
 

Általános Szerződési Feltételek 

 

 

I. A Szolgáltató 

 

Weboldal: https://faragoebs.com/ (a továbbiakban: „honlap”)  

Cégnév: Faragó Business Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:1191 Budapest, Corvin körút 4. 8. em. 133.  

Cégjegyzékszám:01 09 399079  

Adószám:27818532-2-43  

Elektronikus levelezési cím: info@faragoebs.com 

 

II. Általános rendelkezések és fogalmak: 

 

2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletekre a magyar jogszabályok, különös tekintettel 

az alábbiak az irányadóak: 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. torvény (Ptk.) 

– az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

(Ektv.) 

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény (Reklám tv.) 

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi tv.) 

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet. 

 

3. A jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó 

általános szolgáltatási és szerződési feltételeket, illetve eltérő írásos megállapodás hiányában 

a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató honlapon tett minden ajánlatára, az általa teljesített 

szolgáltatásokra. 

 

4. A szolgáltatásainkat igénybe vevő (továbbiakban: Megrendelő)  a honlap használata során 

az adatai megadásával illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-

ben foglalt valamennyi feltételt. Megrendelő minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató 

által jelen szerződés keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a 

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. 

 

5. Az igénybe vett szolgáltatásokat a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelke- 

zésére bocsájtjuk , amely szolgáltatásainkat a Megrendelő kizárólag saját céljaira 

használhat fel. Azok bármilyen formában történő  többszörözése és terjesztése az erre vonatkozó 
írásos engedélyünk nélkül tilos és Megrendelő kötelese a jogosulatlan felhasználásból eredő káraink 

megtérítésére. 

 

https://faragoebs.com/


Fogalmak 

 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő  együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: https://faragoebs.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé 

tévő eszköznek minősül 

Szerződés: Felek  között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő 

szolgáltatási szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a 

felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. 

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 

internetes hozzáférést biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti 

termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek 

egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a 

szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt 

alkalmaznak 

Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon megrendelésre felajánlott 

szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi  

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 

Megrendelő/Ön: a Honlapon keresztül ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

 

III.   A szolgáltatási szabályok: 

 

6. A honlapon található valamennyi szolgáltatás megrendelhető. A honlap használatához nem 

szükséges fiók regisztráció, azonban az lehetséges. A megrendelhető szolgáltatások tekinteté- 

ben a honlapon az adott szolgáltatásunk nevére kattintva tekinthetők meg a részletes 

információk. 

 

7. Az ingyenes konzultáció vagy árajánlat linkekre kattintva, a szükséges adatai megadását  

követően vesszük fel a Megrendelővel a kapcsolatot.   

A kötelezően kitöltendő mezők között szerepel az adatvédelmi hozzájáruláson kívül a 

jelen ÁSZF előzetes megismerésére vonatkozó megrendelői nyilatkozat is. Az ingyenes 

konzultáció illetőleg az árajánlat kérés, az oldalon történő fiók regisztráció is csak a 

jelen ÁSZF-ben foglaltak megismerése után lehetséges. Ajánlatkérő űrlap kitöltése, 

elküldés nem jár semmilyen kötelezettséggel. 

 

8. A szolgáltatás megrendelhető a honlapon történő kapcsolatfelvétel útján, ezen kívül 

elektronikus úton emailben vagy Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin  oldalainkon. 

  



9. A szolgáltatásaink megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás 

teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani: 

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; telefonszám) 

Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám 

 

10. A Szolgáltató jogosult elállni a feladat teljesítésétől. Ebben az esetben a Szolgáltató az 

előre kifizetett teljes díjat visszafizeti a Megrendelőnek. A Szolgáltató minden esetben a 

megrendeléskor, a Megrendelő által megadott paraméterek szerint készíti el a szöveges 

tartalmat, végzi el az online marketing szolgáltatásra vonatkozó feladatokat. Utólagos 

módosítás külön megállapodás tárgyát képezi.  

A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó összeget nem fizet vissza, kizárólag 

akkor, ha a Szolgáltató áll el a munkavégzéstől, és a szolgáltatás díját a Megrendelő a 

megrendelés után megküldött díjbekérő alapján kifizette. 

A Szolgáltató minden egyes szövegírás csomag megrendeléshez egyedi szöveges tartalmat 

állít elő. Ugyanakkor nem garantálja azt, hogy a Szolgáltató által megírt szövegben és az 

interneten, más offline szöveges dokumentumokban található mondatok és szövegrészek, 

illetve idézetek között nem lesz hasonlóság, egyezés. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő az internetkapcsolat, illetve más 

technikai meghibásodás miatt nem tudja időben letölteni az általa megrendelt szöveges 

tartalmat.  

Ha a Szolgáltató nem képes határidőre elvégezni a megrendelt szolgáltatást, erről a 

megrendeléskor megadott e-mail címen tájékoztatja a Megrendelőt. Ebben az üzenetben 

felajánl egy későbbi határidőt. Ha ezt a Megrendelő nem fogadja el, úgy a szolgáltatásért 

fizetett összeg visszajár. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a Szolgáltató rajta 

kívülálló okok miatt, vagy a Megrendelő késedelmes közlése miatt nem képes a szolgáltatást 

elvégezni. 

Ameddig a Megrendelő nem egyenlíti ki a díjbekérőn lévő összeget, a Szolgáltató nem kezdi 

el a munkát. Ebben az estben a határidő mulasztásával arányosan tolódik a munka 

elvégzésének határideje is. A késedelmes fizetésről a Megrendelő tájékoztatást kap a 

Szolgáltatótól. 

A Megrendelő a Szolgáltatótól megrendelt szöveges tartalmat, fotót és egyéb online 

marketing termékeket saját tulajdonaként kezelheti azzal, hogy tovább értékesítésükre a 

Megrendelőnek nincs joga. 

A Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak 

megfelelően kezelheti, azt harmadik fél részére a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül 

tovább nem adja. A Szolgáltató titkos adatként kezelni a Megrendelő azonosító kódjait, 

jelszavait. A GDPR-re vonatkozó szabályozás a Faragó Business Services Kft. adatvédelmi 

tájékoztatójában található. 

A Megrendelő nyilatkozik, hogy az igénybe vett szolgáltatást kizárólag jogszerű célokra 

használja, A Szolgáltató ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét – harmadik 

személyekkel szemben is – kizárja, mivel a szöveges és fotós tartalom felhasználása felett 

nincs módja kontrollt gyakorolni. 



11. A szolgáltatásaink díját átutalással, a Megrendelővel megkötött egyedi szerződésben 

foglaltak szerint átutalással lehetséges számlánk alapján kiegyenlíteni. A szolgáltatások  

aktuális díját a Megrendelővel megkötött egyedi szerződés tartalmazza.  

Bruttó 100.000.-Ft megbízási díjat meghaladó teljesítés esetén automatikusan megküldi a 

teljesítési igazolást a Szolgáltató, amely ellen amennyiben a számla fizetési határidejének 

lejárata alatt a Megrendelő kifogással nem él, úgy ráutaló magatartással az a Felek által 

elfogadottnak tekintendő. 

 

12. Amennyiben Ön a szolgáltatásunkat árajánlatunk alapján megrendelte, úgy Ön tudomásul 

veszi, hogy ez szerződéskötési és a szolgáltatásunkért fizetési kötelezettséget keletkeztet 

az Ön számára. Elektronikus úton megküldött rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy 

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg. 

 

13. A Szolgáltató a számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt az egyedi 

szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi. Az így 

megküldött számla megfelel az Áfa törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt 

előírásoknak. Az elektronikus számla tárolásáról és megőrzéséről a Szolgáltató köteles 

gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig. 

 

14. A Szolgáltató papír alapú számlát csak akkor bocsát ki, ha ezt az igényét a Megrendelő 

írásos formában előre jelzi. 

 

IV. A szerződés létrejötte: 

15. A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a honlap látogatójának a 

honlapon található bármely szolgáltatása megrendelése után a Szolgáltató a megrendelést 

visszaigazolja (e-mail útján). A visszaigazolás tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos 

információkat és fizetési adatokat. Az így létrejött szerződésre, mint távollévők között kötött 

szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik.  

A honlap és a szolgáltatás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget 

nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő 

információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az 

adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 

V. Felmondás,, felelősség 

16.  Fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést a teljesítés megkezdésétől 

számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja. 

Fogyasztó nem jogosult a felmondási jog gyakorlására 

– a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó 

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a 

szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti 

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a 

Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó ezen 



beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát. 

A Fogyasztó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását e-mailben a 

info@faragoebs.com e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó 

nyilatkozatmintát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. 

17. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való 

kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben 

kizárja.  

A Szolgáltató kijelenti, hogy különösen nem vállal felelősséget 

–       olyan működési hibáért , amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a 

Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, 

–       a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából 

bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült 

esetleges károkért. 

 

VI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

 

17. A fogyasztó a szolgáltatással illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 

kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő: 

info@faragoebs.com  

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató- ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 

eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban 

érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt 

jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a 

Szolgáltató indokolni köteles.  

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy 

panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását 

kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a 

fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 

internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, 

hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető 

testületi eljárást. 

18. Amennyiben a fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi 

jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz 

fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a 

vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét 

azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az 

esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.  

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. Az általános fogyasztóvédelmi hatósági 

mailto:info@faragoebs.com
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feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalokmegyei illetékesség alapján látják el, 

elérhetőségük a következő: https://www.kormanyhivatal.hu/hu. 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság 

előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései 

szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön 

fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának 

feltétele, hogy a fogyasztó velünk közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az 

eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó 

kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.  

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  

Ennek keretében fennáll a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési 

kötelezettség, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési 

kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének 

biztosítása”). 

Amennyiben Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető 

testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 

felajánlására terjed ki. 

Az egyes területileg illetékes Vármegyei Békéltető Testületek elérhetőségei a 

https://bekeltetes.hu honlapon megtalálhatóak. 

VII. Szerzői jog: 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése 

értelmében a honlap teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői 

jogi védelem alatt áll. A honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a 

jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás 

feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Faragó Business Services Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

VIII. Egyéb nyilatkozatok: 

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére tájékoztató jelleggel 

elektronikus leveleket küldjön a megadott e-mail címére. A Szolgáltató garantálja, hogy erre a 

célra olyan rendszert használ, ami alkalmas arra, hogy a Megrendelő bármikor leiratkozzon a 

szolgáltatásról.  

Szolgáltató fenntartja a jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. 

 

 

 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu
https://bekeltetes.hu/


 

1. számú melléklet: 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta 

 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

 

 


