ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Toptanar.hu weboldalt
üzemeltető Innovative Tech Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134
Budapest, Dunyov István utca 14. VII. Em. 22. cégjegyzékszáma: 01-09-305342; e-mail
elérhetőség: info@toptanar.hu továbbiakban: Szolgáltató) és az Innovative Tech Solutions Kft.
által a Toptanar.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat
(továbbiakban: Szolgáltatások) igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) jogait
és kötelezettségeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó
és Szolgáltató között szerződés jön létre (továbbá: Szerződés).

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN TALÁLHATÓ ÉS A
WEBOLDALON HASZNÁLATOS FOGALMAK AZ ALÁBBIAK SZERINT
ÉRTELMEZENDŐK.
Weboldal: A Szolgáltató által a www.toptanar.hu vagy toptanar.hu és domain alatt üzemeltetett hirdetési és
oktatási felület, ahol a Tanárok és Diákok szolgáltatásainkat igénybe vehetik. A Toptanar.hu weboldal és hozzá
kapcsolódó aloldalak az oktatni, hirdetni és tanulni kívánó Tanárok valamint Diákok számára szól.
Felhasználó: Minden olyan személy, aki a Weboldalon regisztrált felhasználói fiókkal rendelkezik, Tanárként
hirdetést helyezhet el a Weboldalon az általa meghatározott összegért, valamint Szolgáltató által biztosított online
interaktív felületen (továbbiakban: Online Osztályterem) tanulhat vagy taníthat.
Online oktatás: Az Osztályteremben való oktatást jelenti, melynek résztvevői a Tanár és Diák. Az online oktatás
összhangban van jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;
Tanár: Az a Felhasználó aki a regisztráció során a Tanár felhasználó típust választotta. Az online oktatás során
az a fél minősül Tanárnak, akit a Diák tanulás céljából felkeres és ennek fejében pénzt fogad el az oktatásért
cserében.
Diák: Az a Felhasználó aki a regisztráció során a Diák felhasználó típust választotta. Az online oktatás során az a
fél minősül Diáknak, aki a Tanárt tanulás céljából felkeresi és az oktatásért cserébe pénzt ad.
Óradíj: A Tanár által előre meghatározott összeg amelyet a Diák kifizet a Tanár Barion számlájára.
Online tanóra: 60 perces tanulási célú óra, melyet a Tanár és Diák online osztálytermünkben tölt el. A tanóra
létrejöttének feltétele a sikeres időpontfoglalás.
OnlineSuli: Online osztályterem, ahol Tanár és Diák tanulhat illetve taníthat sikeres időpontfoglalás és fizetés
esetén.
Leegyeztetett óra: A Tanár és Diák által is jóváhagyott időpont (és ennek részletei), aminek árát a Diák már
kifizette.
Tagság: 30 napra szóló hirdetési megjelenést jelent. A tagság a profil hitelesítése, kötelező adatok megadása és
az aktuális fix havidíj befizetése után válik érvényessé.
Havidíj: A hirdetési találatokban való megjelenésért fizetett összeg, mely alap csomag esetén 30 napig érvényes.
Használati díj: A Szolgáltató által az óradíjból levont összeg.
Tranzakció: Az a folyamat, amelynek során a Tanár és Diák között pénzmozgás keletkezik.
Időpontfoglalás: Az a folyamat, amelynek során a Szolgáltató által biztosítótt Weboldalon a Diák időpontfoglalást
kezdeményez a Tanár felé.
Időpont Elfogadás: A fél beleegyezik az időpont foglalás minden részletébe.
Időpont Lemondás: A fél többé nem egyezik bele az időpont foglalás részleteibe, az időpontfoglalási folyamatot
megszakítja és ezzel az időpont minden egyes részlete tárgytalannak minősül.
Időpont Szerkesztés: Az időpontfoglalás valamely részletének módosítása, és a másik fél felkérése ennek
felülvizsgálatára.
Fizetés: Az időpontfoglalás során mindkét fél által jóváhagyott összeget a Diák a Barion felületén kifizeti a Tanár
Barion tárcájába. Sikeres fizetés esetén a Tanórát követő 72 óra leteltével válik elérhetővé a Tanár számára a
befizetett összeg Barion tárcájában. Amennyiben a Diák lemondja foglalását a Leegyeztetett órát megelőzően
legalább 1 órával, úgy a befizetett összeget visszatérítésre kerül.

Üzenetek oldal: A https://www.toptanar.hu/online/uzenetek címen elérhető felület, ahol a Tanárok és Diákok
kommunikációjának elősegítésére szolgál. A felületen a felhasználók üzeneteket küldhetnek egymásnak illetve
fájlokat oszthatnak meg egymással.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1.1 A Toptanar.hu üzemeltetője jogosult a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására.
Továbbá az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy egészben egyoldalúan módosítsa a
Szolgáltatások tartalmát és díját, az igénybevétel feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Az
Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult a jogszabályi környezet változása esetén, új szolgáltatások
bevezetése, a meglévő szolgáltatások további biztosítása céljából, vagy amennyiben azt a gazdasági, műszaki
vagy egyéb körülményben bekövetkezett változás azt indokolja.
A módosításról értesítés formájában tájékoztatja a Felhasználót. Az értesítést a Toptanar.hu erre a célra szolgáló
felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a Profil beállítások menüben
szereplő e-mail címére küldött e-mail tartalmazhatja.

Felhasználó a módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával, megrendelésével egyben elfogadja a
módosításokat is.

A Felhasználó amennyiben a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az
Szolgáltató szolgáltatásait, jogosult jogviszonyát megszüntetni az ÁSZF– ben foglaltak szerint.
1.2 A Szolgáltató hirdetési felületet biztosít regisztrált Tanárai számára szolgáltatásaik értékesítéséhez, valamint
az online oktató Tanárok részére Online Osztálytermet is, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat
nyújt a Weboldalon.
Szolgáltató mindent elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem
vállal kötelezettséget a folyamatos működtetésre, a Szolgáltatás folyamatos biztosítására. Az Szolgáltató nem
vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyek a Szolgáltatótól független körülmények
okoznak.

1.3. Az Üzemeltető által üzemeltetett Toptanar.hu szolgáltatásait kizárólag
– cselekvőképes magánszemély (természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján
betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8.
§.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem
töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat
a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk.
2:14.§).
– vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a saját, vagy az általa
képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós és helyes adatai,illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1.4 A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve Felhasználói fiók létrehozása esetén, a
regisztráció során, továbbá a szolgáltatások megrendelése során elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen ÁSZF, és az annak részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget
vállal az ÁSZF betartására.

1.5 A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalt Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére
használhatja.

2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 97%-os rendelkezésre
állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások,
melyek tervezett időpontjairól előzetesen e-mailben értesítést küldünk a Felhasználók részére.
2.2 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a szolgáltatás igénybevételéhez, mely az
info@toptanar.hu email címen kérhető.
2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes hirdetési ajánlatban meghatározott díjakat a Felhasználó felé
kiszámlázni.
2.4 Késedelmes fizetés esetén a késdelembe esés napjától a teljesítés napjáig a Szolgáltató jogosult a
szolgáltatás felfüggesztésére.
2.5 A Szolgáltató a szolgáltatásainak tartalmát és díját illetőleg jogosult az egyoldalú változtatásra, melyről
legalább 5 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Felhasználót e-mail formájában. A már
megrendelt szolgáltatásnak sem a díja, sem pedig tartalma nem módosítható.
2.6 A meghibásodásból adódó leállások esetén a Szolgáltató intézkedik a szolgáltatás lehető leghamarabbi
újraindításáról. A hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik
fél által okozott üzemzavarért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 72 órát meghaladó leállás esetén
Szolgáltató a Tanár részére, a kiesett időtartammal meghosszabbítja aktív előfizetésének időtartamát.
2.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást bármely
Felhasználótól, aki megsérti az alábbi pontok bármelyikét:
2.7.1 Nem helyezhetőek el és oszhtatóak meg a weboldalon törvénybe ütköző, szexuális tartalmú,
szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő, uszító vagy vulgáris anyagok
2.7.2 A Szolgáltatás bármely részének hibás vagy korlátozott működését okozza,
2.7.3 Az általa kínált, szolgáltatások nem felelnek meg a hirdetésben szerepeltetetteknek, olyan
viselkedést tanúsít, amelyek alkalmas lehetnek a Toptanar.hu hírnevének csorbítására,
2.7.4 Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése,
2.7.5 Más szellemi tulajdonának sajátként szerepeltetése,
2.7.6 Tilos vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon
becsmérelni, azokra nézve sértő kijelentést tenni,
2.7.7 Tilos bármilyen politikai jellegű tartalom elhelyezése,
2.7.8 A felhasználó a kötelezettségeit nem teljesíti, nem a Szabályzat szerint jár el,
2.7.9 A Tanár profilján túlnyomó részt negatív visszajelzések (legalább 10 értékelésből a
visszajelzések 70%-a 2 vagy 1 csillagos) találhatóak,
2.7.10 1 Az Online Osztályteremben nem helyezhetőek el és jeleníthetőek meg törvénybe ütköző,
szexuális tartalmú, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő, uszító vagy vulgáris anyagok, illetve a társadalmi
normákat megsértő viselkedés.

2.8 A Szolgáltató mindent megtesz a nála lévő adatok biztonságos kezeléséért, azokkal a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően
bánik, azonban nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.
2.9 Szolgáltatásaink használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az elérhető tartalomra
vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhatja fel Szolgáltatásaink tartalmát, kivéve, ha
arra írásbeli engedélyt kapott az ilyen tartalom szellemi tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon
lehetővé teszi.
2.10 A Szolgáltató a regisztrált felhasználók profiljait felhasználhatja további hirdetésre
a https://www.facebook.com/toptanar.hu oldalon amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárul, valamint a
Felhasználó hozzájárul, hogy részére tájékoztató emailt kapjon.
2.11 A Szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználókról a rendelkezésére álló információkat
összesítetten, egyedi azonosításra alkalmatlan módon marketing vagy más reklám célokra felhasználhatja,
azonban azokat harmadik félnek az Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Ez alól kivételt
képez a törvényi kötelezettség az adatszolgáltatásra.
2.12 A Szolgáltató előzetes tájékoztatás után jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
2.13 A Szolgáltató az oldalon hirdető Tanárok által nyújtott szolgáltatásokért és annak minőségéért,
viselkedésükért és megosztott tartalmaikért nem vállal felelősséget, továbbá a Diákok viselkedéséért és
megosztott tartalmaikért sem.
2.14 A Szolgáltató köteles 30 napig megjeleníteni a Tanár hirdetését a Weboldalon az aktuális havidíj
befizetését követően. A hirdetés azon az aloldalon jelenik meg (OnlineSuli vagy OfflineSuli), amelyiken a
Tanár befizeti és aktiválja tagságát.
3. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megadott adatai valósak és aktuálisak.
3.2 Valótlan adatok esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződés egyoldalú felmondására az előfizetési díj
visszafizetésének kötelezettsége nélkül.
3.3 A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a hatályos törvények jogszabályok és rendelkezések
alapján jogosult a meghirdetett szolgáltatásainak biztosítására, azok hirdetéséhez minden szükséges
engedéllyel rendelkezik.
3.4 A Felhasználó magatartására Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) előírásai kötelezőek.
3.5 A Felhasználó által feltöltött és a hirdetésekben megjelent minden anyag, szellemi termék, média és
egyéb tartalom – logó, fotók, videók, hanganyag – jogtisztaságáért minden esetben a Felhasználó felel. A
Szolgáltató ezek tekintetében jóhiszeműen jár el, a médiatartalom jogtisztaságát csak szúrópróba szerűen
vizsgálja. Amennyiben harmadik fél szerzői jogi problémát jelez a weboldal felé a Felhasználó profiljában
szereplő tartalommal kapcsolatban, a Szolgáltató a valódi jogtulajdonos kérésére az anyag eltávolítására
jogosult.
3.6 Azzal, hogy tartalmat küld, feltölt és tárol, érvényes engedélyt ad a Szolgáltatónak a tartalom további
felhasználására. További felhasználásnak minősül – a teljesség igénye nélkül – a tárolás, reprodukálás,
nyilvános megjelenítés, megosztás, közzététel és terjesztés.
3.7 A Felhasználó vállalja, hogy tevékenysége mindenben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek.

3.8 A Felhasználói fiókok jelszóval védettek. A fiók biztonsága érdekében az esetlegesen kitudódott jelszó
helyett új jelszó igényelhető.
3.9 Az oldal látogatóinak lehetőségük van a Felhasználók profiljainál értékelések és vélemények írására arról
a szolgáltatásról, amit igénybe vettek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a beküldött vélemények értelem
szerinti lerövidítésére, illetve megváltoztatására, például helyesírási hibák esetén, és törlésére.
3.10 A látogatók által érkezett értékeléseket és véleményeket – melyeket az elfogadás előtt minden esetben
moderátor vizsgál a 2.7 pontnak megfelelően -, a Felhasználó elfogadja.

4. SZABÁLYZAT
4.1 A Szolgáltató kötelezi a Weboldalon hirdető Tanárt az alábbi feltételek betartására:
4.1.1 A regisztráció során valóságnak megfelelő és érvényes adatokat megadni
4.1.2 A profiljában feltüntetett információk alapján teljesítenie igénybe vett szolgáltatásait.
4.1.3 Az előre leegyeztetett helyen és időben szolgáltatás teljesítésére képes állapotban megjelenni
és azt elvégezni.
4.2 Továbbá Szolgáltató kötelezi az Online Osztályteremben oktató Tanárt a 4.1-ben foglaltakra valamint az
alábbi feltételek betartására:
4.2.1 A leegyeztetett óra időpontjában megjelenni, vagy legkésőbb az ezt követő 15 percen belül,
ennek elmulasztása esetén a teljes óradíjat köteles visszatéríteni a Diák számára 3 munkanapon belül.
4.2.2 A Szolgáltató számára érvényes személyazonosító okmány fénymásolt vagy fényképezett
példányának beküldése (Személyi igazolvány, vagy Útlevél, vagy Jogosítvány), amennyiben azt a Szolgáltató
kéri személyazonosság igazolása céljából.
4.2.3 Barion számlát létrehozni és ennek azonosítóját a https://www.toptanar.hu/online/statusz
oldalon található Barion E-mail cím mezőbe beírni és elmenteni azt.
4.2.4 Az órát 60 percig megtartani, kivéve ha a Diák kilép az Online Osztályteremből legalább 15
percre.
4.2.5 Óráinak megtartására a Szolgáltató által nyújtott és a leegyeztetett időponthoz tartozó
Osztálytermet használni.
4.2.6 Lemondási szándékát jelezni az Óráim menüpontban a leegyeztetett óra mellett található
Lemondás gombra kattintva, valamint a teljes óradíjat visszatéríteni a Diák számára 72 órán belül.
4.2.7 A Diák számára visszatéríteni a befizetett összeget, amennyiben a Diák lemondási szándékát a
Leegyeztetett órát megelőzően legalább 1 órával jelezte az Óráim menüpontban lévő azonos foglalásnál
található Lemondás gombra kattintva.
4.3 A Szolgáltató kötelezi az Online Osztályteremben résztvevő és online tanuló Diákot az alábbi feltételek
betartására:
4.3.1 A Leegyeztetett óra időpontjában megjelenni, vagy legkésőbb az ezt követő 15 percen belül,
ennek elmulasztása esetén a Tanárnak nem kötelessége visszatéríteni az óradíjat.

4.3.2 Lemondási szándékát a leegyeztetett órát megelőzően 1 órával jelezni az Óráim
menüpontban a leegyeztetett óra mellett található Lemondás gombra kattintva.
4.3.3 Amennyiben a Diák kilép az Osztályteremből miközben az óra még tart és nem lép vissza az
ezt követő 15 percen belül, úgy a Tanár is kiléphet és az óradíjat nem köteles visszatéríteni.
4.4 Az Online Osztályteremben való események visszatekintését illetően a szerveren tárolt belépési és
kilépési adatok irányadóak.

5. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
5.1 A Szerződés határozatlan időtartamra szól, mely a Szerződés elfogadásakor lép hatályba.
5.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal indoklás nélkül is felmondani, erről másik felet
legkésőbb a hatályba lépést megelőző napon e-mailben tájékoztatni köteles. Felmondás esetén a már
megfizetett díjakat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.
5.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettség
alól.
5.4 A Tanár hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Tanár azonosítása során arcképes és egyéb
személyazonosító okmányát bemutassa egy próba óra keretein belül.

6. ONLINE (ELEKTRONIKUS) ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
A Szolgáltató a Barion Payment Zrt. (továbbiakban Barion) által biztosított biztonságos bankkártyás és
elektronikus fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A
Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion pedig kizárólag a
fizetési tranzakcióhoz szükséges adatokat az SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal
adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat csak a Barion-on érheti el. A tranzakció eredményéről a
fizetést követően a Szolgáltató oldala értesül. Az elektronikus, kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző
programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. Szolgáltató Weboldala online piactérként működik,
felügyelheti és koordinálhatja a fizetések státuszát. A fizetés menete a következő: Diák átirányításra kerül a
Barion fizetési felületére, ahol bankkártyával vagy Barion tárcájából előre feltöltött egyenleggel tud fizetni a
Tanár számára. Sikeres tranzakció után a Diák visszairányításra kerül a Szolgáltató Weboldalára és az
időpont aktívvá válik, az összeg pedig elérhetővé válik Tanár Barion tárcájában. Amennyiben a Diák
lemondási szándékával szeretne élni, azt megteheti az Óráim menüpontban található Lemondás gombra
kattintva legkésőbb a Leegyeztetett órát megelőzően 1 órával, ezesetben az összeg visszakerül a Diák
számlájára. Amennyiben a Tanár lemondási szándékával szeretne élni, azt bármikor megteheti az
előbbiekben leírtak szerint a Lemondás gombra kattintva. A befizetett összeget három esetben van
lehetőség visszakérni: 1. Időpont lemondás esetén, amennyiben legalább az időpont előtt egy órával jelzi
Diák lemondási szándékát az Óráim menüpontban található foglaláshoz tartozó Lemondás gombra
kattintva. (Példa: Leegyeztetett időpont 16:00, Lemondási szándékot 15:00-ig jelezheti az időponthoz tartozó
Lemondás gombra kattintva). 2. Tanár nem lépett be az Online Osztályterembe a Leegyeztetett időpontot
követő 15 percen belül (Példa: Leegyeztetett időpont: 16:00 és Tanár nem lépett be 16:15-ig). 3. Tanár
kilépett az Online tanóra során legalább 15 percre. Minden esetben Szolgáltató adatbázisában rögzített
adatok mérvadóak. A vásárlással Felhasználó automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglaltakat.
Fizetés típusok:
Profil kiemelés (Tanár felhasználó esetén): A feltüntetett időszakra az összeg befizetése után Tanár
adatlapját kiemeljük, mely szerint adatlapját előre soroljuk a találati listában illetve a főoldalon is
megjelenítjük. Profil kiemelése menüpontból érhető el.

Tagsági díj befizetés (Tanár felhasználó esetén): 30 napra szóló aktív hirdetés, Tanár adatlapja megjelenik a
találati listában a számlázási adatok megadása és az aktuális havidíj befizetése után. Státusz menüpontból
érhető el.
Óradíj kifizetése: Óráim és Fizetések menüpontokból érhető el. Online tanóra esetén Diák a Tanár által
meghirdetett óradíjat befizeti Barion fizetési felületén, mely óradíj a Tanár Barion számlájára kerül.
A Barionos fizetéssel kapcsolatan további információk itt találhatóak: https://www.barion.com/hu/

7. VIS MAIOR
Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét
fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek
megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs,
robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más
természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított
szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

8. KÁRTÉRÍTÉS
Jelen Szabályzat megszegésével okozott károkért a Felek a polgárjog általános szabályai szerint tartoznak
felelősséggel egymás felé, amennyiben nem sikerül közös megegyezésre jutni.

9. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
8.1 A Szolgáltató hirdetési szolgáltatását a regisztrált felhasználó az internetes felületet használva és jelen Általános
Felhasználási és Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot elfogadva veheti igénybe.
8.2 A Felhasználó a jelen Szabályzat szerint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért az érvényes hirdetési ajánlatban
meghatározott díjat fizeti. Az elszámolás alapja a regisztráció során választott díjcsomag.
8.3 Havi fix díjszabású csomag, melynek díjszabása a Weboldalon található.
8.4 Az Osztályterem használata esetén a használati díj 0 Forint és 200 Forint közötti összeg lehet, melyet a sikeres
tranzakció után von le a Szolgáltató a Tanártól, amennyiben az összeg nagyobb mint 0 Forint.
8.5 Szolgáltató a Hirdetéshez kapcsolódó számlát a tárgyhónapot követő 8 (nyolc) napon belül állítja ki, 8 (nyolc) napos
teljesítési határidővel (fizetési határidő).
8.6 Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Szolgáltató általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül
írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. A számla Felhasználó általi kézhezvételének napja –
függetlenül a kézbesítés eredményétől – az e-mailben történő megküldést követő harmadik nap, mellyel szemben
ellenbizonyításnak nincs helye. A Felhasználó a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem
érkezett meg. Az esetlegesen hiányzó számlát a Szolgáltató pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti. A számla
teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Szolgáltató bankszámláján.
8.7 Felhasználó az ÁSZF elfogadásával a megküldendő számla formátumát is elfogadja mely elektronikus számla (e-számla),
melynek hitelessége azonnal ellenőrizhető a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül.
8.8 Amennyiben a Felhasználó a számlát annak fizetési határidejéig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó
hirdetésének szüneteltetésére.
8.9 A Szerződés megszüntetésének módja a Felhasználó, illetve a Szolgáltató 8 napos, egyoldalú, rendes felmondása.
8.10 A fizetés minden esetben a Barion fizetési felületén keresztül történik.
8.11 A fentiektől eltérő kedvezményes díjszabás lehetőségét a Szolgáltató fenntartja.

8.12 Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

10. ÉRTESÍTÉS
9.1 Felek között az értesítés hivatalos módja az e-mail. Az email melletti telefonos egyeztetés csak nem hivatalos, informális
kapcsolattartási módnak minősül. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Felhasználónak.
9.2 Amennyiben az Felhasználó regisztrált e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
9.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért.

11. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
10.1 A Szolgáltató a Felhasználó semmilyen üzleti tevékenységéért nem felelős, egyéb esetben legfeljebb a neki jelen
szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős.
10.2 A Szolgáltató nem garantál látogatottsági vagy átkattintási minimumot, nem vállal felelősséget az esetleges elmaradt
haszonért, a kiesett bevételért, az elveszett vagy ellopott adatokért, illetve nem nyújt semmilyen jellegű kártérítést.

12. EGYÉB, KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
11.1 A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát, – különös tekintettel az árlista aktualizálására – fenntartja. Ennek
érvénybe lépése előtt Felhasználó részére előzetes értesítést küld a hivatalos kapcsolattartási csatornán vagy közzéteszi a
Weboldalon.
11.2 Szerződő Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülő vitákat elsősorban peren kívül, békés úton,
tárgyalásokkal rendezik.
11.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
11.4 Felhasználó az oldal erősen vizuális jellegére való tekintettel elfogadja, hogy ha hirdetéséhez nem tölt fel fotót, úgy a
Szolgáltató jogosult semleges tartalmú, de az oktatási tárgyhoz kapcsolható képeket hozzáadni a felhasználói profilhoz.
11.5 Felhasználó regisztrációjával igazolja, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta és elfogadta.
11.5 További információ az info@toptanar.hu e-mail címen kérhető.

