Felhasználási feltételek

1.

Általános rendelkezések
1. A Netadman gyűjtőnév alatti szolgáltatásokat (a továbbiakban Szolgáltatások) a ciprusi székhelyű
Mainford Ltd szolgáltatja (a továbbiakban Szolgáltató). Amennyiben felhasználóként regisztrál a
Netadman szolgáltatásaira (továbbiakban Felhasználó), abban az esetben elfogadja a Felhasználási
feltételeket (a továbbiakban, FF).
2. Szolgáltatásokat kizárólag 18. életévüket betöltött személyek használhatják. Amennyiben a
Felhasználó jogi személyként, cégként regisztrál, abban az esetben jelen FF elfogadásával nyilatkozik
arról, hogy a jogi személy, cég nevében eljárhat.
3. A Szolgáltató kizárólagosan fenntartja magának azt a jogot, hogy a Szolgáltatásokat kiegészítse,
módosítsa, javítsa, megszűntesse. Ezek a módosítások változásokat eredményezhetnek a Netadman
Felhasználó által használt Szolgáltatásokban, amelyeket a Netadman Felhasználó tudomásul vesz és
elfogad.
4. A továbbiakban a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a FF-et. A módosításokról a Netadman
Felhasználót email formájában értesíti, melyet a regisztráció során megadott email címre küld meg.
Amennyiben a Netadman Felhasználó az email elküldését követő 10 napban a szóban forgó email-re
nem reagál, abban az esetben a Felhasználó részéről a módosításokat elfogadottnak tekinti a
Szolgáltató.
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Szolgáltatások
1. A Szolgáltató online szolgáltatásokat biztosít a Felhasználó részére. Ezen szolgáltatások keretén belül
Felhasználó weboldalt (-oldalakat) hozhat létre, azt, azokat módosíthatja vagy törölheti. Szolgáltató
lehetőséget biztosít Felhasználó részére, hogy az általa létrehozott weboldalon feliratkozóknak, vagy
a Felhasználó saját tulajdonában meglévő email adatbázisban szereplőknek e-mail-t küldjön illetve email kampányt hozzon létre. A Szolgáltató online marketing tevékenység végzésére egyéb
lehetőségeket is biztosít, melyekről bővebben a www.netadman.com/services címen olvashat.
2. Szolgáltató a Felhasználó részére térítés ellenében biztosítja a Szolgáltatásokat. A mindenkori díjakról
a www.netadman.com/prices oldalon található információk az irányadóak.
3. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küld számára számlát a kifizetett
szolgáltatások után. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen számlák aláírás nélkül is hitelesek.
4. Abban az esetben, ha a Felhasználó az előfizetését 30 napon belül a lejáratot követően nem újítja
meg, abban az esetben Szolgáltató törölheti Felhasználó weboldalát, adatbázisát, felhasználói fiókját.
5. Szolgáltató logóját és nevét bizonyos előfizetői csomagok esetében a Felhasználó által elkészített
weboldalakról nem lehet eltávolítani. Bővebben www.netadman.com/packages.
6. Szolgáltató bizonyos előfizetői csomagok esetében reklámokat helyezhet el a felhasználó által
elkészített weboldalakon. Felhasználó ezen hirdetéseket semmilyen formában sem módosíthatja.
7. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató által biztosított sub-domainen publikálja weboldalát (pl.
valami.netadman.com), abban az esetben Felhasználó külső helyről nem irányíthat át rá semmilyen
egyéb domain-en található oldalt, illetve a Szolgáltató által biztosított sub-domain-en publikált
weboldalakat Felhasználó külső tárhelyen publikált egyéb oldalakba nem ágyazhatja be Szolgáltató
külön engedélye és beleegyezése nélkül (pl. beillesztés Iframe-en keresztül).
8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat harmadik fél nevében is nyújtsa.
Személyes adatok
Szolgáltató által a www.netadman.com/privacy oldalon publikált Adatvédelmi nyilatkozat ezen
Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.
2. Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik
arról, hogy az általa megadott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak és azok teljesek.
3. Felhasználó tudomásul veszi, és egyben hozzájárul, hogy a Szolgáltató az általa megadott adatokat a
jelen FF elmaradhatatlan részét képező Adatvédelmi nyilatkozatban megfogalmazottak szerint
kezelje, másolja, tárolja a saját szerverein. Szolgáltató harmadik félnek nem adja át Felhasználó
adatait, kivéve abban az esetben, ha ehhez Felhasználó hozzájárul, illetve ha erre a szolgáltatások
igénybevétele miatt elengedhetetlen (pl. domain vásárlás esetén).
4. Felhasználó vállalja, hogy az adataiban történő változásokat a Felhasználói fiókjában a változásokat
követő 3 napon belül megteszi. Amennyiben ezt elmulasztja, vállalja, hogy a késedelemből felmerülő
költségeket Szolgáltató részére megtéríti (pl. számlázási adatokban történő változás miatt számla
újbóli kiállítása), illetve a Felhasználót ért esetleges károk nem róhatóak fel Szolgáltatónak, így
kártérítés nem jár érte.
5. A visszaéléseket elkerülendő, Felhasználó köteles a belépési adatait bizalmasan kezelni és azokat
harmadik fél számára nem adhatja át semmilyen jogcímen sem.
Szerződés részletei, hossza, lemondása, visszatérítés
1. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató az előfizetéseket minden esetben 1 hónapra nyújtja, és
azok automatikusan megújulásra kerülnek, amennyiben a Felhasználó az előfizetés lejártát
megelőzően minimum 7 nappal le nem mondja azt. Amennyiben a Felhasználó lemondja az
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előfizetést, az kizárólag e-mailben lehetséges, amennyiben az e-mail a regisztrációnál megadott email
címről jön, és az email tárgyában szerepel a „szerződés felmondása”. A felhasználói szerződés
lemondását tartalmazó email-nek tartalmaznia kell az előfizető azonosítóját és a dátumot, hogy mely
naptól kívánja Felhasználó a szerződés felmondását. Ezen email kizárólag a support@netadman.com
email címre küldhető. Szolgáltató az előfizetések és a szolgáltatások zökkenőmentes elérhetősége
érdekében Felhasználó előfizetését automatikusan megújítja, hogy Felhasználó által igénybevett
szolgáltatásokat ne kelljen korlátoznia egy esetleges késedelmes fizetés esetén. Felhasználó
előfizetését bármikor lemondhatja.
Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatóval hosszabb időre, kedvezményes csomagokra kötötte meg a
szerződését, abban az esetben 12 hónapos előfizetés esetén legalább 30 nappal, 6 hónapos előfizetés
esetén pedig legalább 21 nappal az előfizetési idő lejárta előtt jeleznie kell lemondási szándékát
Szolgáltató felé a 4/1-es pontban meghatározottak szerint.
Felhasználónak jogában áll a szerződés megkötését követő 14 napon belül, indoklás nélkül felmondani a
Szolgáltatást. Szolgáltató a hozzá beérkezett díjat visszatéríti Felhasználónak azon a fizetési csatornán,
amin eredetileg Felhasználó fizetett. A lemondás kizárólag online formában a cancel@netadman.com email
címre beérkezett üzeneten keresztül lehetséges. Az üzenet kizárólag a regisztráció során megadott emailről érkezhet, és tartalmaznia kell az előfizető nevét, azonosítóját, illetve a törlés dátumát, ami nem lehet
több mint a szerződést követő 14. nap UTC szerinti 24.00. A 14. nap után bejövő lemondási nyilatkozatok
már a Felhasználási Feltételek 4.1-es pontja alapján kerülnek elbírálás alá. Felhasználó tudomásul veszi,
hogy Szolgáltató az előfizetési díjból a Felhasználó által kiválasztott Domain név (nevek) regisztrációja
során felmerült költségeit nem téríti vissza.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználóval fennálló szerződését indok nélkül bármikor
felmondhassa 30 napos felmondási időt biztosítva Felhasználó számára. Ebben az esetben Felhasználó
részére időarányosan Szolgáltató visszafizeti az előfizetési díjat, melybe a mindenkori kedvezmények is
beszámítanak (pl. domain név), oly módon, hogy a hónap kedvezmények és egyéb költségek nem válthatók
át pénzre. Amennyiben Felhasználó mondja fel valamely kedvezményes csomag előfizetését, abban az
esetben az előfizetési díj nem téríthető vissza.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden figyelmeztetés nélkül azonnal felmondja
Felhasználóval fennálló szerződését, amennyiben a Felhasználó az 5-ös pontban felsorolt
kötelezettségeinek nem tesz eleget. Bizonyos előírások megsértése büntető feljelentést von maga után.
Ebben az esetben Felhasználó számára Szolgáltató semmilyen időarányos visszatérítést nem ad az
előfizetői díjakból.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználó az előfizetési idő lejártát követően
nem rendezi Szolgáltató felé az aktuális előfizetői díjat, abban az esetben Szolgáltató blokkolhatja
Felhasználó elérését a Szolgáltatások felé illetve törölheti az általa épített weboldalt, elfogó oldalakat,
webáruházat, email listákat, ügyfél adatokat a rendszeréből. Erről Szolgáltató figyelmeztetést küld
Felhasználó részére 14 nappal a törlés előtt a regisztráció során megadott email címre. Ezen FF
elfogadásával Felhasználó kizárólagos felhatalmazását adja Szolgáltatónak, hogy az általa vett domain
neveket Szolgáltató törölhesse a regiszterekből.
A Felhasználó opcionálisan megkötött egyéb szolgáltatásainak a nem fizetése nem érinti a Szolgáltatással
kapcsolatos egyéb, folyamatos előfizetéseit (pl. plusz email csomag).
A szerződéses jogviszony megszűntével Szolgáltató semmilyen szolgáltatásra nem kötelezhető. A
Szolgáltató nem járul hozzá, hogy harmadik fél által üzemeltetett szerverekre a Felhasználó által épített
weboldalakat áttöltse, akár részben, akár egészben. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a
Szolgáltatónál fellelhető adatait, feliratkozóit, mailjeit lementse, letöltse. A Szolgáltató jogosult a
Felhasználó összes általa „parkoltatott” domain név törlésére a regisztrációból, amelyeket Felhasználó
nem visz át más szolgáltatóhoz a megadott időig.
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Felhasználó általános kötelezettségei
A Felhasználó felel az általa feltöltött és mentett tartalmakért, azokért Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem köteles a Felhasználók által feltöltött tartalmak
ellenőrzésére abban az esetben sem, ha azok jogsértőek.
Felhasználó kizárólagosan felel azért, hogy az összes törvényi előírásnak megfeleljen, ami
tevékenységéhez kötött.
Felhasználó felel az oldalán keletkezett adatok kezeléséért, mind pedig harmadik fél által birtokolt
jogok (ideértve a személyiségi jogokat is) tiszteletben tartásáért.
Felhasználó vállalja, hogy nem nyújt semmilyen tartalmat, ami törvénybe vagy erkölcsi normákba
ütközne, különösen a pornográf, rasszista, idegengyűlölő, szélsőséges vagy bármely más elítélendő
tartalmat, vagy sértheti harmadik fél jogait (különösen a védjegyeket, név használati jogokat és a
szerzői jogokat). A Felhasználó vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatásokat kéretlen levelek
küldésére (levél és egyéb „spam”) vagy a weboldalt linképítés céljából. Felhasználó vállalja, hogy az
általa publikált illegális tartalomért csak is kizárólag Felhasználót terheli felelősség, akár kártalanítás,
akár egyéb követelés esetén. Felhasználó jelen FF elfogadásával nyilatkozik arról is, hogy az általa
publikált tartalom miatt minden felelősség (mind anyagi, mind erkölcsi) kizárólag Felhasználót terheli,
Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terhel, azokban Szolgáltató ártatlannak tekinthető.
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Felhasználó vállalja, hogy az összes rá vonatkozó - a felhasználás helyszíne szerinti ország - törvényt
betartja az oldal üzemeltetésével kapcsolatban.
6. A Felhasználó vállalja, hogy külső oldalakról nem fognak letöltést generáló linkek az oldalára mutatni
(nincs HOTLINKING!).
7. A Felhasználó minden olyan tevékenysége tiltott, melynek során nagy számban küldene ki azonos, vagy
hasonló tartalmú leveleket a Szolgáltatás keretein belül, melyek címzettjei ehhez nem járultak hozzá
(SPAM).
8. A Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott weboldal építési elemeket nem másolhatja le és azokat nem
telepítheti más külső tárhelyre sem egyben sem részeiben, beleértve mind a megjelenést, mind az
oldal kódját.
Domain regisztráció, domain törlés, regiszterváltás
1. Néhány szolgáltatási csomagok magukban foglalnak egy vagy több Domain nevet is, illetve lehetőség
van Domain név vásárlására külön is. Szolgáltató akár abból a célból jár el, hogy Felhasználó részére
megszerezze és / vagy fenntartsa a Felhasználó által kiválasztott Domain-t, a Szolgáltató csak, mint
ügynök jár el a Felhasználó és a felelős regisztrátor szervezet között. A felső szintű Domain-eket (pl
.com, .us) különböző szervezetek kezelik, főként nemzeti szinten. A Domain nevek bejegyzésére és
kezelésére minden egyes szervezetnek saját, egyedi Felhasználási Feltételeik az irányadóak. Ezért
jelen FF elválaszthatatlan részét képezik kiegészítésként a Domain regisztráció során igénybevett
regisztrátor szervezetek Felhasználási feltételei. Kérésre a Szolgáltató másolatot küld Felhasználó
részére a regisztrátorok Felhasználási Feltételeiről.
A Domain regisztráció során Felhasználó különösen felelős azért, hogy helyes és teljes adatokat adjon meg
a Domain név birtokosa (regisztráló) és az adminisztratív kapcsolattartó (admin-C) esetében. A technikai
kapcsolattartó minden esetben a Mainford Ltd lesz. Függetlenül a regisztrátor Felhasználási Feltételeitől, a
következő adatokat mindenképpen meg kell adni: Domain név birtokosának teljes neve, a fizikai levelezési
cím (postafiók vagy névtelen címek nem megengedettek), érvényes email cím és telefonszám. Ha ezen
adatok módosulnak, a Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót e változás
frissítésével online a Felhasználó fiókjában.
A szerződés létrejöttével, Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a kívánt Domain név a felelős regisztrátornál
regisztrálható legyen. A Szolgáltató elhalaszthatja a Domain név aktiválását a megállapodás szerinti
Szolgáltatás díjának Szolgáltatónál való jóváírásáig. A Szolgáltató nincs abban a helyzetben, hogy
befolyásolja a Domain név elosztását az érintett szervezeteknél. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a
Felhasználó által kért Domain nevek kiosztásra kerülnek Felhasználó részére és / vagy a kiosztott Domain
nevek mentesek bármilyen harmadik fél jogait érintő igényektől, és nem garantálja azok folyamatos
fennállását, elérhetőségét sem. Minden olyan információ, melyet Szolgáltató nyújt Felhasználó felé, azok
harmadik fél által szolgáltatott adatokon alapszik, másrészt kizárólag a lekérdezés pillanatának megfelelő
státuszt jelzi harmadik fél adatbázisában. A Domain nem tekinthető kiosztottnak vagy lefoglaltnak
Felhasználó részéről mindaddig, amíg annak bejegyzését az akkreditált szervezet meg nem teszi a
regiszterbe.
Mielőtt Felhasználó megjelölne egy számára megfelelő Domain-t, melyet a regisztrációs folyamat
végeztével használni szeretne, kötelessége ellenőrzi, hogy a kiválasztott Domain név nem sérti harmadik
fél jogait valamint használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba. A Felhasználó kijelenti, hogy
teljesítette ezt a kötelezettségét, és az ellenőrzés folyamán semmi nem utalt a fent említett jogok illetve
jogszabályok megsértésére.
Bármelyen okból kifolyólag változást már nem lehet alkalmazni az igényelt és regisztrációra elküldött
Domain-t illetően (pl. elgépelés a névben, kiterjesztésben vagy harmadik fél jogai érvényesítése esetén).
Amennyiben a Felhasználó által kérelmezett nevet nem Felhasználó részére felróható okokból nem tudja a
Domain szolgáltató rendelkezésre bocsájtani, abban az esetben Felhasználó jogosult külön térítés nélkül
azonos árban egy másik Domain-t választani. Amennyiben Felhasználó részére felróható okból nem jön
létre a kiválasztott Domain regisztrációja, abban az esetben sem visszatérítés, sem egyéb jóváírás nem
jár.
Felhasználó az általa bejegyzett domain neveket átviheti másik domain regisztrátorhoz. Az
átregisztráláshoz szükséges teendőket a regisztrátorok határozzák meg, erre Szolgáltatónak semmilyen
ráhatása nincs, ezért Felhasználó jelen FF elfogadásával elismeri, hogy az esetlegesen felmerülő
problémákból fakadóan Szolgáltatónak sem anyagi, sem erkölcsi kár nem róható fel. Amennyiben a
Felhasználó másik szerverre szeretné irányítani a Szolgáltatón keresztül megvásárolt domain nevet, abban
az esetben először át kell azt regisztráltassa másik regisztrátorhoz.
A Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben bármely okból kifolyólag elveszíti a
bejegyzett Domain név feletti rendelkezési jogát.
Szolgáltatás szüneteltetése
1. Szolgáltató törekszik a folyamatos és zavarmentes szolgáltatásra. Felhasználó tudomásul veszi, hogy
technikai okokból, illetve a Szolgáltatón kívül álló külső tényezők –pl. telekommunikációs hálózatok,
harmadik fél által nyújtott szolgáltatások- miatt Felhasználó weboldalának és egyéb Szolgáltató által
nyújtott Szolgáltatások hozzáféréséhez nem lehet garantálni az állandó hozzáférést. A Szolgáltatáshoz
való hozzáférés átmeneti korlátozása nem jogosítja fel Felhasználót semmilyen kártérítésre, illetve
nem ad jogalapot a Szolgáltatás felmondására. A Szolgáltatás hozzáférésének, részben vagy

egészében, korlátozására Szolgáltató fenntartja magának a jogot a külső tényezőkön kívül is, különös
tekintettel azokra az esetekre, amikor Szolgáltató új Szolgáltatásokat integrál, telepít a meglévők
mellé, illetve hibákat vagy egyéb problémákat hárít el.
2. A Szolgáltatás problémamentes használatához, különösen a weboldalépítő és szerkesztő funkciók
használatához a Felhasználónak rendelkeznie kell a www.netadman.com/support/system-requirements
oldalon felsorolt eszközökkel és rendszer beállításokkal. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a
Felhasználó által használt egyéb eszközökkel illetve beállításokkal okozott fennakadásokért vagy károkért.
8.
Felelősség
1. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget adat vesztés, adat szivárgás esetére, ami Felhasználó
tevékenysége okán merül fel illetve harmadik fél terhére róható események kapcsán sem, melyek
jogosulatlan hozzáféréssel jutnak a rendszeren belül tárolt adatokhoz (pl. hackerek).
2. Szolgáltató szintén nem vállal semmilyen felelősséget harmadik fél által elkövetett visszaélésekre
sem, mely visszaéléseket olyan adatokkal követnek el, melyek közvetve vagy közvetlenül Felhasználó
bármilyen nemű tevékenysége révén jutnak.
3. Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen tevékenységért vagy tartalomért, amit Felhasználó a
Szolgáltatás használata folytán elkövet.
4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre kiesett jövedelem vagy egyéb más jogcímen, amelyek a
Szolgáltatás hibás működéséből vagy rendelkezésre állásának szüneteltetéséből erednek.
9.
Adatvédelem
1. Szolgáltató összegyűjti, feldolgozza és a Szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében
felhasználja mindazon adatokat, amelyek Felhasználóhoz köthetőek. További információ a Szolgáltató
adat felhasználási és tárolási irányelveiről a www.netadman.com/privacy_users oldalon található.
2. A Felhasználó tisztában van azzal, hogy technikai szempontból a Szolgáltató képes megtekinteni az
elmentett adatokat a Netadman szerveren, illetve fennáll az elméleti lehetősége, hogy a Felhasználó
adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek, amikor közli az adatokat az interneten keresztül.
11.
Záró rendelkezések
1. Amennyiben bármely egyedi rendelkezése, pontja jelen FF-nek érvényét veszti, az a többi pont
érvényességére nem hat, azok továbbra is érvényben maradnak.
2. Jelen FF-re és Szerződésre a Ciprusi Köztársaság törvényei és jogi előírásai az irányadóak. Ezen
előírások abban az esetben is irányadóak, amennyiben a Felhasználó más állam területéről veszi
igénybe a Szolgáltatást. A jogszolgáltatás helye az a hely, ahová Szolgáltató székhelye beregisztrálásra
került.
Amennyiben végigolvastad irányelveinket, és előfizetsz bármelyik szolgáltatásunkra, akkor vendégünk vagy egy
fagyira. További részletekért írj a support@netadman.com címre és a tárgyhoz írd be: FAGYI.

