Általános szerződési feltételek
a Topolisz Kft “Fuvarterv” szolgáltatásának
igénybevételére

A Topolisz Kft és a Felhasználó viszonya
1.1. Jelen általános szerzıdési feltételek (a továbbiakban: ászf) szabályozzák a
Topolisz Térinformatikai Stúdió Korlátolt Felelısségő Társaság
(székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152, adószám: 10648090-2-43,
cégjegyzékszám: 01-09-161522, bejegyzı hatóság: Fıvárosi Bíróság mint
Cégbíróság, képviseli: Dr. Siegler András Mihályné ügyvezetı; a
továbbiakban: Topolisz Kft.) és a Felhasználó közötti jogviszonyt a
Szolgáltatások felhasználása során.
1.2. A Topolisz és a Felhasználó közötti jogviszonyt szabályozza továbbá az
Árlista, illetve jelen ászf módosításai.
2. A szerzıdés létrejötte és módosítása, regisztráció
2.1. A felek között a szerzıdés
a) a Szolgáltatásra való regisztrációval, vagy
b) ahol ezt a Szolgáltatás lehetıvé teszi, annak internetes felületén az ászf
elfogadására vonatkozó linkre kattintással vagy ezzel egyenértékő
cselekménnyel, vagy ezek hiányában
c) a Szolgáltatások Felhasználó általi elsı használatával
jön létre.
2.2. A
Felhasználó
a
Szolgáltatás
igénybevétele
elıtt
köteles
a
http://utvonalterv.hu/fuvarterv oldalon értelemszerően személyes vagy
cégadatai kitöltésével regisztrálni magát.
2.3. Jelen
ászf
mindenkori
hatályos
szövege
http://utvonalterv.hu/fuvarterv/aszf.pdf internetes címen érhetı el.

a

2.4. A Topolisz Kft jogosult jelen ászf-et egyoldalúan módosítani. Módosítás
esetén a Topolisz Kft a módosított ászf-et a 2.3. szerinti oldalon közzéteszi,
illetve a Felhasználóval az általa a regisztráció során megadott e-mail címére
küldött e-mail útján közli.
2.5. Amennyiben a Felhasználó a módosított ászf-et nem fogadja el, a Topolisz
Kft-hez intézett írásbeli nyilatkozatával a szerzıdést felmondhatja. Ebben az
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esetben a Felhasználó részére az elızetesen megfizetett felhasználási díj
idıarányos része visszajár.
3. Fogalommeghatározások
3.1. Szolgáltatás: a Topolisz Kft által üzemeltetett http://utvonalterv.hu
internetes szolgáltatáson belül a http://utvonalterv.hu/fuvarterv oldalon,
illetve az ehhez kapcsolódó internetes oldalakon elérhetı többcímes on-line
útvonaltervezı és -optimalizáló szolgáltatás.
3.2. Felhasználó: a Szolgáltatást on-line igénybe vevı természetes vagy jogi
személy.
3.3. Felhasználói adatok: a Felhasználó általi, a szolgáltatás elsı igénybevételét
megelızı regisztráció során a http://utvonalterv.hu/fuvarterv oldalon a
felhasználó által kötelezıen megadott személyes vagy cégadatok (így
különösen név/cégnév, cím/székhely, választott felhasználói név, jelszó,
email, telefon, telefax elérhetıség, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó
neve), továbbá a felhasználás során keletkezett, a szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó mőszaki adatok (így különösen keresések,
keresések eredménye, be- és kilépés, beállítások, preferenciák, hálózati
adatok (domain név, IP cím, stb.), letöltések, kattintások, oldalhasználati
statisztikák).
3.4. Árlista:
a
mindenkori
ászf
mellékletét
képezı,
a
http://utvonalterv.hu/fuvarterv
oldalon
közzétett
árlista,
amely
tartalmazza a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szolgáltatási
csomagokat (ezen belül a felhasználás módjának és mértékének
meghatározását) és a hozzájuk tartozó felhasználási díjakat.
4. Felhasználási jogosultság
4.1. Jelen ászf-fel a Topolisz Kft nem kizárólagos, nem továbbadható
felhasználási jogosultságot ad a Felhasználó részére a Szolgáltatás
használatára.
4.2. A felhasználási jogosultság idıbeli és mennyiségbeli terjedelmét az ászf
mellékletét képezı árjegyzék szerint igénybe vett szolgáltatási csomag
határozza meg.
4.3. A felhasználási jog alapján a Felhasználó a Szolgáltatást az igénybe vett
szolgáltatási csomag által meghatározott mértékig saját üzleti tevékenysége
keretében, kizárólag a http://utvonalterv.hu/fuvarterv oldalon, a Topolisz
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Kft által megjelenített és hozzáférhetıvé tett Szolgáltatás internetes
felületének rendeltetésszerő közvetlen elérése útján használhatja.
4.4. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatást átalakítani, további felhasználási
jogosultságot adni rá, abból akár automatizált módon, akár kézi vagy gépi
úton tömegesen vagy kötegelten adatokat kinyerni, azt más internetes
szolgáltatással összekapcsolni, abba beépíteni, a szolgáltatásból kinyert
adatokat más internetes szolgáltatásba beépíteni, ott közzétenni.
5. Szavatosság, felelısségkizárás
5.1. A Topolisz Kft a tıle elvárható legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltatás
üzemeltetése és fejlesztése során, valamint a Szolgáltatásban közzétett adatok
helyessége és naprakészsége vonatkozásában, de sem a Szolgáltatás, sem az
adatok hibátlan voltát nem tudja garantálni. A hibák bejelentésére a Topolisz
Kft a fuvarterv@topolisz.hu e-mail címen biztosít lehetıséget a Felhasználó
számára.
5.2. A Topolisz Kft nem szavatolja a Szolgáltatás és a szolgáltatott adatok teljes
hibamentességét és 100 %-os rendelkezésre állását, és nem vállal felelısséget
a Szolgáltatás vagy a szolgáltatott adatok esetleges hibájából, a Szolgáltatás
elérhetetlenségébıl, illetve összességében a Szolgáltatás és a szolgáltatott
adatok felhasználásából a Felhasználó, vagy közvetve vagy közvetlenül
további harmadik személyek által elszenvedett károkért. A szerzıdı felek
megállapítják, hogy a felhasználási díjakat e korlátozott felelısségre is
tekintettel állapították meg.
6. Szerzıdésszegés
6.1. Amennyiben a felhasználó az ászf rendelkezéseit megszegi (különös
tekintettel a felhasználói jog korlátozásaira), a Topolisz Kft jogosult azt
egyszeri írásbeli figyelmeztetést és a szerzıdésszegés orvoslására adott nyolc
(8) napos határidı tőzését követıen a Felhasználó vonatkozásában azonnali
hatállyal felmondani.
6.2. A felmondás hatályosulásával a Topolisz Kft a Felhasználó hozzáférését a
Szolgáltatáshoz korlátozza vagy letiltja, szükség szerint a Felhasználói
adatok, így különösen felhasználónév és/vagy IP cím alapján.
6.3. Súlyos vagy ismételt szerzıdésszegés esetén a Topolisz Kft jogosult a
hozzáférés korlátozására vagy letiltására már az írásbeli figyelmeztetés
elküldésével egyidejőleg is.
7. Szellemi tulajdon
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7.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáshoz főzıdı szellemi
tulajdon, amennyiben ezt másképpen nem jelzik, a Topolisz Kft-t illeti meg.
Így különösen a Szolgáltatáson fennálló szerzıi jogok (beleértve a mőködtetı
szoftvert, a felület dizájnt, és a szolgáltatott térképi és bármilyen más
adatokat) ellenkezı közlésig a Topolisz Kft-t illetik.
8. Adatkezelés
8.1. A szerzıdés létrejöttével a Felhasználó engedélyezi a Topolisz Kft számára,
hogy a Felhasználói adatokat a Szolgáltatás üzemeltetése és a jelen szerzıdés
teljesítése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, számlázás, elszámolás,
valamint a Szolgáltatás igénybevételének statisztikai és mőszaki célú
figyelemmel kisérése, fejlesztése és elemzése érdekében tárolja és kezelje.
8.2. A Felhasználói adatok marketing célú felhasználására csak a Felhasználó
kifejezett engedélyével lehetséges.
9. Kapcsolattartás
9.1. Az írásbeli értesítéseket a felek egymással a jelen pont szerinti elérhetıségek
útján közlik.
9.2. A Topolisz Kft elérhetıségei:
a) az 1.1. pont szerinti székhelyen postai úton,
b) a fuvarterv@topolisz.hu e-mail címen
c) +36-1-371-1507 telefax számon.
9.3. A Felhasználó elérhetıségeit a regisztráció során megadott adatok (postai
cím, emailcím, telefax) tartalmazzák.
10.Alkalmazandó jog
10.1. Jelen ászf-re a magyar jog alkalmazandó.
10.2. A szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a Ptk. és az Szjt.
rendelkezései az irányadók.
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