Online Hírlevél Küld Rendszer Általános Szerz dési feltételei
Szerz d Felek:
Timara Kereskedelmi és szolgáltató Betéti Társaság
4400 Nyíregyháza, Toldi út. 53.
mint üzemeltet
valamint a mindenkor regisztrált felhasználó/Megrendel

A honlap használatának feltételei
Az Onlinelevél. hu Hírlevél Küld Rendszert mindenki saját felel sségére használhatja. A Hírlevél Küld Rendszer
fizet s szolgáltatásai csak egyéni szerz dés alapján vehet k igénybe.
A rendszerbe történ regisztrálással a felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a 2001. évi CVIII. törvény
(Ekertv.) 14. § (2) foglalt spamre vonatkozó magyar jogi szabályozást betartja!
A Timara Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint az Onlinelevél.hu weboldal tulajdonosa és
üzemeltet je, a rendszer szolgáltatásait igénybe vev regisztrált felhasználó/Megrendel által az interneten
közzétett információkért nem vállal felel sséget a szabályok és el írások betartása minden esetben a
felhasználó/megrendel felel ssége! A honlap elemeit a szerz i jogi és más törvények külön védik, amelyeknek
értelmében a honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatóak. A honlap logója, grafikája, hangja
vagy képe kizárólagosan az Üzemeltet Timara Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság tulajdona, az nem
másolható és nem továbbítható a weboldal tulajdonosának el zetes írásbeli engedélye nélkül.

Adatvédelmi nyilatkozat
A Timara Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint az Onlinelevél.hu weboldal tulajdonosa és
üzemeltet je elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és meg rzése
iránt. A weboldal tulajdonosa és üzemeltet je a közérdek  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény
el írásait maradéktalanul betartja, nem adja el, nem adja bérbe, nem kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó
információkat más cégeknek, magánszemélyeknek. A tulajdonos és üzemeltet a regisztráció során tudomására
jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a regisztrált/megrendel kifejezett jóváhagyó
hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhet vé, kivéve a jogszabályi kötelezettség illetve a hatósági eljárás
eseteit.

Felel sség
Az Onlinelevél.hu weboldal regisztrált/megrendel használójának kizárólagos felel ssége, hogy a rendszeren
keresztül kiküldött levelei megfeleljenek a 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 14. § (2) foglalt el írásnak. A tulajdonos
és üzemeltet fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás során a regisztrál felhasználó/megrendel általi szabályszer 
használat jellegér l meggy z djön és amennyiben spamgyanús tevékenységet észlel (levélszemét küldésének
gyanúja), úgy a szolgáltatást indoklással vagy indoklás nélkül, véglegesen vagy ideiglenesen felfüggessze. Az
el írás megszegése miatti végleges vagy ideiglenes felfüggesztés esetén a felhasználó/megrendel tudomásul
veszi továbbá, hogy az esetleges fizet s szolgáltatás igénybe vételére befizetett díj visszatérítésére sem jogosult,
mivel a szolgáltatás igénybe vétele nem az üzemeltet hibájából nem került teljesítésre. Spamgyanús esetben a
szolgáltatás megvonása vagy felfüggesztése miatt a regisztrált felhasználó/megrendel részér l a tulajdonos és
üzemeltet nem vonható anyagi felel sségre a vélt vagy valós károk miatt.
A tulajdonos és üzemeltet fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy adott esetben valamely levelezési
tevékenység spamgyanús-e vagy sem. A weboldal tulajdonosa és üzemeltet je nem vállal felel sséget a honlap
használatából ered közvetett vagy közvetlen károkért, de saját hibájából elmaradt szolgáltatás teljesítéséért igen.

A Honlap tulajdonosának jogai
A honlap tulajdonosa és üzemeltet je fenntartja a jogot, hogy az Onlinelevél.hu weboldalát bármikor módosítsa,
átdolgozza, illetve elérhet ségét korlátozza, vagy megszüntesse. A weboldal tulajdonosa nem garantálja, hogy a
hírlevél Küld rendszerhez való hozzáférés folyamatos, a tulajdonos és üzemeltet 99%-os m szaki rendelkezésre
állást biztosít a regisztrált felhasználó/megrendel részére. Technikai-m szaki problémák esetén illetve "vis major"
körülmények miatti leállás esetén a Szolgáltató nem vállal anyagi felel sséget vélt vagy valós károkért.

Egyéb feltételek
A tulajdonos és üzemeltet fenntartja a jogot az Általános Szerz dési feltételek megváltoztatására. A szolgáltatás
igénybevétele csak jelen Általános Szerz dési feltételek elfogadása esetén lehetséges. A regisztráció során be kell
jelölni az Általános Szerz dési feltételek elfogadását, a regisztráció csak az elfogadást követ en jöhet létre. Ebben
az esetben úgy tekintend , hogy a regisztráló elfogadta a fenti feltételeket, és azokkal egyetért.

Amennyiben a fentiekben foglaltakkal NEM ért egyet, ne használja a Hírlevél Küld
Rendszerünket!

