem tartalmazza a termék szállítási költségét.  

Az árak kiválasztása, feldolgozása és adatbázisba olvasása során fellépő esetleges          

késedelem technikai, valamint emberi okokból nem kizárható. Annak ellenére, hogy          

igyekszünk az adatbázisunkat gyakran frissíteni és mindig aktuálisan tartani, az          

aktualitást sem garantálni nem tudjuk, sem az adatok hibamentességéért nem tudunk           

felelősséget vállalni. Épp ezért a Weboldalak által bemutatott árak csupán támpontként           

kezelendők, ezek olyan várható árak, amelyeket a Felhasználónak a kiválasztott          

kereskedőnél (Megbízónál) előzetesen le kell ellenőriznie.  

Ha eközben félreértések adódnak, kérjük, értesítsen minket az info@olcso.hu         

email-címen a probléma leírásával, az esemény pontos időpontjával, a konkrét árakkal (a            

különbözettel), a kereskedő adataival, illetve az Ön elérhetőségével.  

Amennyiben hibát talál adatbázisunkban, kérjük értesítsen minket az info@olcso.hu email          

címen, és mi a hibát haladéktalanul kijavítjuk.  

 

7./ A szolgáltatás időtartama  

A megbízási jogviszony kezdetének dátuma a Regisztrációs Űrlap Megbízó általi, teljes           

körű kitöltésének időpontja.  

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatási szerződéstől azonnal          

elálljon, amennyiben Megbízó Webshopjának, vagy árlistájának minősége vagy        

termékeinek jellege nem egyeztethető össze Szolgáltató elképzeléseivel.  

A szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett előzetes írásbeli értesítéssel,           

azonnali hatállyal, indokolás nélkül, bármikor felmondhatja.  

Amennyiben Szolgáltató mondja fel a szerződést, a Megbízó által az átkattintási           

egyenlegére megfizetett és még fel nem használt, aktuálisan nyilvántartott pénzösszeget          

8 (nyolc) munkanapon belül visszafizeti Megbízó részére.  

 

8./ A szolgáltatás díjszabása és elszámolása Megbízóink felé  

 

Megbízóinkkal történő pénzügyi elszámolás a megjelenített termékre történő        

felhasználói átkattintás alapján történik. Átkattintáskor szolgáltató Megbízó weblapjára        

irányítja a felhasználót. A Megbízó számára felszámított átkattintási díjként mindenkor az           

adminisztrációs felületen az „Egyenleg feltötési információ” menüpontban az egyenleg         

feltöltésének időpontjában aktuális összeg lesz az érvényes. Az egyösszegű egyenleg          

feltöltés összegétől függően szolgáltató bónusz összeggel növeli megbízó egyenlegét, az          

„Egyenleg feltötési információ” menüpontban ismertetett mértékben. Az egyenleget a         

hirdetési szolgáltatás igénybevétele előtt kell feltölteni. Az egyenleg feltöltése szolgáltató          

OTP 11715007-20437224 számú bankszámlájára banki átutalással történik. A feltöltött         

összegről szolgáltató utólagosan - 5 napon belül - áfás számlát állít ki Megbízó számára              

Internetes tartalomszolgáltatás tevékenységről. 

A Weboldalakon az átkattintások mérését Szolgáltató átkattintás-számlálója végzi, az         

abban megjelenő adatok a mérvadóak. Az átkattintás-számláló szűrési funkciót is végez           

az egyedi látogatók számlálása érdekében. A látogatói átkattintások szűrésének módja a           

felhasználó saját számítógépén eltárolt cookie (süti) alapján történik, amelynek         

érvényességi ideje 2 hét. A cookie érvényességi ideje minden látogatáskor megújul, így            

minden egyedi felhasználónak, a legutolsó látogatásától számított 2 héten belül történt           

újbóli átkattintásai után nem számítunk fel díjat a www.olcso.hu weboldal és a „Powered             

by OLCSO.hu” emblémával ellátott társoldalak látogatása esetén sem. A társoldalakról          
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továbbított látogatók az olcso.hu rendszeren keresztül érik el Megbízóink weboldalait          

ezért azok látogatói statisztikájában mindig a www.olcso.hu weboldal szerepel         

hivatkozásként. 

A szűrő által nem egyedinek minősített látogatásokat a rendszer nem vonja le az             

átkattintási egyenlegről. A kiszűrt, azaz nem elszámolt átkattintásokat a Megbízóink          

látogatói statisztika lekérdező felületén piros színnel jelöljük. 

 

A Weboldalakon az átkattintások mérésének pontosságának belső ellenőrzéséhez        

Google analitikai rendszerét használjuk. A Google analitikai rendszeréből adatokat nem          

veszünk át és saját rendszerünkben nem tárolunk. Google analitikai rendszerének GDPR           

megfeleléséért a Google Inc. mindenkori adatvédelmi szabályai az irányadóak. A Google           

irányelvei megtalálhatóak a https://policies.google.com/ címen. Amennyiben ez a webcím         

nem elérhető, itt abban az esetben is a Google aktuális adatvédelmi szabályai az             

irányadóak. 

Megbízónak lehetősége van termékeit kiemelt helyen megjeleníteni az olcso.hu portálon.          

A kiemelt helyen történő megjelenítés díjmentes, ebben az esetben is csak a látogatói             

átkattintás után kell díjat fizetni. Kiemelt helyen történő megjelenéskor az átkattintási díj            

minimum az aktuálisan érvényes átkattintási díj 1.5 szerese. A kiemelt helyen történő            

megjelenés pontos díja licit rendszerben alakul ki, a kiemelt helyért aktuálisan versengő            

Megbízók kampány beállításai alapján. Az adminisztrációs felületen Kampány        

létrehozásával lehet a kiemelt helyen történő megjelenés feltételeit beállíani. Megbízó itt           

beállíthatja többek között egy kiemelt helyen történő átkatintás maximális díját és a            

teljes keretösszeget is korlátozhatja, amely a kiemelt megjelenítések átkattintásaira         

fordítható egyenlegéből. Az olcso.hu bármely termék listájában, kiemelt helyen maximum          

3 különböző Megízó termékét jelenítjük meg a lista első három helyén, figyelemfelkeltő            

háttérszínnel. A sorrend és az átkattintás pontos díja a licitben versengő Megízók által             

beállított legmagasabb maximális átkattintási díj alapján alakul ki. A legmagasabb díjat           

beállító Megbízó kerül az első helyre, de az átkattintás fizetendő díja csak 1 Forinttal lesz               

magasabb, mint a második legnagyobb maximális díjat beállító Megbízó értéke.          

Amennyiben a megjelenő listában csak az adott Megbízó terméke jelenik meg, úgy nincs             

licit helyzet, ezért nem számítunk fel kiemelt díjat az átkattintás után, csak normál díjat. 

 

Az átkattintások számlálása kiemelt helyen megjelenés esetén is a fent leírt cookie alapú             

egyedi látogató számlálás szerint történik. 

 

A kampány díjai: Határozza meg, maximálisan mekkora összeget kíván beállítani egy           

kiemelt helyen megjelent terméken való ákattintáshoz. Mivel a kiemelésben való          

szereplés licit rendszerű ezért ha csak Önnek van a felhasználónak megjelenített listában            

kampányban szereplő terméke, csak a minimális kampányköltséget kell fizetnie         

átkattintás esetén. Ha a listában több forgalmazónak is szerepel kiemelt terméke, a            

sorrendet a meghatározott az egy kattintásra szánt maximális költség fogja          

meghatározni. Ez esetben is érvényes a licit rendszer, az első helyen szereplő kiemelt             

termék a 2. helyen szereplőhöz képest csak 1 Ft-al lesz drágább. Maximum 3             

forgalmazót emelünk ki egyszerre. 

 

 

Amennyiben a felhasználó elötti listában csak az Ön áruháza szerepel, kiemelést nem            

alkalmazunk! 

 

Kampányát bármikor fel tudja függeszteni, újraindítani. Ha a kampány egyenlege          

kimerült, az újraindítás a beállított induló egyenleggel töltődik fel ismét. 

 

9./ Adatvédelem 

Syncnet Kft - olcso.hu – ÁSZF – hatályos 2018. június 11. napjától oldal 6 

 

https://policies.google.com/


A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Megbízóit, hogy adatait a megbízási szerződés          

teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az esetleges kifogások          

intézése  érdekében tárolja.  

A Weboldalakat böngésző látogatók számítógépén a rendszer cookie-t, azaz sütiket          

tárol el, de ezt csak Megbízók felé történő pénzügyi elszámolás céljából, a fent             

részletezett módon teszi. 

 

A cookie-t nem használjuk látogatói szokás nyomon követésére, vagy más személyes           

adat tárolására a felhasználóról. Így azt nem nem is áll módunkban saját rendszerünkben             

tárolni vagy Megbízóink illetve bárki más számára továbbadni. Az egyedi látogatások és            

átkattintások számláláshoz felhasznált bármely adatot a méréstől számított egy éven túl           

automatikusan törlünk és adat archívumban sem őrzünk meg. Ezért ezen idő           

intervallumon kívül az elszámolt átkattintások jogalapjáról sem már áll módunkban          

információt nyújtani. 

A Szolgáltató, mint a Weboldalak üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán          

keresztül megszerzett adatokat egyrészt a mindenkor hatályos GDPR európai         

adatvédelmi törvény, valamint a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak        

megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű           

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseire.  

Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja üzleti partnereinek        

(Megbízóinak), a Weboldalak Látogatóinak, és Felhasználóinak személyes és        

bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel,           

azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, a hirdetési felületek         

értékesítéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel,          

harmadik félnek nem adja át semmilyen célból.  

 

10./ Copyright  

A Szolgáltató elkötelezett a szerzői és iparjogvédelmi jogok tiszteletben tartása mellett,           

és bármilyen jogsértő cselekmény esetén haladéktalanul köteles intézkedni a         

gyaníthatóan jogsértő tartalom eltávolításáról, és megfontolja jogi eljárások        

kezdeményezését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerzői és iparjogvédelmi jogok          

megsértése polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.  

A Weboldalak tartalmának teljes vagy részbeni reprodukálása, módosítása, másolása,         

sokszorosítása, terjesztése, más adatbázisokban való szerepeltetése, vagy online, illetve         

nyomtatott formában való felhasználása, kereskedelmi forgalomba való hozatala        

kizárólag a Syncnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. előzetes írásbeli engedélyével          

történhet, amely bármikor visszavonható.  

Egyéni Felhasználók részére engedélyezzük az oldalak elmentését, és nyomtatását         

magáncélú felhasználásra. Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen        

szkriptet, robotot vagy spider-t, hogy nyomonkövessék és/vagy lemásolják az oldalt a           

Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.  

Minden, az oldalon megjelenő bejegyzett védjegy a tulajdonos tulajdonát képezi, nem           

jelképez semmilyen együttműködést az Szolgáltató és más cégek között.  

Ezen feltételek megsértése esetén a Syncnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a           

jogsértéssel való felhagyást, valamint ebből eredő vagyoni és nem vagyoni kárának teljes            

megtérítését követelheti a jogsértőtől. 

 

11./ Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató jogosult a Megbízóval kötött megállapodásból származó bármely jogát         

vagy követelését Harmadik Személy részére engedményezni, illetve átruházni.        

Szolgáltató jogosult a Megbízóval kötött megállapodást – a Megbízó előzetes          

értesítése mellett – Harmadik Félre átruházni, feltéve, hogy a Harmadik Fél képes a             

megállapodás alapján őt terhelő kötelezettségeinek ellátására.  

A Felek közötti, a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásban, magyar           

nyelven kell teljesíteni a Felek jelen szerződésben feltüntetett székhelyére, amelynek          

módja lehet személyes átadás a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon, illetve ajánlott           
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postai küldemény. A postai küldemény második sikertelen kézbesítését követő tizedik          

napon az értesítés kézbesítettnek tekintendő. A Felek a jelen szerződésben          

meghatározott adataikban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíteni      

kötelesek egymást.  

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban          

érvényes.  

Felek rögzítik, hogy a vitás kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton rendezni,           

ennek meghiúsulása esetén értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi          

Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

A Felek jelen megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,          

a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.05.) Korm. rend., valamint            

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény         

rendelkezései irányadóak. 

Ha bármivel kapcsolatban kérdése van, kérjük, írjon az info@olcso.hu e-mail címre.  

A felhasználási feltételeket utoljára 2018. június 11. napján módosítottuk.  
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