1

KISOKOS Mobil Applikáció
Applikáció
A KISOKOS Mobil Applikáció üzemeltetője a MOBIL KISOKOS Korlátolt Felelősségű Társaság
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.).

A. Felhasználási Szabályok

1.

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen felhasználási szabályokban a lenti kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

„Társaság” a MOBIL KISOKOS Kft-t jelenti, mely az üzemeltetője a KISOKOS Mobil Applikációnak.
„Felhasználó” jelenti a Társaság minden ügyfelét, aki végső felhasználója az Alkalmazásnak, ideértve az
Olvasót és a Szakembert egyaránt. Olvasó (Megrendelő): az a regisztrált Felhasználó, aki a KISOKOS Mobil
Applikáción, a Szakemberek által kínált szolgáltatásokat, termékeket stb. (a továbbiakban együtt: Termék)
keres, ezekre ajánlatot kér, ezeket kívánja igénybe venni, vagy veszi igénybe. Szakember (vagy Mester):
az a regisztrált Felhasználó természetes vagy jogi személy, vagy szervezet, aki/amely a Terméket nyújtja,
szolgáltatja. A Felhasználót jelenti továbbá az „Ön” megnevezés is.
„Alkalmazás vagy KISOKOS Mobil Applikáció (vagy Applikáció)” jelenti a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli
tartalmakat, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket,
fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, broadcastokat, reklámszövegeket,
adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét
(beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, az Alkalmazáshoz köthető anyagot, magát az
Alkalmazást, az Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás
felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat,
tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket, amelyeket a szerzői jogi és tulajdonosi
oltalom véd, és a Társaság tulajdona vagy azzal kapcsolatban bármely egyéb jogosultsággal rendelkezik.
„Feltételek” jelentik a Felhasználási Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket, melyek jelen
dokumentumban találhatók, továbbá az Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztatót.
„Alkalmazás Környezet” jelenti azon alkalmazás platformokat, amelyeken keresztül a Felhasználó a
Tartalmat megtekintheti.
„Tartalom” jelenti az Alkalmazás egészét és annak tartalmát.
„Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat,
melyeket a Felhasználó az Applikációban történő regisztrációval elfogad.
„Aktív időszak (ajánlattételi határidő)” időtartama 7 (hét) nap, mely az Olvasó által kiküldött Ajánlatkérés
Applikációban történő megjelenésétől kezdődik, majd a lejártával a hirdetőfalról automatikusan törlődik,
míg a kereséseim felületen inaktív állapotba kerül. Az aktív időszak időtartama a Felhasználó kérésére
korlátlan alkalommal újraindítható, amennyiben ezt a 7 nap lejártát megelőzően kérte (inaktiválta, majd
újra aktiválta a megfelelő gomb segítségével). A meghosszabbított időszak újabb 7 nap. Az Ajánlatkérés
bármikor inaktiválható.
„Termék” jelenti a Szakemberek által kínált szolgáltatásokat, termékeket stb.
„Ajánlatkérés” jelenti az Olvasó által előterjesztett szolgáltatás vagy termék nyújtására irányuló igényt.
„Ajánlat” jelenti a Mester által az Olvasó Ajánlatkérésére érkezett válaszát.
„Közvetítői díj” jelenti a Mester által feltöltött egyenlegéből a Társaság által jelen Feltételek alapján
levont összeget.
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2.

A FELHASZN
FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA

Az „ELFOGADOM” jelölésével, és a Kisokos Mobil Applikációban történő regisztrációval, és az egyes
Alkalmazáshoz való hozzáféréssel a Felhasználó elfogadja:
a.
b.
c.
3.

a Felhasználási Szabályokat,
az Általános Szerződési Feltételeket,
az Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztatót.

A FELHASZNÁLÁS MÓDJA
3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:
a. a Társaság kizárólag az Alkalmazáshoz való hozzáférést biztosítja;
b. csak Felhasználóként férhet hozzá az Alkalmazáshoz;
c. a jelen Felhasználási Szabályok nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt képek, jelzések, logók,
márkajelzések vagy emblémák használatára;
d. az Alkalmazás jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad az Alkalmazást a
Társaság által biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni;
e. nem jogosult – sem egészben sem részben – módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani
vagy visszafejteni az Alkalmazást és a felhasználás során megismert információkat;
f. a Társaság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget vállalna –, hogy a hozzáférést
megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat;
g. a Társaság fenntartja a jogot a szoftverfrissítésre, ezt követően a Felhasználónak a Feltételeket ismételten
el kell fogadnia;
h. a Társaság fenntartja a jogot a Feltételek módosítására;
i. az új Feltételek bevezetését követő használattal egyidejűleg elfogadja a megváltoztatott Feltételeket;
j. a Társaság jogosult letiltani az Alkalmazáshoz való hozzáférését, amennyiben Ön megszegte a Feltételeket
(vagy olyan magatartást tanúsított, amely egyértelművé teszi, hogy nem szándékozik, vagy nem tud
megfelelni a Feltételeknek) vagy valótlan ajánlatkérést terjeszt elő vagy ok nélkül kezdeményez hívást;
k. a Társaság jogosult az Alkalmazás megszüntetésére.
3.2. A Felhasználó elfogadja, hogy:
a. az Alkalmazást csak a Feltételek és a vonatkozó jogszabályok, szabályozás, és az általánosan elfogadott
gyakorlat által megengedett célokra használja;
b. az Alkalmazás Környezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg
hozzáférni az Alkalmazáshoz;
c. nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja az Alkalmazást (vagy a szervereket és
hálózatokat, amelyek a felhasználás során megismerhető információkat közvetítenek és/vagy
Alkalmazáshoz kapcsolódnak);
d. nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a
másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver
visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a
Társaságtól írásos engedélyt kapott;
e. az Alkalmazás használatával a Felhasználó nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra
vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. A Felhasználó nem jogosult az Alkalmazásból származó
tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Társaságtól.
3.3. A Társaság jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs
üzeneteket és más – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő – információkat küldeni a Felhasználó részére. A
Felhasználó jelen Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen üzeneteket
küldjön a részére.
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4.

A KISOKOS MOBIL APPLIKÁCIÓVAL
APPLIKÁCIÓVAL VALÓ JOGVISZONY
JOGVISZONY
4.1. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és a KISOKOS applikációt
üzemeltető MOBIL KISOKOS Kft. között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen
dokumentumban “Feltételekként” utalunk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatának
feltétele az előzetes regisztráció.
4.2. Az Olvasó regisztrációs folyamata: a Regisztráció során az Olvasó a KISOKOS Mobil applikáción
értelemszerűen megadja e-mail címét, nevét (vezetéknév, keresztnév), jelszavát, ha az applikáció kéri, a
mobiltelefonszámát, mindezek kötelezően megadandó adatok. Az Olvasó – általa választhatóan – az adataim
felületen megadhatja továbbá, születési adatait, nemét, illetve fényképet tölthet fel. Az Olvasó a regisztrációs
folyamat végén az applikáció adott mezőjének bejelölésével, elfogadja a Feltételeket.
4.2.1. Az Olvasó a regisztrációs folyamatot kihagyva az általa már korábban regisztrált Facebook vagy Gmail
alkalmazás útján is beléphet a KISOKOS Mobil Applikációba. Ekkor az előbb megjelölt közösségi oldalakon
regisztrált adatai közül az alábbiak kerülnek továbbításra a MOBIL KISOKOS Kft. részére: név (keresztnév és
vezetéknév), születési év, e-mail cím, mobiltelefonszám, nem. Az Olvasó a jelen pontban jelölt adatainak
MOBIL KISOKOS Kft. részére történő továbbításához ezúton is hozzájárul. Az Olvasó a belépési folyamat végén
az applikáció adott mezőjének bejelölésével, elfogadja a Feltételeket.
4.3. Az Olvasó ajánlatkérésének folyamata: az Olvasó az applikáció indítását követően választhat az alapján,
hogy „sürgős”, azonnali szolgáltatásra van szüksége vagy „nem sürgős” szolgáltatást keres, mely során a
számára legmegfelelőbbnek tartott Mestert választhatja ki.
4.4. Az Ajánlatkérés kiküldését követően az Olvasó saját profiljában megtekintheti, hogy mely Mesterek
jelentkeztek megkeresésére és kiválaszthatja, hogy melyik Mesterrel veszi fel a kapcsolatot. A Mesterekkel az
Olvasó közvetlenül telefonon felveheti a kapcsolatot. A Mester az Ajánlatkérésre a kérés „Aktív időszaka”
(ajánlattételi határidő) alatt jelentkezhet az „érdekel” gomb megnyomásával. Amennyiben a munkát nem
tudja, vagy nem akarja elvállalni, az ajánlatkérést elutasíthatja az „X” gomb megnyomásával. Nincs akadálya
annak, hogy az Olvasó és a Mester az ajánlattételi határidő előtt megegyezzenek, ebben az esetben az Olvasó
az ajánlatkérés státuszát inaktívra módosíthatja (lezárhatja). Az Olvasó és a Mester a megkötött ügylet
részleteiről nem köteles a KISOKOS Mobil Applikációt tájékoztatni.
4.5. A KISOKOS applikáció a létrejött ügylet tartalmáért és a Mester által nyújtott szolgáltatásért vagy
termékért felelősséget, szavatosságot, jótállást nem vállal, az ügylettel, szolgáltatással vagy termékkel
kapcsolatos igényeiket az Olvasó és a Mester közvetlenül egymással szemben érvényesíthetik.
4.6. Az ügylet teljesítését követő 8 napon belül az Olvasó köteles az ügyletről, a megadott szempontok szerint
értékelést adni az Applikáció megfelelő menüpontjában. Olvasó elfogadja, hogy az értékelés megadásáig
a KISOKOS applikáció és a Mester e-mailben vagy mobil értesítésben hívja fel az értékelés megadására.
4.7. A Szakember (Mester) regisztrációs folyamata: a Mester a KISOKOS applikáció kezdőlapját balra eltolva
egy jelentkezési adatlaphoz jut, melyen megadja az alábbi adatokat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

vállalkozása nevét (ezen belül a kapcsolattartó nevét),
székhelyét,
adószámát,
a mobil telefonszámát és e-mail címét (továbbá a kapcsolattartó telefonszámát és e-mail címét),
a régiót (munkavégzés helye),
a „sürgős” vállalás tényét,
ajánlatkérés kulcs szavait,
nyitvatartási időtartamot,
számlázási adatokat,
esetleges üzeneteit

4.8. A Szakember akkor jogosult az applikáción történő megjelenésre, ha egyenlegét feltöltötte, melyet:
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a.

b.

ún. feltöltőkártya megvételével tehet meg. A feltöltőkártya megvásárlására a MOBIL KISOKOS Kft. által
megjelölt üzletkötőkön keresztül is sor kerülhet. Ebben az esetben a feltöltőkártya számlája közvetlenül
kerül átadásra a fizetéskor a Szakember részére.
A Szakembernek lehetősége van egyedi összeg (min. 3.000,-Ft + áfa, azaz háromezer forint + áfa)
megfizetése útján is megjelennie. A feltöltés az applikáción keresztül bankkártyával történhet, melyet az
alkalmazás az OTP Mobil Kft. SimplePay felületén keresztül biztosít. Ebben az esetben a feltöltés számlája
e-mail útján kerül kézbesítésre a Szakember részére. A Mester tudomásul veszi, hogy feltöltött egyenlege
365 napig használható fel, azt követően automatikusan törlődik, a megfizetett feltöltési összeg
visszatérítésre vagy ezzel kapcsolatban bármely igény előterjesztésére nem jogosult. Amennyiben a
Mester a 365 napon belül új feltöltést vásárol, akkor teljes egyenlege újra aktiválódik 365 nap
időtartamra.

4.9. A Mester vállalja, hogy a beérkezett Ajánlatkérésre a kérés aktív időszaka alatt az Applikációban található
hirdetőfal „érdekel” vagy „elutasít (X)” opciójának használatával reagál. A Mester tudomásul veszi, hogy az
Olvasó jogosult megrendelést adni bármely „érdekel” opciót választó Mesternek, akár az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően is. Ha az ajánlattételi határidő alatt nem érkezett visszajelzés egyetlen Mestertől sem, az
Applikáció az Ajánlatkérést automatikusan törli a hirdetőfalról, de továbbra is elérhető marad az Olvasó
kereséseim adatlapján. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha az Olvasó az „érdekel” opció választása
ellenére, nem veszi fel a kapcsolatot a Mesterrel.
4.10. A Mester a regisztrációs folyamat során, illetve ezt követően is megadhat olyan időpontokat vagy
időintervallumokat amikor a megkereséseket fogadni tudja (nyitvatartási időszak).
4.11. Sürgős megkeresés esetén a Mester kötelezettséget vállal, hogy – amennyiben aktív időszaka alatt
érkezik sürgős megkeresés – a beérkezett ajánlatra 3 órán belül reagál, ellenkező esetben a MOBIL KISOKOS
Kft. jogosult arra, hogy az Applikáció „sürgős” megkeresések részéből törölje a Mestert.
4.12. A Mester által feltöltött egyenlegből az alábbi esetekben kerül levonásra a Közvetítői díj:
a.

b.

sürgős esetben akkor kerül levonásra a Mester feltöltött egyenlegéből (esetenként 500,-Ft + áfa, azaz
Ötszáz-forint + áfa összeg), ha a sürgős esetet választó Olvasó a Mester kapcsolatfelvételi adatait
(telefonszám) megkapja (a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Olvasó a „hívás” opciót kiválasztja az
applikációban). A kapcsolatfelvételi adatok megadásától számított 72 órán belül, adott felhasználó
ismételt hívásért nem kell újból fizetnie a Mesternek.
amennyiben nem sürgős esetről van szó (ajánlatkérés), akkor kerül levonásra (esetenként 300,-Ft + áfa,
azaz Háromszáz forint + áfa) a feltöltött egyenlegből, ha az Olvasó általi Ajánlatkérésre az „érdekel” opciót
választja ki a Mester. Ennek következtében az Olvasó a Mester kapcsolatfelvételi adatait (telefonszám)
megkapja (a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Olvasó a „hívás” opciót kiválasztva közvetlen kapcsolatba
kerülhet a Mesterrel).

4.13. A Mester tudomásul veszi, hogy a KISOKOS Mobil Applikáció az értékeléseket adott esetben moderálja,
ugyanakkor az értékelések tartalmáért a MOBIL KISOKOS Kft. felelősséget nem vállal, e körben a Mester
elfogadja, hogy a MOBIL KISOKOS Kft-vel szemben igénnyel nem léphet fel.
4.14. A Mester tudomásul veszi, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. indoklás nélkül – a feltöltött egyenleg
visszatérítése mellett – de külön kártérítés fizetése nélkül jogosult a Mestert a felhasználók közül törölni.
Amennyiben a 4.8 alapján törlődik a Mester feltöltése, akkor a Mester visszatérítésre nem jogosult.
4.15. A Mester tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználói regisztráció bármely módon törlésre kerül
vagy bármely egyéb más módon megszünteti a KISOKOS Mobil Applikációval a fennálló jogviszonyát, akkor a
már feltöltött összeg visszatérítésére nem jogosult, azt elveszti.
4.16. A Társaság nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a felhasználás során megismert információkra
visszavezethető vagy a 4.14 és 4.15-ös pontokból adódóan esetlegesen felmerült elmaradt haszonért, kiesett
bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli,
következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést.
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B. Általános Szerződési Feltételek
5. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
5.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket. A
Felhasználó nem jogosult az Alkalmazások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.
5.2 A Felhasználó oly módon fogadhatja el a Feltételeket, hogy az elfogadom gombra kattint, ha ez az opció
az Alkalmazás interfészén megjelenik.
5.3 Ön nem veheti igénybe az Alkalmazást vagy a nyújtott szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a
Feltételeket, amennyiben (a) Ön nem éri el a KISOKOS Mobil Applikációra vonatkozóan a szerződés
megkötésére lehetőséget biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy (b) Magyarország, vagy azon
állam joga szerint, amelyben az Ön állandó lakhelye van, vagy amelyben az Alkalmazást használja, Ön nem
veheti igénybe az Alkalmazást.
5.4 Az Alkalmazás igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el a Feltételek egy példányát saját
felhasználásra.
6. A FELTÉTELEK NYELVE
6.1 A Feltételek nyelve a magyar.
7. A TARTALOM MOBIL KISOKOS KFT.
KFT. ÁLTALI NYÚJTÁSA
7.1 A MOBIL KISOKOS Kft. folyamatosan fejleszti az Applikációt és újít annak érdekében, hogy a használóknak
a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS Mobil Applikáció időről időre előzetes értesítés
nélkül megváltoztathatja az applikáció vagy az applikációban nyújtott szolgáltatások formáját és jellemzőit.
7.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. a fent említett folyamatos innováció érdekében saját
belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Tartalom (vagy azok bármely tulajdonsága)
nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a Tartalom
igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a MOBIL KISOKOS Kft-t.
7.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben a MOBIL KISOKOS Kft. nem teszi lehetővé a hozzáférésének
használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a Tartalmakhoz, az ajánlatokhoz, a postaládájához, illetve az abban
található file-okhoz és tartalomhoz.
7.4 Bár a MOBIL KISOKOS Kft. egyelőre semmilyen korlátozást nem jelöl meg a Tartalmon keresztül küldött
vagy érkezett kommunikációk, valamint a Tartalomhoz kapcsolódó tárhely vonatkozásában, Ön elismeri és
elfogadja, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. bármikor szabad belátása szerint bevezethet ilyen korlátozást.
8. AZ
AZ ALKALMAZÁS IGÉNYBEVÉTELE
8.1 Az Alkalmazás igénybevétele érdekében Ön a regisztráció részeként vagy az Alkalmazás folytatólagos
használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget, lásd
részletesebben a 4.2., 4.7. pontokban) kérünk. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges
információ, amelyet Ön a KISOKOS Mobil Applikációnak ad pontos, valós és időszerű.
8.2 Ön kötelezettséget vállal, hogy csak olyan célra használja a Tartalmat, amely összhangban áll (a) a
Feltételekkel és (b) a Magyarországon irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott
gyakorlattal.
8.3 Ön elfogadja, hogy a KISOKOS applikáció által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik
(illetve nem próbál meg csatlakozni) a Tartalomhoz.
8.4 Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a
Tartalom (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek, vagy hálózatok) működését.
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8.5 Ön semmilyen formában nem jogosult a Tartalom reprodukálására, sokszorosítására, másolására,
forgalomba hozatalára, illetve eladására.
8.6 Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok
következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a MOBIL KISOKOS
Kft-t vagy szerződéses partnereit éri). A MOBIL KISOKOS Kft. az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik
felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.
9. AZ ÖN JELSZAVAI ÉS HOZZÁFÉRÉSÉNEK BIZTONSÁGA
9.1. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a
Tartalmat el tudja érni.
9.2 A fentieknek megfelelően, egyedül a Felhasználó tartozik felelősséggel a MOBIL KISOKOS Kft. felé azokért
a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.
9.3 Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát vagy postafiókját jogosulatlanul használták, azonnal értesíti
a MOBIL KISOKOS Kft-t.
10.
10. BIZALMAS ÉS SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK
10.1 A MOBIL KISOKOS Kft. adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el
a KISOKOS Mobil Applikációra vonatkozó adatvédelmével kapcsolatos az Adatvédelmi/adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat, melyet ide kattintva is elérhet. Ez a tájékoztató tartalmazza, hogy a MOBIL
KISOKOS Kft. hogyan kezeli az Ön személyes adatait az Alkalmazás igénybevétele során.
10.2 A Felhasználó ezúton hozzájárul ahhoz, hogy adatait a MOBIL KISOKOS Kft. adatvédelmi szabályainak
megfelelően kezelje, tárolja.
11.
11. TARTALOM AZ ALKLAMZÁSBAN
11.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért,
számítógépes szoftverért, zenéért, audio file-ért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más
képanyagokért), amelyhez a Felhasználó az Alkalmazás részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a
személy felelős, akitől a Felhasználó az adott információt kapta.
11.2 A MOBIL KISOKOS Kft. erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen
szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a
Tartalmat, vagy annak egy részét. Egyes szolgáltatások tekintetében a MOBIL KISOKOS Kft. rendelkezésre
bocsáthat olyan segédeszközöket, amelyek kiszűrik a kifejezett szexuális vagy jogsértő tartalmat. Továbbá,
vannak olyan kereskedelmi forgalomban hozzáférhető szolgáltatások és szoftverek, amelyek korlátozzák az
olyan adatok letöltését, amelyeket a Felhasználó aggályosnak tart.
12.
12. TULAJDONJOG
12.1 A Felhasználó elismeri és tudomásul veszi, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. a KISOKOS Mobil applikációval
kapcsolatos minden jog jogosultja (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve
függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, a Felhasználó elismeri,
hogy az Applikáció tartalmazhat olyan információkat, amelyeket a MOBIL KISOKOS Kft. bizalmasként jelöl meg,
és amelyeket a Felhasználó a MOBIL KISOKOS Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat
nyilvánosságra.
12.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a KISOKOS Mobil
Applikáció kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető
márkajegyét, kivéve, ha a Felhasználó és a KISOKOS Mobil Applikáció jogosultja között létrejött írásbeli
megállapodás erre lehetőséget ad.
12.3 A Felhasználó nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, az Alkalmazásban
található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és
a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).
12.4 A Felhasználó nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit,
logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos
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személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely
ezt célozza kivéve, ha a Felhasználó és a MOBIL KISOKOS Kft. között létrejött írásbeli megállapodás erre
lehetőséget ad.
13. FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY A KISOKOS MOBIL APPLIKÁCIÓHOZ
13.1 A MOBIL KISOKOS Kft. személyes, de nem kizárólagos felhasználási jogosultságot biztosít Önnek arra a
szoftverre (a továbbiakban “Szoftver”), amelyet a MOBIL KISOKOS Kft. bocsát az Ön rendelkezésére az Ön
rendelkezésére bocsátott szolgáltatások részeként. Ez a felhasználási engedély kizárólag azt a célt szolgálja,
hogy Ön a Feltételek keretein belül szabadon igénybe tudja venni és élvezhesse a KISOKOS Mobil Applikáció
által nyújtott szolgáltatásokat.
13.2 A Felhasználó nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem
próbálhatja megszerezni a Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle
származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor a
Felhasználó és a MOBIL KISOKOS Kft. között létrejött írásbeli szerződés erre kifejezett felhatalmazást ad vagy
azt jogszabály kifejezetten lehetővé nem teszi, vagy elő nem írja.
13.3 A Felhasználó nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a Szoftver használatára vonatkozó
jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a Szoftverhasználati
jogosultságát, kivéve, ha a MOBIL KISOKOS Kft. ehhez írásbeli hozzájárulását adja.
14. SZOFTVER FRISSÍTÉS
FRISSÍTÉS
14.1 Előfordulhat, hogy a Felhasználó által használt Szoftver időről időre automatikusan letölti és felinstallálja
a KISOKOS Mobil Applikáción lévő frissítéseket. A frissítések célja az, hogy a Tartalmakat fejlesszék, jobbá és
könnyebben használhatóvá tegyék. A frissítések tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat
és teljesen új verziókat. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tartalmak használata során ilyen frissítésekre
kerüljön sor (illetve, hogy a KISOKOS Mobil Applikáció a Felhasználónak ilyeneket bocsásson a
rendelkezésére).
15. A KISOKOS APPLIKÁCIÓVAL VALÓ JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
15.1. A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg a Felhasználó vagy a MOBIL KISOKOS Kft. meg nem szünteti
azokat az alábbiak szerint:
15.2. Amennyiben Felhasználó meg kívánja szüntetni a KISOKOS Mobil Applikációhoz való hozzáférését, úgy
azt megteheti az Applikáció eltávolítása útján.
15.3. A KISOKOS Mobil Applikáció üzemeltetője bármikor felmondhatja a Felhasználóval kötött szerződést,
amennyiben:
a.

b.
c.
d.

a Felhasználó megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből
egyértelműen arra lehet következtetni, hogy nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek
rendelkezéseit); vagy
a MOBIL KISOKOS Kft. jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Tartalom nyújtása a
Felhasználó részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik); vagy
a MOBIL KISOKOS Kft-nek, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg a Felhasználónak
Tartalmat nyújtani,
a Tartalom nyújtására meghatározott idő lejárta napján, külön nyilatkozat, értesítés nélkül.

16.
16. A SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA
16.1 A MOBIL KISOKOS Kft. a KISOKOS Mobil Applikációt a mindenkori formájában és tartalommal bocsátja a
Felhasználó rendelkezésére és nem vállal rá szavatosságot és jótállást (a továbbiakban együtt csak:
szavatosság).
16.2 Különösen nem szavatolja a Felhasználó számára, hogy:
a.
b.

a Felhasználó által igénybe vett, vagy nyújtott szolgáltatások, tartalmak megfelelnek a Felhasználó által
állított követelményeknek,
a Felhasználó által igénybe vett vagy nyújtott szolgáltatások, tartalmak megszakítások nélküliek,
pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,
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c.
d.

az Alkalmazás igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és
a Tartalom részeként a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Szoftver/Applikáció működése során
keletkező hibák kijavításra kerülnek.

16.3 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek,
szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a
kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Tartalomra.
16.4 A jelen Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként jogszabály alapján
megilletik, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.
17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
17.1 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki a MOBIL KISOKOS Kft. felelősségét az olyan károkért,
amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.
17.2 A fenti 17.1. pontban foglaltakat figyelembe véve a MOBIL KISOKOS Kft. nem felelős a Felhasználó felé:
a.

b.

semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely a Felhasználónál felmerült. Ez magában
foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév
sérelmét, illetve adat elvesztését;
minden olyan veszteséget és kárt, amely a Felhasználónál az alábbiak miatt merül fel:
(i) a Felhasználó számított az Alkalmazás teljességére és létére, de az a számításainak nem felelt meg;
(ii) bármilyen, a KISOKOS Mobil Applikációban eszközölt változtatás, illetve az általa nyújtott
szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;
(iii) az Applikáción keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más
kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;
(iv) a Felhasználó elmulasztott hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;
(v) a Felhasználó elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és
bizalmasan tartani, megőrizni;

17.3 A MOBIL KISOKOS Kft. felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadók,
ha megfelelően tájékoztatták, illetve tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének
lehetőségéről.
18. EGYÉB
EGYÉB TARTALOM
18.1 A Tartalmak tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz, illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket.
A MOBIL KISOKOS Kft.-nek nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a KISOKOS
Mobil Applikációval kapcsolatban álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak a Felhasználó
rendelkezésre.
18.2 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. nem tartozik felelősséggel az
ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy
forrásokban szereplő reklámok vagy más termékek vagy anyagok letöltését.
18.3 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. nem felelős semmilyen olyan
veszteségért vagy kárért, amely a Felhasználót amiatt érte, hogy a Felhasználó nem fért hozzá a külső
weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon
található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.
19. A FELTÉTELE
FELTÉTELEK
ELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
19.1 Az Applikáció üzemeltetője időről időre megváltoztathatja a Feltételeket. Amikor ezek a módosítások
elkészülnek, a Feltételek új változatát elérhetővé teszi és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Tartalmon
belül, vagy azokon keresztül.
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19.2 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználó a Tartalmakat azt követően
is igénybe veszi, hogy a Feltételek megváltoztak, a MOBIL KISOKOS Kft. úgy tekinti, hogy a Felhasználó
elfogadta a Feltételek módosított változatát.

20.
20. ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK
20.1 A Felhasználó a Tartalom igénybevételekor (annak eredményeképpen vagy annak során) egy másik
vállalat vagy személy szolgáltatását veszi igénybe. Ezekre a szolgáltatásokra a Felhasználó és az érintett vállalat
vagy személy között létrejött külön szerződés vagy megállapodás feltételei az irányadók. Ebben az esetben a
Feltételek nem érintik a Felhasználó és az ilyen vállalkozások vagy személyek között fennálló jogviszonyt.
20.2 A Feltételek a Felhasználó és a MOBIL KISOKOS Kft. között a KISOKOS Mobil Applikációra vonatkozó teljes
szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadók a Tartalom igénybevételére, és amely felülír minden, a
Tartalommal kapcsolatosan a Felhasználó és a MOBIL KISOKOS Kft. között korábban létrejött szerződést.
20.3 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a KISOKOS applikáción keresztül értesítést küldjön a Felhasználónak
a Feltételek megváltozásáról.
20.4 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a MOBIL KISOKOS Kft. nem él bármilyen olyan jogával
vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne,
az nem jelenti azt, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy
jogorvoslati lehetőségeiről.
20.5 Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek
nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az
érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.
20.6 A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. megjelölhet
kedvezményezettként olyan harmadik személyt, mely jogosult a Feltételek minden olyan rendelkezését
közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot)
tartalmaznak.
20.7 A Feltételekre, illetve a Felhasználó és a MOBIL KISOKOS Kft. jogviszonyára a magyar jog irányadó. A
Felhasználó és a MOBIL KISOKOS Kft. egyetértenek abban, hogy magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága
van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, a Felhasználó hozzájárul
ahhoz, hogy a MOBIL KISOKOS Kft. a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati
lehetőséggel (illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati
lehetőséggel) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.
20.8. A MOBIL KISOKOS Kft. által nyújtott tartalomszolgáltatások csak a MOBIL KISOKOS Kft. által
meghatározott ügyfélkör (a továbbiakban: Felhasználó) számára hozzáférhető szolgáltatások. E szolgáltatások
tartalmának mindennemű másolása, továbbadása és a meghatározottnál többszöri felhasználása tilos.
20.9. Az oldalakon elhelyezett szöveges és egyéb információk a 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.) szerint szerzői
jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogi védelem alatt nem álló közérdekű információkra az adatbázisra
vonatkozó jogszabályi védelem az irányadó.
A MOBIL KISOKOS Kft. Alkalmazásában található szöveges és egyéb információk, eljárások és megoldások
további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a MOBIL KISOKOS
Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezen engedély hiányában azok semmilyen formában fel nem
használhatók. A MOBIL KISOKOS Kft. Alkalmazásának igénybe vevője nem válik jogosulttá az Alkalmazás vagy
többszörözött részének a továbbhasznosítására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban
történő tárolására, harmadik személyek számára elérhetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba
történő hozatalára.
20.10. A MOBIL KISOKOS Kft. az Alkalmazás keretében nyújtott információkért, azok helyességéért vagy
valóságtartalmáért, azok hitelességéért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja. Kizár továbbá a MOBIL
KISOKOS Kft. bárminemű felelősséget a Felhasználó esetleges olyan káraiért, melyek a Felhasználó azon
magatartásából erednek, melynek alapja az a szolgáltatott információk helyessége, valóságtartalma vagy
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hitelessége. A MOBIL KISOKOS Kft. szolgáltatásainak használata kizárólag a Felhasználó felelősségére és
kockázatára történik.
20.11. A MOBIL KISOKOS Kft. nem vállal felelősséget az Alkalmazás teljes egészére, vagy csak egy részére
vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetésből, illetve a teljes leállításból eredő károkért,
továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. MOBIL KISOKOS Kft. kötelezettséget
vállal a Felhasználók lehetőségekhez mért, jóhiszemű, előzetes tájékoztatására ennek elkerülése érdekében.
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