Lómánia Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a lomania.hu weblapon (a
továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint az Ellinart Bt. (1173
Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. IV. em. 11. a továbbiakban: Üzemeltető) és a Felhasználó közötti
jogokat és kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett
szerződéses jogviszonyból fakadnak. ( Üzemeltető és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya a www.lomania.hu Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető
szolgáltatások igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.
Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető a Weboldalon lehetővé teszi a hirdetések
rögzítését elektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint a hirdetések megtekintését, közöttük
történő keresést.
Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést
rögzít a Weboldal rendszerében. A Weboldal online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki
azok használatára jogszabály alapján jogosult. A használat további feltétele a Weboldalon történő
regisztráció, a felhasználó valós adatainak megadása, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása,
szerződéskötés, illetve jelen ÁSZF elfogadása, illetve internetkapcsolat rendelkezésre állása.
Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó): az a Felhasználó, aki a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek
minősül.
A Felek közötti szerződés a szolgáltatás megvásárlása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során jön
létre. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt
szerződésnek minősül.
A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton történik. A
szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A szerződő Felhasználó adatainak
elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a Weblap biztosítja a bevitt
adatok teljességi ellenőrzése révén.
Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák. A szerződés nyelve: magyar
Üzemeltető adatai:
Az üzemeltető neve: Ellinart Bt.
Az üzemeltető székhelye: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. IV. em. 11.
Az üzemeltető elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@lomania.hu
Adószáma: 21931343-1-42
Telefonszáma: 06-70-228-0229
E-mail címe: info@lomania.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:
cégnév: BlazeArts Kft.
székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
cégjegyzékszám: 03-09-109150
adószám: 12539833-2-03
közösségi adószám: HU12539833

2. Regisztráció

A Weboldalon a szolgáltatás megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben
érvényes regisztráció szükséges. Minden felhasználónak lehetősége van regisztrálni és saját profil
létrehozásával az online hirdetési rendszer minden szolgáltatását elérni. A Felhasználó a hirdetés
feladásához regisztrálja adatait a Weboldalon, ezzel létrehoz egy saját hirdetési fiókot. A hirdetési fiók
email címmel és jelszó megadásával hozható létre ( a regisztráció során a felhasználó egyéb adatainak
megadása vagy a hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező, csak opcionális lehetőség)
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő e-mailt fog küldeni,
amiben található linkre kattintva lehet a hirdetési fiókot, a regisztrációt aktiválni.
A Felhasználó a Weboldalba való regisztráció után a "BELÉPÉS" menüpontra kattintva éri el
felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott
regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a
hirdetési rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére.
A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlést az Üzemeltető 3 napon
belül hajtja végre.
Az Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából
kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre
nem valós elemeket is tartalmaz.
A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő vásárlóinak, a szolgáltatás előfizetőinek az adatait a Számviteli
törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.

3. Hirdetés feladás, hirdetési csomagok, kiemelési, előrehelyezési lehetőségek. A díjköteles
szolgáltatások díjának kiegyenlítése, visszatérítésre vonatkozó szabályok

A sikeres regisztráció után kerülhet sor a hirdetés feladására, amelynek során további adatok megadása
is kötelező.: elsősorban a Felhasználó nevét, cégnevét és címét kérjük, valamint a Látogatók általi
kapcsolatfelvételhez szükséges az e-mailcím, a telefonszám és a Szolgáltatás jellegére – legördülő lista
segítségével is kiválasztható- vonatkozó adatok feltüntetése. A „Táborok” kategóriában történő
hirdetésfeladás esetén a Szolgáltatás árának meghatározása is kötelező.

A lomania.hu Weboldalon regisztrációt követően a médiaajánlatban meghatározott hirdetési csomagok
rendelhetők, amelyek tulajdonságaikban (ár, időszak, stb.) eltérnek egymástól. A hirdetés aktiválása
előtt minden esetben szükséges hirdetési csomagot választani, amelyet a hirdetések kategóriája határoz
meg:







Lovarda
Lovas szállás
Táborok
Képzések
Rendezvény
Lovas munka

Attól függően, hogy mennyi időre vagy milyen széles információt kíván megjelentetni a Felhasználó a
hirdetésben, különböző csomagok választhatók a szolgáltatás jellegén belül is (alap, normál és prémium
csomagok a képzés és rendezvény kategóriában; 3, 6 és 12 hónapra meghatározott csomagok a lovarda,
lovas szállás és táborok kategóriában)
A hirdetési csomagok, illetve kiemelések, előrehelyezések díj ellenében vehetőek igénybe. A lovas
munka hirdetése visszavonásig díjmentes.
A díjfizetés fejében biztosított szolgáltatások leírását, érvényességi idejét, valamint igénybevételükért
fizetendő díjakat a hatályos Médiaajánlat, promóció esetén a hatályos Promóciós ajánlat tartalmazza,
amelyek az ÁSZF részét képező külön dokumentumok.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak
mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
A díjakat a Felhasználó Banki átutalással vagy a Borgun fizetési rendszeren online kártyás fizetéssel,
forintban (HUF) egyenlítheti ki. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal
felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó
által megadott e-mail címre küldi meg.
Bakkártyás fizetés esetén a tranzakciót követően azonnal, de maximum 24 órán belül aktiválásra kerül
a kért szolgáltatás. Átutalással történő fizetés esetén, legkésőbb az átutalás beérkezését követő 1
munkanap múlva kerül aktiválásra a fizetett szolgáltatás.
Fizetésre jelölt, de nem kiegyenlített hirdetéseket 14 napig tartja a Társaság függőben. A 15. napon
fizetés hiányában törlésre kerül.
A fizetésre jelölt tételekről az 5. a 10. és 14. napon fizetési emlékeztető e-mail kerül kiküldésre.
A megfizetett díjról az Üzemeltető a Felhasználók részére számlát állít ki, amelyet PDF formátumban a
Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A hatályos jogszabályok szerint a számla aláírás és
pecsét nélkül is hiteles, továbbá nincs szükség a számla példányszámainak és eredetiségének
megjelölésére. Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számlának minősül, tehát
nem elektronikus számla. Nyomtatás után számviteli bizonylatként a könyvelésben felhasználható. A
Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla PDF formátumban való kiállításához.
A Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében a fogyasztót megillető elállási jog szabályait a
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.)
kormányrendelet ( a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen
pont szerinti elállási és felmondási szabályok kizárólag Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében
alkalmazandók. Annak érdekében, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatásai nyújtását a Fogyasztó részére

határidőben meg tudja kezdeni, szükséges, hogy a Felhasználó/Fogyasztó ezt külön nyilatkozattal
kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a
jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát
megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően
a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül
elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a
Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszti.
A vásárlás a hirdetés feladásakor az “Előnézet” oldalon a “Folytatás” gomb megnyomása előtt bármikor,
következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014
(II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését
adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A
Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtását a fizetést
követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő
érkezését követően legfeljebb 24 órán belül teljesíti, amennyiben a feltöltött hirdetés megfelel a jelen
ÁSZF-nek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti.
A Fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát akként gyakorolhatja, hogy a jelen ÁSZF mellékleteként
közzétett nyilatkozat-mintát kitöltve eljuttatja az Üzemeltető ÁSZF-ben meghatározott postacímére
vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve a felmondási jog gyakorlása akkor történik
határidőben, ha azt a Fogyasztó a jelzett időtartamon belül megküldi. A Felhasználót terheli annak
bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban
gyakorolta.
A Fogyasztó elállás vagy felmondási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a nyilatkozat
kézhezvételétől számított 14 napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak járó összeget, az eredeti ügylet
során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére,
amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került
megkezdésre.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben
visszautasítsa.
A Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében Felhasználót nem
illeti meg a felmondási jog, azaz a Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondás jogát a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette,
hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; illetve a nem tárgyi
adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondás
jogát.
A Felhasználónak lehetősége van a hirdetését felfüggeszteni és a későbbiekben újra aktiválni. A
felfüggesztés időszaka a hirdetési időszak tartamába beleszámít, a hirdetési idő a felfüggesztés
tartamával nem hosszabbodik meg.
A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a
Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül.

A hirdetés lejárata előtti 15. napon, 5. napon, majd a lejárat napján emlékeztető e-mail kerül kiküldésre
a hirdető által megadott e-mail címre, amelyben elhelyezett linken a hirdetési fiókjába történő belépés
után a hirdetés meghosszabbítását megteheti.
Az archivált hirdetéseket a Társaság 180 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére
felhasználói fiókban. A 180 napos időtartam elteltével, a 181. napon az archivált hirdetés automatikusan
eltávolításra kerül.

Archivált hirdetés megújításának lehetőségéről a hirdetőt havonta egyszer emlékeztető e-mailben
tájékoztatja a Társaság.
Archivált állapotból a hirdetés még minden adatával újra aktiválható.
A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napos időtartamra „törlés alatt” periódusba kerül,
ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik, azt a Társaság a továbbiakban nem tárolja.
Törlés alatti állapotból még a hirdetés minden adatával újraaktiválható.
A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén az Üzemeltető fenntartja
a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

4. Hirdetési Feltételek

Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni,
vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.
Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek
(Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

•

Hirdetés kizárólag konkrét munka vagy szolgáltatás bemutatására szolgálhat.

•
A reklám-marketing célú hirdetések elhelyezése tilos, különösképp a weboldalak reklámozása,
linkek terjesztése, web-, linkkatalógusok promóciója. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse,
hogy egy hirdetés reklám-marketing célú-e. Az ilyen hirdetéseket előzetes jelzés nélkül törli.
•
A Weboldalon teljes-, részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket és pénzkereseti
lehetőségeket engedélyezett hirdetni.
•

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett konkrét szolgáltatásra kell vonatkozniuk

•
A Weboldalon megjelenő hirdetések címsorában,valamint Bővebb információ mezőjében
engedélyezett a magyartól eltérő nyelv használata, de magyar nyelvű verziót is el kell helyezni.
•
A Weboldalon megjelenő hirdetések címsorában, valamint Bővebb információ mezőjében nem
engedélyezett a NAGYBETŰVEL írt szavak használata és az ilyen módon írt folyamatos szöveg.
•
A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott
szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető jogosult a hirdetést a megfelelő
kategóriába áthelyezni.

•
A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk.
Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott, az ÁSZF linkekre vonatkozó
szabályainak nem megfelelő linket tartalmazó, valamint közerkölcsöt sértő, kiskorúak nyugalmát
megzavaró képek nem csatolhatók a hirdetéshez.

5. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetés közzétételét megtagadni, a közzétett hirdetést
egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, végső esetben a Felhasználó fiókját törölni (a továbbiakban
együtt: a Szolgáltatás nyújtásának megtagadása) amennyiben Üzemeltető megítélése alapján a
Weboldalra feltöltendő vagy feltöltött hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya
•

jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

•

bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

•
jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar
Reklámetikai Kódex normáit);
•

jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

•
mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve
egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
•

megtévesztő információt tartalmaz;

•
az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai
erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
•

jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik;

•

vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására akkor is, ha a Felhasználó az
Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem
rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:
•
a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve
olyan módon használja a Weblapot, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános
megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
•
a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik
személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

6. Felelősség
A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó
köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF
rendelkezéseinek betartásával használni.
A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa
feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, az Üzemeltető
jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes
tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért,
ha a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése
miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további
ÁSZF-be ütköző tevékenységét.
Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatás
nem megfelelő minőségével okoz a Szolgáltatás megrendelőinek.
Az Üzemeltető nem felelős azért, ha a Felhasználó nem az elvárásainak megfelelő létszámú megrendelőt
talált az Weboldalon keresztül.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy
vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást
indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az
Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a
Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak
megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves,
hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az
Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

7. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
Budapest, 2019……………….

Ellinart Bt.
üzemeltető

