FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
1. Szakszavak és meghatározások
1.1. Jelen Felhasználói szerződés (a továbbiakban Szerződés) keretében a lentebb felsorolt
szakszavak a következő jelentéssel bírnak:
1.1.1. A Webhely egy speciális Internetes forrás, amely az internetes hálózat
https://medzona.com/ domainen található, valamint egy olyan szoftver és design, amelyet
kizárólag orvosi és gyógyszeripari dolgozóknak szánnak.
1.1.2. A Webhely adminisztrációja az üzemeltető, aki a Webhelyhez kapcsolódó minden joggal
rendelkezik, ideértve a Webhely kezelésének jogát is.
1.1.3. A Felhasználó egy orvosi vagy gyógyszerészeti dolgozó, aki hozzáfér a Webhelyhez
és/vagy használja azt.
1.1.4. A Regisztráció a felhasználói fiók létrehozását jelenti a Webhelyen a megfelelő űrlapok
kitöltésével, majd a telefonszám és/vagy e-mail cím megerősítésével, amellyel a felhasználó
hozzáférést kap a Webhely speciális funkcióihoz.
1.1.5. A Hirdetés az eladásra kínált Árukról szóló információ vagy azon árukról szóló
információ, amelyeknek megszerzésében érdekelt a Felhasználó.
1.1.6. A Felhasználói fiók a Webhely egy speciális alrésze, amely lehetővé teszi a Felhasználó
számára, hogy hozzáférjen a Webhely bizonyos funkcióihoz, valamint a Felhasználó fiókjában
elhelyezett Személyes adataihoz és egyéb Információkhoz.
1.1.7. A Felhasználó Személyes adatai minden olyan információ, amelyet a Felhasználó
önállóan ad meg magáról a Felhasználói fiók létrehozásakor vagy a Webhely használata során,
beleértve a Felhasználó személyes adatait, valamint olyan információkat is, amelyek
automatikusan továbbításra kerülnek a Webhely-adminisztrációjához a Webhely használata során
a Felhasználó eszközére telepített szoftveren keresztül, ideértve az IP-címet, a cookie-kból
származó információkat, a Felhasználó böngészőjére vonatkozó információkat, a Felhasználó
eszközeinek földrajzi helymeghatározási adatait, a Felhasználónak a Webhelyen végzett
tevékenységeire vonatkozó adatokat, valamint a Felhasználóval kapcsolatos egyéb adatokat.
1.1.8. A Letiltás a Felhasználó hozzáférésének megszüntetése a Webhely funkcióihoz a
Felhasználó Fiókjának és a Felhasználó által közzétett összes információ törlésével együtt.
1.1.9. Az Archiválás a Hirdetés Webhelyen való megjelenítésének megszűnése (maga az
Információ, például a hirdetésben, változatlanul és szerkesztve elérhető marad a cikket közzétett
Felhasználó számára).
1.1.10. Az Áru lehet bármilyen orvosi berendezés, alkatrész, azokhoz való tartozékok és
fogyóanyagok.
1.2. A jelen Szerződésben használt azon kifejezések és fogalmak, amelyeket a „Szakszavak és
meghatározások” rész nem tartalmaz, a jelen Szerződés szövegéből eredő értelmezésnek
megfelelően kell értelmezni. Ha egy kifejezés vagy fogalom jelentése a Megállapodás szövegéből
nem határozható meg, akkor a megfelelő kifejezés vagy fogalom jelentése az Oroszországi
Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően vagy az interneten érvényes gyakorlat alapján
határozandó meg.

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen Szerződés meghatározza a Webhely használatának és az Információk Webhelyen
való közzétételének szabályait és feltételeit, valamint ezen Információk felhasználásának rendjét,
és a Felhasználó és a Webhely adminisztrációja között kötött megállapodásként szolgál.
2.2. A Webhely adminisztrációja díjmentesen biztosít nem kizárólagos licenszet (allicensz joga
nélkül) minden felhasználó számára a webhely funkcióinak használatához. A Webhely "as it"
(ahogy van) alapon biztosítjuk. A Felhasználó, a regisztrált Felhasználó és a Hitelesített
felhasználó számára elérhető funkciók eltérnek. A Webhely adminisztrációja bármikor
megváltoztathatja a Webhely funkcióit, vagy leállíthatja annak biztosítását a rajta elhelyezett
összes Információ eltávolítását is ideértve.
2.3. A Webhely adminisztrációja nem számít az Áruk eladójának, se nem ügynöknek vagy
képviselőnek a Felhasználók közötti ügyletek megkötésekor. A Felhasználók minden hirdetést
önállóan tesznek közzé, és a Hirdetések tartalmáért és az Információk hitelességéért a felelősséget
a hirdetést közzétevő Felhasználó viseli.
2.4. A Webhelyhez való hozzáférés, a Webhely használata és/vagy a Felhasználó által a
Webhelyen végrehajtott bármilyen egyéb művelet azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja és
vállalja, hogy fenntartások és kivétel nélkül betartja jelen Szerződés összes feltételét. A
Felhasználó Webhelyen történő regisztrációja csak jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával
lehetséges. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Szerződés feltételeivel, akkor nem használhatja
tovább a Webhelyet.
3. Hitelesítés és a webhelyhez való hozzáférés
3.1. A Webhely további funkcióinak eléréséhez a Felhasználónak Hitelesítésen kell átesnie a
Webhelyen.
3.2. A Webhelyen történő hitelesítéshez a Felhasználó Információkat nyújt át magáról a a
Webhely révén létrehozott megfelelő mezők kitöltésének segítségével. Az Hitelesítést követően
egy egyedi Felhasználói fiók jön létre a Felhasználó számára, amelyhez egy bejelentkezési név és
jelszó megadásával férhet hozzá.
3.3.
Minden Felhasználónak csak egy Felhasználói fiókja lehet a Webhelyen. Amennyiben a
Felhasználó megsérti ezt a szabályt, a Webhely adminisztrációja letilthatja a Felhasználói fiókok
használatát.
3.4. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációs űrlapon a valóságnak megfelelő, pontos és
hiánytalan információkat közöl magáról, és ezeket az információkat változás esetén azonnal
frissíti. Ha a megadott információk megváltoznak, a Felhasználó vállalja, hogy a lehető
leghamarabb frissíti azokat a Webhelyen. Ezzel egyidejűleg a Felhasználó egyetért azzal is, hogy
a Webhely adminisztrációja egészében nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által közölt
információk hitelességét, és nem köteles a Felhasználó jogképességének ellenőrzésére.
3.5. A Webhely adminisztrációjának jogában van letiltani és/vagy törölni a Felhasználói fiókot,
megtagadni a Felhasználó hozzáférését a Webhely összes vagy néhány funkciójához és törölni a
Felhasználói Információit, ha a Felhasználó valótlan információkat adott meg magáról, vagy ha a
Webhely adminisztrációjának oka van feltételezni, hogy a Felhasználó által önmagáról megadott
információk nem hitelesek, hiányosak, pontatlanok vagy sértik a jelen Szerződés feltételeit, vagy
abban az esetben, ha a Felhasználó valaki más adatait használja fel sajátjaként.
3.6. A Felhasználó egyedi bejelentkezési nevét és/vagy jelszavát, amely a Webhelyen történő
hitelesítéshez szükséges, csak az adott Felhasználóhoz tartozik. Ha a Felhasználón kívül más
személy is használja a Webhelyet a Felhasználó bejelentkezési nevével és jelszavával, akkor az
ilyen személy által végrehajtott összes műveletet a Felhasználó által végrehajtott műveletnek

tekintendő. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Webhelyen végrehajtott minden
műveletért, valamint minden olyan műveletért, amelyet a Felhasználó bejelentkezési nevét és
jelszavát használó más személy végez a Webhelyen.
3.7. A Felhasználó vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra, illetve nem adja át bejelentkezési
nevét és jelszavát harmadik félnek, és mindent megtesz annak érdekében, hogy bejelentkezési neve
és jelszava ne legyen hozzáférhető harmadik fél számára. Egyedül a Felhasználó felelős
jelszavának megőrzéséért, valamint minden olyan következményért, amely a jogosulatlan és/vagy
más használat következtében felmerülhet. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a
Webhely adminisztrációját minden, a Webhelyre a bejelentkezési nevével és jelszavával, engedély
nélküli (a Felhasználó által nem engedélyezett) történő belépés esetéről és/vagy jelszavának
titkosságával kapcsolatos bármilyen szabálysértésről (vagy annak gyanújáról).
4. A Felhasználó személyes adatai
4.1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során a Webhely adminisztrációja
vállalja, hogy minden ésszerű szervezeti és technikai intézkedést megtesz a Felhasználó Személyes
adatainak illetéktelen hozzáféréssel, megsemmisítéssel, módosítással, letiltással, másolással,
terjesztéssel, valamint harmadik felek egyéb jogtalan cselekedeteivel szembeni védelme
érdekében. Lehetséges azonban, hogy a Webhely meghibásodása, vírusos vagy hacker támadás,
technikai meghibásodások és egyéb körülmények következtében harmadik felek jogosulatlanul
hozzáférhetnek a Felhasználó személyes adataihoz, és a Felhasználó Személyes adatai
megsemmisülhetnek, megváltozhatnak, letiltásra vagy másolásra kerülhetnek, elterjedhetnek vagy
más törvénytelen cselekményeket követhetnek el velük. A felhasználó tudomásul veszi ezt, és
beleegyezik abba, hogy ilyen esetben nem támaszt követelményeket a Webhely
adminisztrációjával szemben.
4.2. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Felhasználói fiókjában található Személyes adatai
nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek, és hogy bármelyik Felhasználó megismerkedhet velük, a
Személyes adatok kivételével, amelyekhez a Felhasználó korlátozhatja a hozzáférést, ha a
Webhely rendelkezik az ehhez szükséges funkciókkal.
4.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a Webhely adminisztrációja adatokat gyűjt és tárol,
valamint egyéb műveleteket végez a Felhasználó Személyes adatainak feldolgozása közben a
következő célokból:
• a felek azonosítása céljából a Webhely adminisztrációjával kötött szerződések alapján;
• személyre szabott szolgáltatások biztosítása céljából a Felhasználó számára;
• a Felhasználóval való kommunikáció céljából, ideértve az értesítések és a Webhely
használatára, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó információk és kérések küldését,
illetve a Felhasználótól beérkező kérések feldolgozását is;
• a Webhely minőségének, a felhasználói élmény javítása, valamint új szolgáltatások és
szervizek fejlesztése céljából;
• reklámanyagok targetingje céljából;
• névtelen adatok alapján történő statisztikai és egyéb vizsgálatok elvégzése céljából;
• a webhelyfelhasználók adatbázisának összeállítása céljából.
4.4. A Felhasználó Személyes adatainak Webhelyen való közzétételével megerősíti, hogy az
elhelyezés önkéntes, valamint hogy ezeket az információkat önként átadja a Webhely
adminisztrációjának.

4.5. A Felhasználónak nem áll jogában közzétenni mások Személyes adatait a Webhelyen,
valamint nem használhatja fel a Felhasználók olyan Személyes adatait, amelyek nem felelnek meg
az Oroszországi Föderáció jogszabályai által állított követelményeinek, haszonszerzésből vagy
egyéb olyan célokból, amelyek nem felelnek meg a Webhely működésének és a jelen Szerződés
céljainak.
4.6. A Felhasználó bármikor megváltoztathatja (frissítheti, kiegészítheti) vagy törölheti az
általa megadott Személyes adatokat vagy azok egy részét, ha a Webhely ezt lehetővé teszi.
4.7. A Felhasználó Személyes adatait a Webhely adminisztrációja a Webhely által a
közzétételre vonatkozóan meghatározott időn belül vagy a hatályos jogszabályok által
meghatározott határidő alatt feldolgozza.
4.8. A Szerződés egyéb rendelkezéseinek megsértése hiányában a Webhelyadminisztrációjának joga van a Felhasználó Személyes adatait harmadik fél számára átadni a
következő esetekben:
• a Felhasználó beleegyezett ezekbe a műveletekbe;
• ilyen átadásra a Webhely Felhasználó által való használatának keretében vagy a
Felhasználó számára nyújtott szolgáltatások biztosításához lehet szükség;
• az ilyen átadásról az orosz vagy más alkalmazandó jog rendelkezik a törvény értelmében
megállapított eljárás keretein belül;
• ilyen adatátadásra kerül sor az üzlet (részben vagy egészben történő) értékesítésének vagy
egyéb átadásának keretében, melynek során valamennyi kötelezettség átruházásra kerül a
felvásárlóra jelen Szerződés azon feltételeinek betartása mellett, amelyek az általa megkapott
Felhasználói adatokra vonatkoznak;
• a Webhely adminisztrációjának vagy a harmadik felek jogainak és jogos érdekeik védelme
érdekében azokban az esetekben, amikor a Felhasználó megsérti jelen Szerződés feltételeit;
• amikor átadják a Webhely adminisztrációjával kapcsolatban álló személyeknek. Ebben az
esetben az átvevő minden kötelezettséget vállal jelen Szerződés azon feltételeinek betartására,
amelyek az általa megkapott Felhasználói adatokra vonatkoznak.
4.9. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során a Webhely adminisztrációja az
Oroszországi Föderáció 2006. július 27-i, a 152. számú "Személyes adatokról szóló" föderációs
törvénynek megfelelően történik.
5. A Webhely használata
5.1. A Felhasználó a Webhelyen történő Információk elhelyezésekor garantálja, hogy minden
szükséges joggal rendelkezik az Információk Webhelyen történő közzétételéhez. Ha a Felhasználó
nem rendelkezik valamely Információ Webhelyen történő közzétételéhez szükséges jogokkal,
akkor nem teszi közzé az adott Információt.
5.2. Amikor a Felhasználó Információt helyez el a Webhelyen, vállalja, hogy nem tesz közzé a
Webhelyen és nem küld azon keresztül máshová semmilyen Információt a következők közül:
• rágalmazó, sértő, a harmadik fél becsületét és/vagy méltóságát rágalmazó/megalázó, illetve
fenyegetéseket tartalmazó Infromációt;
• a polgárok magánélethez és közrendhez való jogait sértő Információt;
• az emberek faji, etnikai, nemi, vallási alapon, társadalmi helyzetének, szexuális
irányultságának alapján vagy más alapon történő megkülönböztetésének propagáló
Információt;

•

szélsőséges anyagokat tartalmazó Információt, amelyek elősegítik és / vagy az
alkotmányos rend megváltoztatására, háború indítására, vallási, faji vagy etnikai gyűlöletre
hívnak fel, és amelyek ellenségességre vagy erőszakra buzdító kísérleteket tartalmaznak;
• pornográf anyagokat vagy más erkölcsöket sértő anyagokat tartalmazó Információkat; az
állampolgárok vallási érzéseinek sértő anyagot;
• "rendelt" jellegű információkat, azaz Valaki más érdekében megosztott Információkat,
amelyek nem felelnek meg a Webhely rendeltetésének és céljainak;
• ne tegyen közzé a Webhelyen, és ne küldjön sehova a Webhelyen keresztül olyan
Információkat, amelyek nem felelnek meg az Oroszországi Föderáció jogszabályainak
és/vagy jelen Szerződésnek;
5.3. A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé Információt úgy a Webhelyen, hogy
figyelmen kívül hagyja a Webhely adminisztrációja által meghatározott Információ közzétételére
vonatkozó rendet;
5.4. A Felhasználó vállalja, hogy a Webhelyen és/vagy a Webhelyen keresztül nem terjeszt
számítógépes vírusokat vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat, amelyek
bármilyen számítógép vagy telekommunikációs berendezés, vagy program illetéktelen hozzáférés
megsértésére, módosítására, letiltására, megsemmisítésére vagy korlátozására készültek, valamint
ugyancsak nem terjeszt kereskedelmi szoftverekhez használható sorozatszámokat és azok
generálására alkalmas programokat, bejelentkezési neveket és jelszavakat és egyéb eszközöket,
amelyek a Webhelyhez vagy az interneten található fizetős forrásokhoz való illetéktelen
hozzáférést teszik lehetővé.
5.5. A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé vagy nem használ egyéb módon a Webhelyen
szellemi tulajdonjog által védett Információkat (beleértve, de nem kizárólag, a szabadalmat,
védjegyet, szerzői és/vagy szomszédos jogokat érintő Információkat), valamint egyéb, jogilag
védett Információkat az adott Információ szerzői jogtulajdonosának arra való engedélye nélkül.
5.6. A Felhasználó vállalja, hogy a webhelyen nem tesz közzé más Internetes forrásokra mutató
linkeket, amelyek tartalma ellentmond az Oroszországi Föderáció jogszabályainak és/vagy jelen
Szerződés követelményeinek.
5.7. A Felhasználó vállalja, hogy a Webhelyen és/vagy a Webhelyen keresztül nem terjeszt
"spam"-eket, "láncleveleket", internetes pénzkereső rendszereket, "piramis" sémákat, többszintű
marketing sémákat, business e-mail sémákat.
5.8.
A Felhasználó vállalja, hogy nem regisztrál, és nem jár el a Webhelyen egy másik valós
vagy létező személy nevében, nem adja meg harmadik személyek személyes adatait, nem él a
harmadik felek illegális képviseletére szolgáló semmilyen formával és módszerrel.
5.9. A Webhely adminisztrációja lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy
Információkat tegyen közzé a Webhelyen, és használja a Webhely szolgáltatásait kizárólag a
Webhely által nyújtott funkciók keretében.
5.10. A Felhasználó által a Webhelyen közzétett bármely Információ az adott Felhasználóhoz
vagy egy megfelelő harmadik félhez tartozik. A Felhasználó az Információnak a Webhelyen való
közzétételével megerősíti, hogy rendelkezik minden ehhez szükséges joggal és hatáskörrel, és a
Felhasználó beleegyezik, hogy az ilyen Információk elérhetővé váljanak a Webhely Felhasználói
számára.
5.11. A Felhasználó az Információnak a Webhelyen való közzétételével automatikusan ingyen,
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kizárólagos jogot ad a Webhely adminisztrációjának, hogy
ezen Információkat az egész világon időkorlát nélkül, a Webhely adminisztrációjának belátása

szerint felhasználja, ideértve, de nem kizárólag: ezen Információk (részben vagy egészben történő)
bármilyen jogi eszközzel történő sokszorosítását, másolását, válogatását, rendszerezését,
átalakítását, módosítását, szerkesztését, fordítását, közzétételét, terjesztését. Ezenkívül az
Információ Webhelyen való közzétételével a Felhasználó megerősíti, hogy megfelelő jogokkal és
hatáskörökkel rendelkezik ahhoz, hogy a fent említett, nem kizárólagos jogot biztosítsa a Webhely
adminisztrációjának a kihelyezett Információk felhasználására. Ilyen felhasználás esetén a
Webhely adminisztrációjának joga van felhasználni a vonatkozó Információkat mind az ilyen
Információk szerzőjének feltüntetésével, mind a szerző nevének feltüntetése nélkül (a szerző
neveként az Információt közzétevő Felhasználó neve kerül feltüntetésre, amelyet a Felhasználó a
Webhelyen való regisztrációkor vagy a Felhasználói fiók beállításaiban ad meg, vagy pedig a
Felhasználó bejelentkezési neve). A Webhely adminisztrációjának joga van átadni az e pontban
meghatározott jogokat harmadik feleknek.
5.12. A Webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget a Webhelyen Felhasználók által
közzétett Információk hitelességéért és jogszerűségéért.
5.13. A Webhely adminisztrációja nem ellenőrzi, és nem rendelkezik technikai feltételekkel és
tényleges kapacitással a Felhasználó által Webhelyen közzétett összes Információ ellenőrzésére,
hogy megbizonyosodjon abban, hogy az megfelel-e az Oroszországi Föderáció jogszabályainak és
a jelen Szerződés rendelkezéseinek, mivel egy ilyen ellenőrzési rend lehetetlenné tenné a Webhely
működését. A Webhely adminisztrációja azonban saját belátása szerint bármikor elvégezhet ilyen
jellegű ellenőrzést.
5.14. Vitatható helyzet esetén annak bizonyítása, hogy a Felhasználó által közzétett Információ
nem sérti senki jogait, a Felhasználót terheli. A Webhely adminisztrációja saját belátása szerint
megtagadhatja azoknak az Információknak a közzétételét, törlését és/vagy szerkesztését,
amelyeket a Felhasználó a Webhelyen közzétesz/közzétett, akár indokolás nélkül is.
5.15. Az alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben a Webhely adminisztrációja a
Felhasználó által Webhelyen közzétett információkat a Felhasználó üzleti titkának tekinti,
amelyekhez a Felhasználó a Webhelyt használó harmadik felek számára korlátozta a hozzáférést.
A Webhely adminisztrációja vállalja, hogy nem továbbítja ezeket az Információkat harmadik
feleknek (kivéve azokat az eseteket, amikor ilyen Információk kerülnek továbbításra a Webhely
adminisztráció partnereinek (affiliate), vagy amikor a továbbításra a hatályos jogszabályok által
elrendelt eljárás keretében kerül sor).
5.16. A különböző típusú Információk elhelyezését (orvostechnikai berendezések értékesítésére
vonatkozó hirdetések, pótalkatrészek és kiegészítők értékesítésére vonatkozó hirdetések) jelen
Szerződés vonatkozó részei, valamint a különböző típusú Információk elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatásnyújtást szabályozó egyéb dokumentumok szabályozzák, amelyeket a Felhasználó
elfogad a vonatkozó szolgáltatások megrendelésekor.
5.17. A Webhely használata a Felhasználó részéről csak a jelen Szerződésnek megfelelően és
kizárólag a Webhely technikai kapacitása és felülete által biztosított módon engedélyezett.
5.18. A Felhasználó a Webhely használatakor:
• nem zavarhatja a Webhely normál működését;
• nem terjeszthet és/vagy nem használhat semmilyen számítógépes programot, robotot
("pókokat") vagy más automatikus algoritmusokat és olyan módszereket, amelyek az
Információ illegális megszerzésére valók, amelyekhez hozzátartoznak: az
információszerzés (annak gyűjtése), továbbítása, másolása, letiltása, módosítása,

megsemmisítése és Adatbázisok, valamint olyan módszerek, amelyekkel megkerülhetők a
Webhely adminisztrációja által a Webhely beállításaiban meghatározott korlátozások;
• nem használhatja fel a Felhasználók elérhetőségeit illegális hírlevelek, ideértve, de nem
kizárólag, a címzett beleegyezése nélkül küldött SMS-hírlevelek küldésére;
• nem hajthat végre a Webhelyen keresztül olyan intézkedéseket, amelyek célja pénz
kicsalása vagy pénz fogadása más Felhasználóktól és/vagy harmadik felektől annak okától
függetlenül;
• ne segíthet más jogszabályokat sértő, illegális cselekedetek elkövetésben és/vagy
végrehajtásában a Webhely használatával, amelyek ellentmondanak az Oroszországi
Föderáció jogszabályainak és/vagy jelen Szerződés követelményeinek.
• nem használhat automatikus programokat, hogy hozzáférjen a Webhelyhez a Webhelyen
és/vagy az Adatbázisban elérhető Információk kinyerése, gyűjtése, feldolgozása, másolása
és/vagy későbbi terjesztése céljából.
5.19. A Webhely adminisztrációja nem garantálja, hogy a Webhelyen közzétett Információk
bármikor elérhetők lesznek, vagy azok nem kerülnek törlésre vagy nem vesznek el. A Webhely
adminisztrációja nem vállal felelősséget a Webhely működésének meghibásodásáért és
késedelméért, valamint az ilyen hibák és késések lehetséges következményeiért.
5.20. A Webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget, nem téríti meg és nem felelős
semmilyen veszteségért, ideértve a kieső nyereséget, erkölcsi és egyéb károkat, amelyeket a
Felhasználónak vagy harmadik feleknek okoztak a Webhely használatának eredményeként vagy a
Webhely működésével kapcsolatban, ideértve a Webhelyen közzétett információk alapján hozott
döntésekkel és intézkedésekkel kapcsolatos veszteségeket is.
5.21. A Felhasználó által a Webhelyen közzétett bármely webhelyre, termékre, szolgáltatásra
vagy bármilyen információra mutató link nem jelenti a termékek (szolgáltatások, információk)
jóváhagyását vagy ajánlását a Webhely adminisztrációja részéről.
5.22. A Felhasználó önállóan megtéríti azokat a veszteségeket (ideértve az elvesztett nyereséget,
erkölcsi és egyéb károkat), amelyeket más Felhasználók, harmadik felek vagy a Web
adminisztrációja szenvednek el jelen Szerződés Felhasználó általi megsértésének eredményeként,
ideértve a Webhelyen történő információk elhelyezését is, valamint a Webhely használatával
kapcsolatos egyéb tevékenységek következményét.
5.23. A Felhasználó vállalja, hogy saját erejéből és saját költségén rendezi az összes vitát és
teljesíti a harmadik felek összes követelését és előterjesztett keresetét, követi az illetékes állami
hatóságok utasításait és teljesíti követelményeit, amelyeket a Felhasználóval és a Webhely
adminisztrációjával szemben támasztanak jelen Szerződés megsértése következtében vagy azáltal,
hogy a Felhasználó a Webhely használata során más jogtalan cselekedeteket hajtott végre, továbbá
megtéríti a Webhely adminisztrációjának ilyen követelésekkel és előterjesztett keresetekkel
kapcsolatban felmerült összes veszteségét és költségét.
5.24. A Webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget a Berendezések értékesítésére
vonatkozó külön hirdetések kiemelésekor megadott információk megbízhatóságáért és/vagy a
dokumentumban foglaltakért, valamint az ilyen információkon alapuló cselekedetekkel
kapcsolatos veszteségekért, költségekért, veszteségekért vagy károkért.
5.25. A Webhely lehetőséget nyújt arra, hogy az ember információkat szerezzen az orvosi
berendezések
karbantartásával
foglalkozó
szervizekről
(Szervizszolgáltatókról)
a
https://medzona.com/service_organization Webhely egy speciális menüpontja alatt. A menüpont
alatt információkat kereshet a Szervizszolgáltatókról a Felhasználó által megadott berendezési

modellekhez, a Szervizszolgáltatók által kínált szolgáltatások típusai, valamint azok helye szerint.
A Felhasználó a Szervizszolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra is kérhet ajánlatot, vagy
kapcsolatba léphet a Szervizszolgáltatókkal egy speciális kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. A
Szervizszolgáltatókról szóló rovatban közölt információk csak tájékoztató jellegűek, és nem
feltétlenül felelnek meg a valóságnak. A Webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget az ilyen
információkon alapuló cselekedetek következtében elszenvedett veszteségekért, költségekért,
veszteségekért vagy károkért. Az Webhely adminisztrációja szintén nem részese a Felhasználó és
a Szervizszolgáltatók közötti megállapodásnak, és nem vállal felelősséget az ilyen
megállapodásokért. A Szervizszolgáltatók tulajdonosai információkat tesznek közzé
szolgáltatásaikról, és felhasználói profiljukon keresztül tájékozódhatnak a Szervizszolgáltató
oldalának látogatottságáról és a Felhasználói véleményekről is. Azoknak a Felhasználóknak, akik
hirdetést szándékoznak közzétenni szolgáltatásnyújtás céljából, meg kell adniuk a licensz
számukat, ha ez a vonatkozó tevékenységtípushoz szükséges.
5.26. A Webhely adminisztrációja fenntartja a hirdetések ellenőrzésének (moderálásának) jogát.
Az elhelyezett hirdetéseket a Webhely adminisztrációja moderálhatja a tartalom helyessége és
jelen Szerződés betartása érdekében.
5.27. Tilos ugyanazon hirdetések (beleértve a különböző fiókokról történő megosztást is)
közzététele vagy a hirdetések különböző rovatokba másolása, illetve különböző régiókban vagy
márkanév alatt való hirdetése, valamint olyan hirdetések közzététele is, amelyek (a közzétételi
dátum megváltoztatása érdekében) paramétereik többségében megegyeznek vagy hasonlóak a
korábban (30 napnál nem régebben) törölt hirdetésekkel.
5.28. Az eladásról szóló Hirdetés elhelyezésekor a következő szabályokat kell betartani:
• gondosan és következetesen fel kell tüntetni az Információt a hirdetést kérelmező űrlapon;
• a hirdetésnek a lehető legrészletesebb módon tartalmaznia kell a kínált (egyetlen) Áruról
rendelkezésre álló információt. Az információnak naprakésznek kell lennie és meg kell
felelnie a valóságnak;
• az Árut bemutató illusztrációknak (fényképeknek, videóknak) meg kell felelniük a hirdetés
tartalmának. Az illusztrációk csak az eladásra kínált terméket tartalmazhatják, abban az
állapotban, amelyben az Áru a hirdetés elhelyezésének pillanatában van;
• a "Van készleten" állapot azt jelenti, hogy az Áruk éppen a megfelelő mezőben feltüntetett
helyen találhatók.
• jelezni kell, ha az Áru javításra szorul vagy "szétszerelés céljából" kerül eladásra. Ebben
az esetben a sérülést vagy kárt egy megfelelő fényképpel kell jelezni.
5.29. Az eladásról szóló Hirdetés elhelyezése során tilos:
• túl alacsony vagy irreleváns árat feltüntetni, például az áfa nélküli árat megadni, az első
törlesztő összegét megadni hitelre vásárláskor, árengedményekkel, akciókkal és
különleges ajánlatokkal számolva feltüntetni az árat stb., abban az esetben, ha ez az ár nem
a végső eladási ár;
• az Áru rendelkezésre állásának ("Van készleten"/"Rendelésre") vagy műszaki állapotának
helytelen megjelölése;
• mások illusztrációit (például a gyártók hivatalos webhelyeiről származó fényképeket)
használni, valamint olyan illusztrációkat, amelyeket korábban a Webhelyen használtak,
kivéve az ugyanazon Áruhoz kapcsolódó képeket;
• Áruk megvásárlásáról szóló hirdetést elhelyezni;

•

védjegyek, márkanevek és kereskedelmi nevek elhelyezése a fényképeken vagy videókon,
amelyek jogai harmadik felekhez tartoznak, valamint bármilyen más hirdetési vagy
kapcsolattartási információt megadni, például telefonszámokat, e-mail címeket stb., kivéve
az olyan eseteket, amikor az ilyen elhelyezés egyeztetve lett a Webhely
adminisztrációjával;
• a "cím" vagy "a raktár címe" mezőkben minden egyéb információ megjelölése az Áruk
földrajzi elhelyezkedésén kívül;
• téves vagy érvénytelen kapcsolattartási telefonszámot megadni;
• hirdetést elhelyezni olyan Áruk eladásáról, amelyek tekintetében már megállapodás
született azok harmadik feleknek történő eladásukról, és az előleg vagy a foglaló kifizetése
már megtörtént;
• az Áruk olyan márkanevek alatt vagy olyan csoportokba való elhelyezése, amelyek nem
felelnek meg az értékesíteni kívánt Áruk megfelelő paramétereinek.
• az értékesíteni kívánt Árukhoz nem kapcsolódó szolgáltatások ajánlása, nevezetesen, tilos
tájékoztatást adni a biztosításról, a hitelezésről, a felszerelés cseréjéről másik áru vásárlása
ellenében, az orvosi berendezések nyilvántartásáról és tanúsítvány szerzésére vonatkozó
szolgáltatásokról stb.
5.30. Vásárlási Hirdetés elhelyezésekor tilos:
• hirdetések elhelyezése alkatrészek és részegységek eladásáról vagy megvásárlásáról,
kivéve a Webhely egy speciális részét;
• hirdetést elhelyezni a berendezések eladásáról anélkül, hogy szándékában állna azok
tulajdonjogát a vevőre átruházni;
• hirdetések elhelyezése olyan Áruk eladásáról, amelyek selejtesek (de nem legálisak),
körözés alatt állnak, vagy amelyekkel kapcsolatban korlátozások állnak fenn, ideértve a
regisztrációs tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat is.
5.31. A hirdetések webhelyen történő tárolásának időtartama korlátlan, azonban a feltöltött
hirdetések a létrehozás vagy az utolsó szerkesztés dátumától számított harminc (30) naptári napon
belül hibernálásra kerülnek. A hirdetés kihelyezésének meghosszabbításához változtatni kell
rajtuk (szerkeszteni kell).
5.32. A Webhely adminisztrációja fenntartja a jogot azon Hirdetések eltávolítására, amelyek
megítélése szerint sértik a jelen Szerződésben foglaltakat vagy nem teljesítik a Felhasználó egyéb
kötelezettségeit a Webhely-adminisztrációjával szemben, valamint fenntartja a jogot a
Felhasználók Webhelyhez való hozzáférésének letiltására a további jogsértések elkerülése
érdekében.
6. Záró rendelkezések
6.1. A Szerződésben semmi nem értelmezhető úgy, mint a Felhasználó és a Webhely
adminisztrációja közötti ügynöki kapcsolat, partnerségi kapcsolat, közös tevékenységi kapcsolat,
személyes munkaviszony vagy bármely más, a Szerződésben kifejezetten nem lefektetett
kapcsolat létrejötte.
6.2. Ha valamilyen okból jelen Szerződés egy vagy több rendelkezését érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak találják, az nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét vagy
alkalmazhatóságát. A Webhely adminisztrációjának tétlensége a Felhasználóval vagy más
Felhasználókkal szemben a Szerződés rendelkezéseinek részükről való megsértése esetén nem
fosztja meg a Webhely adminisztrációját attól a jogtól, hogy később érdekei védelmében

meghozza a megfelelő intézkedéseket, és nem jelenti azt, hogy A Webhely adminisztrációja eláll
a jogaitól, ha a jövőben jogsértések fordulna elő.
6.3.
Jelen Szerződést a Webhely adminisztrációja egyoldalúan módosíthatja. A Szerződés
szerkesztett verziója attól a pillanattól lép hatályba, ahogy az internetre felkerül az e bekezdésben
meghatározott címre, hacsak a Szerződés új verziója másként nem rendelkezik.

