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Weboldal használati feltételek 
 
 
 
1. A használati feltételek hatálya 

A www.intellicom.hu domain alatt megtalálható internetes oldalak (továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa 
és üzemeltetője az On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi 
út 167-169. Keleti-szárny. ép. 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-880493, a továbbiakban: "On Line System Kft.")  

 

Az On Line System Kft. elérhetőségei:  
Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Keleti-szárny. ép. 4. em. 
Telefonszám: +36 (1) 999-0900 
Web: www.intellicom.hu  
 

A Weboldal által kínált funkciók és szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a www.intellicom.hu 
oldalaira navigáló látogatók vagy az On Line System Kft. előfizetői (továbbiakban: "Előfizetők") – látogatók 
és Előfizetők a továbbiakban együttesen: "Felhasználók") – elfogadják a jelen felhasználási feltételekben 
(továbbiakban: "Felhasználási Feltételekben") rögzített igénybevételi feltételeket. A Felhasználó az On Line 
System Kft. által működtetett weboldalra történő navigálással, illetve a weboldalon megtalálható funkciók 
és szolgáltatás használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak 
rendelkezéseiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen Felhasználási Feltételekben 
rögzített szabályok megfelelően alkalmazandók azon látogatókra és Előfizetőkre is, akik az On Line System 
Kft. Általános Szerződési Feltételeit korábban elfogadták. A weboldalon lévő információk megtekintéséhez, 
a funkciók és szolgáltatások használatához a Felhasználók személyes adatainak megadása nem szükséges.  

Az On Line System Kft. által működtetett, illetve javára bejegyzett, www.intellicom.hu és egyéb domain 
nevek alatt a On Line System Kft. vagy megbízott harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak 
mindegyike jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. 

Az On Line System Kft. a weboldalon vagy onnan elérhető egyes funkciók és szolgáltatások igénybevételét 
a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötheti. Ezekben az esetekben a személyes adatok felvétele előtt 
az On Line System Kft. tájékoztatást nyújt a szolgáltatás vagy funkció használatával összefüggő adatkezelés 
szabályairól, illetve beszerzi a személyes adatok kezeléshez szükséges hozzájárulásukat.  

 

2. Weboldal használatával kapcsolatos rendelkezések 

Felhasználók a Weboldalt saját felelősségükre használják. Weboldalra mutató hivatkozást (link formájában) 
bármely Felhasználó használhat, azonban annak használata nem sértheti a On Line System Kft. tartalmának 
felhasználására és szellemi jogaira vonatkozó általános szabályokat. Tilos a weboldalon megjelenített 
információk olyan módon történő felhasználása, mely a On Line System Kft. által kínált termékeket és 
szolgáltatásokat valótlan, megtévesztő formában jeleníti meg. A On Line System Kft. logójának, 
kereskedelmi nevének, általa bejegyzett vagy védjegyhasználati engedéllyel használt védjegyeinek 
megjelenítése, szerepeltetése és felhasználása kizárólag az On Line System Kft. előzetes írásbeli engedélye 
alapján lehetséges.  
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Biztonsági rendelkezések, melyeket a Felhasználóknak a Weboldal és tartalma biztonságának megőrzése 
érdekében be kell tartaniuk: 

- tilos nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy 
hirdetését is 

- tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott 
szolgáltatásba, tilos azok működését megzavarni (pl.: vírus elhelyezése a weboldalon, a weboldal 
túlterhelése, "spamelése") 
 
 

3. Tartalom és szellemi jogok 

A Weboldal tartalmára vonatkozó vagyoni jogok gyakorlására kizárólag az On Line System Kft. jogosult, 
ahogyan szerzői jogvédelem illeti meg a Weboldal funkcionalitásával, megjelenésével, egyedi tartalmával, 
a Weboldalon kínált egyedi szolgáltatás csomagok kialakításával kapcsolatban. 

A Felhasználók, a Weboldal egyes elemeinek saját, személyes használatra történő felhasználásához az On 
Line System Kft. hozzájárul (pl. az információk tárolása, nyomtatása), amennyiben az a szabad felhasználás 
körét nem lépi túl. 

Tilos azonban: 

- a Weboldal tartalmának egyes részeit vagy akár egészét bármilyen formában terjeszteni, másolni, 
többszörözni 

- a Weboldal tartalmát a nyilvánosság felé közvetíteni, átdolgozni 
- a Weboldal tartalmát olyan módon felhasználni, hogy az a szabad felhasználás körét meghaladja 

Minden ilyen felhasználáshoz az On Line System Kft. előzetes, felhasználásra irányuló írásbeli engedélye 
szükséges. 

Az On Line System Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon megjelenő információkat (különös 
tekintettel az ott elérhető menüpontokra, tartalmakra, azok egyes részére és a kínált szolgáltatások körére) 
bármikor, a Felhasználók részére küldött előzetes értesítés nélkül módosíthatja, visszavonhatja vagy azokat 
kiegészítheti.  

 

4. Az On Line System Kft. felelőssége 

Bár az On Line System Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épségének, teljességének, 
pontosságának, aktualitásának megőrzése, biztosítása érdekében, azokért felelősséget vállalni - az On Line 
System Kft.-től függetlenül esetlegesen bekövetkező változások miatt - nem tud. A Felhasználók a 
weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják és az On Line System Kft. nem felel olyan gondatlanul 
okozott kárért, amely a weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom 
következménye. Az On Line System Kft. továbbá nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés 
folyamatos vagy hibamentes lesz. 

A weboldalon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat az On Line System 
Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. 

A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, 
illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából 
vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő 
károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az On Line System Kft. kifejezetten kizárja. 
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Az On Line System Kft. által kizárja a felelősséget a Weboldalon esetlegesen feltüntetett, harmadik 
személyek által üzemeltetett domainre mutató link és az ott megjelenő tartalmak, információk 
vonatkozásában. 

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az On Line System Kft. nem felelős a weboldal használatának 
eredményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy 
bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan 
hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő 
kárért.  

 

5. Regisztrációs oldalak, érdeklődés elküldésére szolgáló űrlapok 

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs 
formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat 
(nevet, postacímet, e-mail-címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai 
információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége 
arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.  

 

 


