
Árturkász.hu Általános szerződés feltételek (ÁSzF) 

Weboldalunk  bármely  szolgáltatásának  használatának  megkezdésével  Ön  ráutaló 
magatartással,  automatikusan  elfogadja  és  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el 
felhasználási feltételeinket.

1. Definíciók 

1.1. Szolgáltató 

Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft.
Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39.
Cégjegyzékszám: 05-09-022994
Adószáma: 23689523-1-05
Számlaszáma: 10918001-00000111-14340009

1.2. Megbízó 

Megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági  társaság,  akivel  a  Szolgáltató ár-összehasonlítási  szolgáltatás 
igénybevételére  jelen  Általános  Szerződési  Feltételekben  (a  továbbiakban  ÁSzF), 
szerződésben  meghatározott  feltételekkel  jogviszonyt  hoz  létre.  Szolgáltató és 
Megbízó együttesen továbbiakban Felek.

1.3. Felhasználó

A  Felhasználó az a természetes vagy jogi  személy,  illetve jogi  személyiséggel nem 
rendelkező  gazdasági  társaság,  aki/amely  a  Weboldalt  az  általa  keresett  termék(ek) 
árának összehasonlítása céljából látogatja, azon böngészik, és/vagy a keresett termék 
értékesítőjét vásárlási szándékkal megkeresi.

2. Az ÁSzF hatálya és közlése 
Jelen ÁSzF 2013. október 1. napjával lép hatályba és visszavonásig, illetve az esetleges 
módosítások,  kiegészítések  hatálybalépéséig  marad  hatályos.  Az  ÁSzF  mindenkor 
hatályos és teljes szövege a Weboldalakon az „ÁSzF” menüpont alatt bárki által bármikor 
elérhetően közzétételre kerül.

3. A Szolgáltatás
Szolgáltató  internetes  felületet  biztosít  webáruházak  részre,  termékeinek 
megjelenítésére, és termékek árainak összevetésére.
Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó által rendelkezésre bocsátott árlistát feldolgozza, 
termékadatbázisához  illeszti  és  a  Szolgáltató tulajdonában  lévő  ár-összehasonlító 
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internetes portálhálózatán közzéteszi. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a 
Megbízó termékeit hogy saját hatáskörében elbítálja. A  Szolgáltató nem jelenít meg 
olyan  termékeket,  melyek  a  jellegükből,  értékükből  kifolyólag  nem  képezik  ár-
összehasonlítás alapját. (kis értékű termékek, speciális termékek, vagy pontosan be nem 
azonosítható termékek).

4. Szolgáltató kötelességei

4.1. Termékek első feldolgozása

Szolgáltató vállalja,  hogy a  Megbízó által  rendelkezésére bocsátott  árlistát  az első 
bekerülés alkalmával 5 munkanapon belül feldolgozza.

4.2. Termékek folyamatos feldolgozása

Szolgáltató vállalja,  hogy  minden  nap  egyszer  a  Megbízó árlistáját  beolvassa,  az 
árváltozásokat  azonnal,  a  termékadatbázist  érintő  változásokat  5  munkanapon  belül 
feldolgozza.

4.3. A Termékadatbázis és a Kategória-rendszer karbantartása

Szolgáltatónak törekednie kell, hogy a termék- és kategória-rendszerét legjobb tudása 
szerint karbantartsa. Ez magában foglalja a termékekhez tartozó adatlapok feltöltését és 
az új termékek megjelenésekor szükségessé váló új kategóriák létrehozását. 

4.4. Rendelkezésre állás

Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltetett rendszer rendelkezésre állása 97%. 
Azonban  nem  vállal  felelősséget  olyan  teljesítést  akadályozó  eseményért,  mely  az 
Internet  sajátos jellegéből fakadóan lép fel.  Különös tekintettel az Internet hálózaton 
előforduló  olyan forgalmi,  technikai  vagy egyéb körülményekért,  amelyek az Internet 
működésével együtt járnak. 

4.5. Támogatás 

Szolgáltató vállalja, hogy az integrációhoz szükséges összes dokumentumot a Megbízó 
rendelkezésére  bocsátja,  és  a  bolt-  adminisztrációs   felületéhez  szükséges  belépési 
adatokat  e-mailben  eljuttatja  a  Megbízó számára.  A  Szolgáltató vállalja,  hogy 
technikai  segítségnyújtást  biztosít  Megbízó számára  bármilyen  a  rendszert  érintő 
kérdésben.  A  hibát  vagy  kérdést  telefonon,  vagy  e-mailben  jelezve,  a  Szolgáltató 
vállalja, hogy legkésőbb egy munkanapon belül reagál arra.

5. A megbízó kötelességei

5.1. Internetes webshop üzemeltetése 

Szolgáltató ár-összehasonlító  rendszerében  internetes  webáruházak  szerepelnek. 
Internetes webáruháznak számít minden olyan, az Internetről elérhető weboldal,amelyen 
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rendelésre  és  vásárlásra  van  lehetőség.  Megbízónak a  szerződés  megkötésekor 
rendelkeznie kell webáruházzal és azt köteles a szerződés időtartama alatt működtetni. A 
webáruház üzemeltetéséhez szükséges minden engedély beszerzése és a működtetésből 
adódó minden felelősség a Megbízót terheli. 

5.2. Terméklista elkészítése és annak rendszeres frissítése

Megbízó köteles  a  Szolgáltató által  előírtá  árlista formátumot elkészíteni,  és  azt  a 
Szolgáltató számára az Interneten elérhetővé tenni.
A Megbízó, az árlistában köteles a termékek tényleges eladási árát feltűntetni, az nem 
különbözhet a webáruházban feltüntetett áraktól! Az árlista hibás feltöltéséből, annak 
késedelmes  vagy  elmaradó  frissítéséből  vagy  annak  teljes  hiányából  eredő  téves 
információkért és az ebből eredő mindennemű kárért a Megbízó felel. 

5.3. Adatok megadása és karbantartása

Megbízó köteles a bolt-adminisztrációs felületen keresztül kitölteni és megadni minden 
a boltról kért információt, és vállalja, hogy a szerződés időtartama a megadott adatokat 
frissen  tartja,  változásuk  esetén  aktualizálja.  A  Megbízó által  tévesen  megadott 
adatokból származó mindennemű kárért a megbízó felel.

4. Felhasználó jogai és kötelezettségei
A  Felhasználók számára  a  Szolgáltatás  igénybevétele  teljesen  ingyenes.  A 
Felhasználó tudomásul  veszi,  hogy  az  oldalon  megjelenített  termékek  nem  a 
Weboldalak saját ajánlatai és a Weboldalak használatával (látogatásával) nem jön létre 
szerződéses  jogviszony  a  Felhasználó és  a  Weboldalak  között  a  kereskedők 
(Megbízók) által kínált termékeket, szolgáltatásokat illetően. 
A  Felhasználó a  Szolgáltatást  jogszerűen  és  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok 
betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen ÁSzF 
rendelkezéseibe,  jogszabályba  ütközően,  vagy  tisztességtelen  célokra  használja,  a 
Szolgáltató jogosult  megtenni  a  Felhasználó  felelősségre  vonásához  szükséges 
lépéseket. 
Amennyiben  a  Felhasználó magatartása  következtében  vagy  azzal  összefüggésben 
harmadik  személy,  vagy bármely hatóság, illetve  bíróság a  Szolgáltatóval szemben 
bármilyen  igényt  támaszt,  illetve  eljárást  indít,  a  Felhasználó köteles  minden,  a 
Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a  Szolgáltatónak megtéríteni 
minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a  Szolgáltatót a  Felhasználó 
bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri. 

5. Díjszabás
Az elszámolás átkattintás alapon történik. Szolgáltató  ár-összehasonlító  rendszerében 
történő megjelenés díja nettó 6,40 és 8,00 forint (ÁFA mentes) között változik, amelyet 
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a  Megbízó  előre  fizetéses  kredit  egyenleg  feltöltéssel  rendez.  A  részletes  árlistát  a 
Szolgáltató a http://partnerportal.arturkasz.hu/info/arlista.html oldalon tesz elérhetővé a 
Megbízó részére. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amelyről a Megbízót a 
regisztráció során megadott e-mailcímen értesíti. Az átkattintások mérését Szolgáltató 
végzi, az abban megjelenő adatok a mérvadóak. 

6. Adatvédelem 
A  Szolgáltató  ezúton  tájékoztatja  Megbízóit,  hogy  adatait  a  megbízási  szerződés 
teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az esetleges kifogások 
intézése érdekében tárolja. 
A Weboldalakat böngésző látogatók számítógépén a rendszer cookie-t, azaz sütiket tárol 
el, és tárolja a látogatók IP  címét, de ezt csak a látogatói  szokások elemzése illetve 
statisztikai adatok gyűjtése céljából teszi. 
A Szolgáltató, mint a Weboldalak üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül 
megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően 
kezeli,  különös  tekintettel  a  személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire. 
Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja üzleti partnereinek (Megbízóinak), 
a Weboldalak Látogatóinak, és Felhasználóinak személyes és bizalmas információit.  A 
tudomására  jutó  valamennyi  adatot  és  tényt  bizalmasan  kezel,  azokat  kizárólag  a 
szolgáltatásai  működtetéséhez,  fejlesztéséhez,  a  hirdetési  felületek  értékesítéséhez, 
valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel, harmadik félnek 
nem adja át semmilyen célból. 
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