
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 
 
 

- A szolgáltatási árak nem változhatnak. Mindig a regisztráció időpontjában érvényes árak a 
meghatározók a regisztráció érvényességi ideje alatt. 

 
- A Cégtudor hirdetési csomagjai átruházhatóak a fennmaradó időre, abban az esetben, ha a szolgáltatást 

igénybevevő cég megszűnt. Ebben az esetben kérjük írásos tájékoztatásukat. 
 

- Az átutalt éves regisztrációs díjat, semmilyen esetben nem áll módunkban visszautalni, még a cég 
kifejezett kérésére sem. 

 
- A regisztrált cégek esetleges, nem a valóságnak megfelelő adataiból származó, a Cégtudor látogatóinak 

okozott kárért kizárólag a regisztrált cég tulajdonosa vonható felelősségre. 
 

- A Cégtudor üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy hirdetési szabályzatát 
bármikor egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. 

 
- A Cégtudor üzemeltetője (Cool Soft Kft,) mindent megtesz a biztonságos üzemeltetés érdekében, de 

kizár minden felelősséget a portál működésével kapcsolatos esetleges felmerülő problémákkal szemben 
(szerver, tárhely problémák, adatvesztés, oldal feltöltés stb.) 

 
- Azok a cégek, melyek hirdetési szolgáltatásunkat igénybe veszik, hozzájárulnak ahhoz, hogy hetente 2 

hírlevelet küldjünk számukra, a leiratkozás lehetőségét biztosítjuk, e-mailben kérjük jelezni leiratkozási 
szándékát. 

 
- Ha az adott cég adatlapja egy év alatt eléri a 200 látogatót, bizonyítottnak vesszük a szolgáltatás díjának 

kétszeres megtérülését. 
 

- Hirdetési szolgáltatásunkat igénybe vevő ügyfeleink kijelentik, hogy megismerték a Cégtudor hirdetési 
szolgáltatásait, ezt igényeinek megfelelőnek találta, ezzel kapcsolatos panaszokkal a szolgáltató felé 
utólag nem él. 

 
- A szolgáltatásunkat megrendelt megbízó, a fizetési határidő előtt visszamondja a megjelenést, akkor 

köteles a megrendelés végösszegének az 50%-át megfizetni a fizetési határidőig. 
 

- Amennyiben az előfizető az éves megjelenés lejárta után 14 napon belül írásos formában nem jelzi 
lemondási szándékát, a szerződés automatikusan meghosszabbodik, és számla kiállításra kerül sor. 

 
Adatvédelem 

 
- Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át. 

 
- A megrendelés során kérünk olyan adatot – név, postai cím – amely szükséges az Ön számlájának 

megfelelő kiállításához. 
 

Hirdetési szabályzat 
 

- A Cégtudor hirdetési szolgáltatást igénybe vehetik magánvállalkozók, profit és nonprofit tevékenységet 
végző szervezetek. 

 
- A Cégtudor üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az ingyenesen regisztrált cégeket, minden 

előzetes bejelentés nélkül törölje adatbázisukból. 
 

- A regisztrációs űrlapon szereplő adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, azokért a megrendelő 
tartozik teljes felelőséggel. 
 
Kelt: Szigetszentmiklós, 2012. 
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