Duel – Press s.r.o.
Általános Szerződési Feltételek
hirdetési szolgáltatások nyújtására

1.
1.1.

1.2.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Duel – Press s.r.o., statisztikai számjel: 35 722 517,
székhely: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság, bejegyezve a Bratislava I
Járásbíróság cégjegyzéke Sa részében, ir. sz.: 6074/B (a továbbiakban Duel - Press) hirdetési
szolgáltatásai nyújtására (a továbbiakban „ÁSZF“) a Duel – Press s.r.o. mint hirdetést
közzétevő és harmadik személyek mint hirdetést megrendelők közötti, a hirdetési szolgáltatások
nyújtásából eredő jogviszonyokról rendelkeznek (a továbbiakban „Hirdetési Felület“-ként is).
A Duel - Press időszaki sajtótermékek, az ÚJ SZÓ napilap, a VASÁRNAP hetilap (a
továbbiakban „Folyóiratok“) kiadója, valamint a www.ujszo.com internetes portált és a hozzá
fűződő tartományokat (a továbbiakban „Portál“) üzemelteti, melyek(b)en harmadik személyek
részére hirdetési felületet bocsát rendelkezésre.
A Duel - Press továbbá a szerződéses partnerei internetes portálain is jogosult harmadik
személyek számára hirdetési felületet rendelkezésre bocsátani.

1.3.

2.
2.1.

A hirdetés megrendelője (a továbbiakban „Megrendelő“) olyan harmadik személy - vállalkozás
(természetes vagy jogi személy, közvetlen ügyfél vagy reklám- ill. médiaügynökség), amely
hirdetés közzétételét rendeli meg a Duel - Press-től, ill. amely a Folyóiratokban és/vagy a
Portálokon való hirdetési szolgáltatások nyújtására irányuló szerződést köt vele (a továbbiakban
„Szerződés“).
HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA
A Duel – Press a Folyóiratokban és/vagy Portálon hirdetési felületet biztosít a Megrendelőnek a
közöttük létrejött Szerződés alapján.

2.2.

A Szerződés érvényesen úgy jön létre, ha: (i) a Szerződést mindkét szerződő fél aláírta, vagy
ha (ii) a Duel – Press bizonyíthatóan elfogadja a Megrendelő általi megrendelést (a
továbbiakban „Megrendelés“).

2.3.

A Megrendelőnek csak azon Megrendelése tekinthető bizonyíthatóan elfogadottnak, melyet a
Duel - Press tevékenységéért felelős személy és/vagy a Duel – Press által megbízott személy
aláírt és mely faxon, elektronikus postán keresztül (e-mailben) vagy postai feladványként
visszaküldésre került a Megrendelőnek. A Megrendelő által tett Megrendelés Duel – Press általi
elfogadásával létrejön a Szerződés a Duel - Press és a Megrendelő között, mely alapján a Duel
– Press a Folyóiratokban és/vagy a Portálokon a Megrendelésben és ÁFSZ-ben meghatározott
követelmények szerinti hirdetési szolgáltatást nyújt a Megrendelő számára, és a Megrendelő
kötelezi magát a hirdetési felület biztosításáért a Megrendelésben feltüntetett vagy a hirdetési
felület biztosításáért a Duel – Press-nek a Megrendelés elfogadása napján aktuális árlistája
szerinti ár rendes és időben történő megfizetésére.

2.4.

A Szerződés esetleges változtatásairól szóló bármely mellékegyezmény elfogadása kizárólag
írásos alakban készített szerződésmódosítás útján megengedett, melyet minden szerződő
félnek alá kell írnia.

A Szerződés tárgya a Duel – Press aktuális hirdetési ajánlatának megfelelő, melyet a
Megrendelő a Szerződés aláírása előtt megismert. A Megrendelő a Szerződés aláírásával
kijelenti, hogy a Duel – Press reklámfelületei rendelkezésre bocsátásának aktuális ajánlatát
megismerte.
2.6. A hirdetés közzétételének (a Szerződés tárgyának) megkezdése
2.6.1. A Duel - Press a Szerződésben feltüntetett vagy a felek által közösen meghatározott napon
kezdi meg a Megrendelő hirdetésének közzétételét, kivéve azon eseteket, amikor a Duel –
Press jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Megrendelő hirdetése közzétételének
megkezdésére kijelölt napot, amennyiben: (a) a Megrendelő nem kézbesíti a Duel – Press-nek
időben a kijelölt határidőn belül és a megfelelő műszaki adottságokkal rendelkező, a
2.5.

hirdetéshez vagy annak valamely részéhez szükséges anyagot a Duel – Press elvárásai
szerint, ami nélkül a hirdetés közzététele nem lehetséges, (b) változik a Folyóirat/Folyóiratok
megjelenésének napja, és a Megrendelő hirdetése közzétételének megkezdése napját érintő
változásról az ügyfél bizonyíthatóan (e-mailben) tájékoztatva volt (c) nem került kifizetésre az
előlegszámla – elsősorban a PPC hirdetések esetében.
2.6.2. Az a tény, hogy a Megrendelő hirdetése közzététele megkezdésének a napja kitolódott, nincs
befolyással a Duel – Press szerződéstől való elállási jogára azon okokból, melyek a Megrendelő
hirdetése közzétételének megkezdése napjának kitolódását okozták, ahogy a Folyóiratokban
és/ vagy a Portálokon való hirdetés közzétételi ideje rövidítésének jogára sem.
2.6.3. A rendelkezésre bocsátott hirdetési felület árának a Megrendelő általi késedelmes megfizetése
vagy az Anyagoknak a Duel - Press részére való késedelmes vagy hiányos átadása esetén, a
Folyóiratokban és/vagy Portálokon való hirdetés közzétételének ideje nem hosszabbodik meg a
Megrendelő késedelmével megegyező időtartammal. Ez esetben a Megrendelő nem jogosult a
megfizetett ár vagy az ár arányos részének visszaadására. A Megrendelő javított teljesítésre
sem jogosult az adott Folyóiratokban és/vagy Portálokon.
2.7. Anyagok
2.7.1. A Megrendelő köteles a Duel – Press részére minden a hirdetés közzétételéhez szükséges
reklám- és grafikai anyagot átadni (a továbbiakban „Anyag“), a Duel – Press által elvárt
minőségben és terjedelemben a Szerződés szerinti határidőben, egyébként a Szerződésben
szereplő egyes Folyóiratok időrendje szerint vagy legkésőbb 5 naptári nappal a Szerződésben
szereplő Portálokon való hirdetés közzététele megkezdésének napja előtt, illetve a Duel – Press
által kijelölt határidőben.
2.7.2. A Megrendelő felelősséget vállal az Anyagok tartalmáért, valamint azért, hogy tartalmuk
megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és egyidejűleg azért is, hogy az Anyagok
ne sértsék harmadik személyek bárminemű jogait, ahogy a társadalom általános érvényű
erkölcsi alapelveit sem. A Megrendelő ezennel kijelenti, hogy az Anyagokat illetően rendezett
minden szerzői jogi és szomszédos jogi jogviszonyt és jogosult azok megjelentetésére,
terjesztésére és a Folyóiratokban és/vagy Portálokon való hirdetés keretében történő
változtatásaira és az azokat érintő beavatkozásokra. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles
azon Anyagok átadásáig, melyekhez harmadik személyek szerzői- és szomszédos jogai
fűződnek, saját költségén bebiztosítani e harmadik személyek összes szükséges hozzájárulását
a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében. A Megrendelő teljes felelősséget vállal bármely
harmadik személy jogainak megsértéséért, elsősorban az Anyagokhoz fűződő szerzői- és
szomszédos jogokat illetően. A Megrendelő köteles a Duel – Press részére megtéríteni
mindazon kárt, amelyet az harmadik személyeknek az Anyagokhoz és egyéb reklámelemekhez
fűződő szerzői- és szomszédos jogaik megsértése miatti jogérvényesítésük következtében
szenvedett el. A Megrendelő köteles a Duel – Press kérésére bizonyítékokkal alátámasztani az
Anyagokat érintő harmadik személyek szerzői- és szomszédos jogaira és egyéb adatokra
vonatkozó tényeket.
2.7.3. Amennyiben a Megrendelő hirdetésének közzétételéhez maga adja le az anyagokat a Duel –
Press részére, az Üzemeltető nem felel a hirdetés tartalmi oldaláért, valamint a szövegbeli és
grafikus ábrázolásának minőségéért és a hirdetés azon egyéb hiányosságaiért sem, melyek az
Anyagok elégtelen minőségéből erednek.
2.7.4. Amennyiben a Megrendelő megsérti az Anyagokra vonatkozó, a Szerződésben vagy az ÁSZFben meghatározott határidőn belüli leadási kötelezettségét, e kötelezettség megsértéséért a
Duel – Press jogosult a Megrendelőtől kötbér megfizetését követelni és a Megrendelő köteles a
Duel – Press részére e kötbért megfizetni, mely kötbér mértéke megegyezik a Szerződés
szerint a hirdetési felület nyújtásáért fizetendő Árral.
2.7.5. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a Szerződés alapján a Folyóiratokban és/vagy
Portálokon közzétett hirdetés minőségéért és tartalmáért és mentesíti a Duel – Press-t
bárminemű harmadik személyeknek a Megrendelő megjelentetett hirdetésével kapcsolatban
támasztott jogigényeitől; a fentiek nem érvényesek abban az esetben, ha a Folyóiratokban
és/vagy Portálokon közzétett hirdetés hibás minőségét és tartalmát bizonyíthatóan a News and
Media Holding okozta.

2.8.

A Duel – Press jogosultsága a Megrendelő hirdetése közzétételének megtagadására és
felfüggesztésére

2.8.1. A Duel – Press-nek kizárólagos joga van a Megrendelő részére szerződésben rögzített hirdetés
vagy annak egy részének közzétételét azonnali hatállyal megtagadni vagy felfüggeszteni,
mindenekelőtt a következő esetekben, amennyiben tudomására jut, hogy:
(a) a hirdetés (ill. Anyagok) hatályos jogszabályokba ütközik(/nek), elsősorban de nem
kizárólag a későbbi jogszabályok által módosított Tt. 147/2001 sz., a reklámról szóló
törvény rendelkezéseibe és a későbbi jogszabályok által módosított Tt. 513/1991 sz.
törvény, a Kereskedelmi Törvénykönyv Első és Ötödik fejezetének rendelkezéseibe;
(b) a hirdetés (ill. Anyagok) sérti(k) a reklámetikai kódexet;
(c) a hirdetés (ill. Anyagok) a jóerkölcsöt fenyegeti(k) és súlyosan sértheti(k) a közrendet;
(d) a hirdetés (ill. Anyagok) a Duel – Press már létező ügyfelének üzenetét tartalmazza(/ák) és
a Megrendelő, illetőleg annak ügyfele ezen létező ügyfél közvetlen versenytársa;
(e) a hirdetés (ill. Anyagok) a Duel – Press vagy valamely üzleti partnerének konkurrensét
népszerűsíti(k) (versenytársát a gazdasági versenyben) vagy az interneten való
kattintással az ilyen vállalkozás internetes oldalaira irányít(anak);
(f) a hirdetés (ill. Anyagok) nem felel(nek) meg a Duel – Press műszaki leírásainak vagy a
Duel – Press érdekeinek;
(g) saját kötelezettségét nem tudja teljesíteni a Megrendelő által benyújtott Anyagok műszaki
hibái vagy egyéb hiányosságai miatt;
(h) a Megrendelő által leadott információk nyilvánosságra hozatala a hatályos jogszabályokból
eredő kötelezettségek megszegését, harmadik személyek törvényes érdekeibe vagy
jogaiba való jogellenes beavatkozást vagy a jóerkölcs megsértését eredményezné;
(i) a hirdetés nem felel meg a Duel – Press aktuális ajánlatának vagy a Megrendelővel kötött
előzetes megállapodásának (ideértve az irreális mennyiségű vagy tartalmú hirdetés
megrendelését);
(j) a Megrendelő nem rendelkezik vagy nem gyakorolja az Anyagokhoz kapcsolódó összes
ún. harmadik személyekhez fűződő jogot (mindenekelőtt a szerzői és szomszédos jogokat)
vagy erről megalapozott kételye van;
(k) a Megrendelővel szemben lejárt fizetési határidejű követeléseket tart nyilván;
(l) a hirdetési szolgáltatás nem nyújtható annak valamely szerződésbeli partner (pl. Google)
általi megtagadása miatt vagy ilyen szerződésbeli partner szerződéses feltételeinek más
okból történő változásai miatt;
(m) a hirdetést más okokból sem lehet megjelentetni, például nem felel meg az érintett
Folyóirat vagy Portál koncepciójának. Az okot azonban mindig világosan meg kell nevezni
és a Megrendelőt e tényről a Duel – Press bizonyíthatóan értesíti.
2.8.2. A Megrendelő és a Duel – Press nézeteltérése esetén afelől, hogy a hirdetés (ill. Anyagok)
beteljesíti(k)-e az ÁSZF 2.8.1 pontja szerinti valamely rendelkezés feltételeit, e kettejük közötti
ellentétről a Duel – Press dönt saját belátása szerint.
2.8.3. A Duel - Press köteles a Megrendelőt írásban értesíteni a hirdetés vagy annak valamely része
közzétételének megtagadásáról vagy felfüggesztéséről az ÁSZF 2.8.1 pontja alapján. Az ilyen
értesítést a Duel – Press Szerződéstől való elállásának kell tekinteni vagy a Szerződés azon
részétől való elállásnak, melyet az elutasítás érint.
2.9.

A Duel - Press fenntartja magának a jogot a hirdetési oldal vagy hirdetés megfelelő
szókapcsolattal, rövidítéssel, számjellel vagy ezek kombinációjával való megjelölésére (pl. PR,
P7 – 111 stb.).

3.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.

A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Duel – Press részére rendesen és időben megfizeti a
hirdetési felület biztosításáért a Szerződésben meghatározott vagy a felek által közösen
meghatározott árat, máskülönben a Duel – Press aktuális érvényben levő árlistáján feltüntetett

árat (a továbbiakban „Ár“). Az Árhoz ÁFA is fel lesz számolva a hatályos jogszabályok szerint.
A Szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy megismerte a News and Media Holding
Árlistáját.
3.2.

Az Ár Megrendelő általi késedelmes megfizetése esetén a Duel – Press a tartozás összegéből
0,05 % mértékű késedelmi kamat megfizetését is követelheti a Megrendelőtől a késedelem
minden egyes napjára.

3.3.

Abban az esetben, ha a Megrendelő nem fizeti meg rendesen és időben a Duel – Press-szel
szembeni összes kötelezettségét, a Duel – Press jogosult megtagadni a hirdetés
közzétételének megkezdését vagy ha már megkezdte a hirdetés közzétételét, felfüggeszteni azt
mindaddig, míg a Megrendelő a Duel – Press-szel szembeni kötelezettségeit meg nem fizeti.
Késedelmes fizetés esetén a Duel - Press nem köteles a megállapított közzétételi időt
meghosszabbítani azon időtartammal, amelyre a Megrendelő hirdetésének közzététele fel volt
függesztve vagy nem volt megkezdve. Amennyiben a Megrendelő nem fizeti meg a
kötelezettségeit a hirdetés közzétételének felfüggesztését vagy el nem kezdését követő 2
napon belül, a Duel - Press jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és a Megrendelő
nem jogosult a megfizetett Ár vagy annak egy részének a visszatérítésére. A Megrendelő felel
mindazon károkért, amelyek ez esetben a Duel – Press-t érik és kötelezi magát arra, hogy
azokat a Duel – Press részére megtéríti.

3.4.

Abban az esetben, ha a Duel - Press az ÁSZF 3.3 pontja alapján nem kezdi meg vagy
felfüggeszti a hirdetés közzétételét, a Megrendelő továbbra is köteles a Duel – Press-szel
szembeni, a meg nem kezdett vagy felfüggesztett hirdetés közzétételével összefüggő minden
kötelezettségét teljesíteni.

4.

A MEGRENDELŐ SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSA

4.1.

A Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől:

(a) a Megrendelő hirdetése közzétételének megkezdésére kijelölt nap előtti 14 napig az Ár 50
(b)

%-nak megfelelő mértékű bánatpénz és a vonatkozó ÁFA megfizetése esetén, vagy
a Megrendelő hirdetése közzétételének megkezdésére kijelölt nap előtti 7 napig az Ár 100
%-nak megfelelő mértékű bánatpénz és a vonatkozó ÁFA megfizetése esetén, miközben a
Szerződés megszűnésének napja megegyezik azzal a nappal, melyen a Megrendelő a fent
említett határidőkön belül írásban értesíti a Duel – Press-t arról, hogy a Szerződéstől való
elállási jogát érvényesíti és a megállapított bánatpénzt a Duel – Press-nek egyidejűleg a
kijelölt határidőben megfizeti.

4.2.

Az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározott határidők lejárta után a Megrendelő nem jogosult a
Szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására.

4.3.

A Megrendelő továbbá jogosult a Szerződéstől elállni az érintett Folyóiratok egyes árlistáiban
feltüntetett határidők szerint. Az egyes Folyóiratok árlistái a http://www.ujszo.com weboldalon
lettek nyilvánosságra hozva.

5.

HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ KÁRÉRVÉNYESÍTÉS ÉS KÁRTÉRÍTÉS

5.1.

Amennyiben a Megrendelő Szerződés szerinti hirdetésének közzététele során hibás teljesítésre
kerül sor, amelyért a Duel – Press felel, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő kárt a
Duel – Press-szel szemben írásban érvényesíteni azon naptól számított 7 napon belül, amelyen
arról tudomást szerzett vagy szerezhetett volna, másképp a Megrendelő ezen joga megszűnik.

5.2.

A Duel - Press kötelezi magát arra, hogy a Megrendelőnek az ÁSZF 5.1 pontja szerinti hibás
teljesítésből eredő írásbeli kárérvényesítése kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül
reagál rá.

5.3.

A Megrendelő hibás teljesítésből eredő kárérvényesítési igényének elismerése esetén a Duel Press a hibát felesleges késedelem nélkül helyrehozza.

5.4.

A Megrendelő Szerződésből eredő kötelezettsége megszegése esetén a Duel – Press jogosult
a Megrendelőtől kötbér megfizetését követelni és a Megrendelő köteles a Duel – Press-nek
kötbért megfizetni, mely kötbér mértéke minden egyes, a Szerződésből vagy az ÁSZF-ből eredő
kötelezettsége megszegésért 500 €.

6.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1.

A szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, mely megállapodást
írásban kell elkészíteni.

6.2.

A Duel - Press Szerződéstől való elállása

6.2.1. A Duel - Press jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől, ill. annak egy részétől,
amennyiben:
(a) a Megrendelő nem adja le időben a megfelelő műszaki paramétereket tartalmazó, ill.
terjedelmű anyagokat, vagy azok jogszabályba ütközőek vagy nem felelnek meg a Duel –
Press által támasztott követelményeknek;
(b) beigazolódik, vagy a Duel – Press-nek indokolt gyanúja van afelől, hogy az Anyagokhoz
harmadik személyek jogai fűződnek (mindenekelőtt szerzői és szomszédos jogok) és a
Megrendelő a harmadik személyektől szükséges hozzájárulások meglétét nem igazolja;
(c) a hirdetés tartalma ellenkezik a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogszabályokkal,
mindenekelőtt, de nem kizárólag a későbbi jogszabályok által módosított Tt. 147/2001 sz.,
a reklámról szóló törvény rendelkezéseivel, valamint a későbbi jogszabályok által
módosított Tt. 513/1991 sz. törvény, a Kereskedelmi Törvénykönyv ötödik fejezetének
rendelkezéseivel;
(d) bekövetkezik az ÁSZF 2.8.1 pontjában említett események valamelyike;
(e) a Megrendelő több, mint 14 nappal késik az Ár vagy annak egy részének a megfizetésével;
(f) a Megrendelő ellen végelszámolási- vagy felszámolási- / csődeljárás vette kezdetét;
(g) a műszaki feltételek változása esetén, amit követően a Duel - Press nem lesz képes
teljesíteni a Szerződés feltételeit (pl. az aukciós rendszer jelentős változása).
6.2.2. A Duel - Press jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől, ill. annak egy részétől ezen
ÁSZF és a Szerződésben meghatározott egyéb esetekben is, mindenekelőtt a jelen ÁSZF 2. és
3. cikkelyében említett okokból.
6.2.3. A Duel – Press Szerződéstől való elállása a Szerződéstől való elállás Megrendelőnek való
kézbesítése napjától hatályos. Amennyiben a Szerződéstől való elállást bizonyíthatóan
lehetetlen kézbesíteni a Megrendelőnek, a Szerződéstől való elállást annak a Megrendelő
Szerződésben feltüntetett címére történő postára adásának napjától kell hatályosnak tekinteni.
6.2.4. A Duel - Press és a Megrendelő rögzítik, hogy a Duel – Press-nek az ÁSZF-ben vagy a
Szerződésben szereplő okokból történő Szerződéstől való elállása esetén a Duel - Press nem
köteles a Megrendelőnek visszaadni a már megfizetett Árat, ill. annak arányos részét, hanem
azt beszámolják a kötbérbe, melyet a Megrendelő köteles a Duel – Press részére a Szerződés
megszegéséért megfizetni.
6.3.

A Duel - Press jogosult a Szerződéstől elállni a műszaki feltételek olyan változása esetén, amit
követően a Duel - Press képtelen lesz a Szerződés feltételeit teljesíteni (pl. az aukciós rendszer
jelentős mértékű változása). A Szerződéstől való ilyen elállás annak a Megrendelő részére való
kézbesítése napjával lép hatályba. A jelen ÁSZF e pontja szerinti Szerződéstől való elállás
bizonyíthatóan lehetetlen kézbesítése esetén a Szerződéstől való elállás a Megrendelőnek a
Szerződésben feltüntetett címére történő postai feladás napjától kell hatályosnak tekinteni. A
Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Megrendelőnek visszaadja az Ár fel nem használt
részét, miután levonta belőle a hirdetés beállításának és a róla szóló jelentésnek az értékét.

7.

RENDELKEZÉSEK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

7.1.

A személyes adatok védelmét 2018.5.25-től az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697
rendelete (2016 április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a Tt. 18/2018 sz., a
személyes adatok védelméről és valamely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló
törvénye szabályozza. A személyes adatok védelmét érintő közelebbi információk a „A
személyes adatok kezelésének elvei – hirdetők“ c. dokumentumban találhatóak, mely a
www.ujszo.com weboldalon lett nyilvánosságra hozva.

8.

BEFEJEZŐ RENDELKEZÉSEK

8.1.

A Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti
együttműködésük során szerzett adatokat és információkat nem adják át harmadik
személyeknek, ellenkező esetben az ebbéli kötelezettségük megszegésével okozott károkért a
károsult félnek felelősséggel tartoznak.

8.2.

Az ÁSZF jelen változata a Szerződés elválaszthatatlan része. A Szerződés eltérő rendelkezései
elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

8.3.

A Szerződés vagy ÁSZF bármely részének érvénytelensége vagy esetleges tartalmi
hiányossága nem érvényteleníti az egész Szerződést vagy ÁSZF-t. Amennyiben a Szerződés
vagy ÁSZF valamely rendelkezései a Szerződés megkötése után érvényüket, ill. hatályukat
vesztik, a Szerződés vagy az ÁFSZ további rendelkezései továbbra is érvényesek és hatályban
maradnak.

8.4.

A jelen ÁSZF a http://www.ujszo.com internetes oldalon lettek nyilvánosságra hozva.

8.5.

A Duel - Press jogosult egyoldalúan módosítani és kiegészíteni az ÁSZF rendelkezéseit. Az
ÁSZF módosítása vagy kiegészítése az ÁSZF új teljes szövegének a http://www.ujszo.com
weboldalon való nyilvánosságra hozatalának napján lép érvénybe.

8.6.

A Megrendelő a Szerződés megkötésével egyetért a jelen ÁSZF szövegével, melyet a
Szerződés megkötésekor teljes mértékben megismert.

8.7.

Azon kérdésekre, amelyekről a jelen ÁSZF vagy Szerződés nem rendelkeznek, a későbbi
jogszabályok által módosított Tt. 513/1991 sz. Kereskedelmi Törvénykönyv és a későbbi
jogszabályok által módosított Tt. 147/2001 sz., a reklámról szóló törvény rendelkezései az
irányadók.

8.8.

A jelen ÁSZF-re és Szerződésre a szlovák jog alkalmazandó és a Szlovák Köztársaság illetékes
bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

8.9.

A jelen ÁSZF 2018.5.29-én léptek érvénybe.

