Felhasználási feltételek
I. Bevezetés
A jelen felhasználási feltételek az ÉPÜLET MENTOR Szociális Szövetkezet (8200 Veszprém,
Házgyári út 5., Cégjegyzékszám: 19-02-5002014, Adószám: 24696742-2-19, a továbbiakban
Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.freenergy.hu oldalon elérhető információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza, és az ÉPÜLET
MENTOR Szociális Szövetkezet, valamint a http://www.freenergy.hu oldal regisztrált igénybe
vevője (Felhasználó) között létrejövő szerződés. A regisztrációval, valamint a műszaki
dokumentumok letöltésével létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek,
ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződéskötés nyelve
a magyar.
A Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy
a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A
felhasználási feltételek legfrissebb változata a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételek
linkre kattintva érhető el. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás
bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
A http://www.freenergy.hu oldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi
tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl. Adatvédelmi
Nyilatkozat) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
II. A Szolgáltatás és a regisztráció célja
1. A Szolgáltatás és a regisztráció célja az oldalon található műszaki dokumentumok ingyenes
letöltési lehetőségeinek biztosítása.
2. Az adatlapok csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.
3. A http://www.freenergy.hu oldal általános használatához, megtekintéséhez a Szolgáltatónál
teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen Szerződés szabályai ekkor is
értelemszerűen alkalmazandóak.
III. Általános tudnivalók, céginformáció
Cégnév:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Bejegyző bíróság:
Adószám:
Email:
Web:
Kapcsolattartó:
A szerződés nyelve:

ÉPÜLET MENTOR Szociális Szövetkezet
8200 Veszprém, Házgyári út 5.
19-02-500204
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
24696742-2-19
info@freenergy.hu
www.freenergy.hu
Pintér Mónika
magyar

IV. A Felhasználási feltételek hatálya
1. Jelen Felhasználási feltételek a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad
hatályban.
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2. A http://www.freenergy.hu oldal szolgáltatását minden jogképes természetes és jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni,
amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételekben
foglaltakat: a Felhasználási Feltételek Felhasználó által történő elfogadása az oldal nyújtotta
szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy
egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések
tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott
vásárlásra. A módosított Felhasználási feltételek a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és
mindaddig hatályban marad, amíg az oldal szolgáltatásait Szolgáltató biztosítja. Közzétételnek
az minősül, ha a módosítás szövege az oldalon online elérhetővé válik.
V. A regisztráció menete
1. Ahhoz, hogy Felhasználó számára elérhetőek, valamint letölthetőek legyenek a Freenergy
műszaki dokumentumok, első lépésként regisztrálnia kell a http://www.freenergy.hu/regisztracio
oldalon található űrlap segítségével.
2. A regisztráció során Felhasználónak kötelezően meg kell adnia az alábbi adatokat:
 Kapcsolattartó neve
 Tevékenységi kör
 Email cím
 Telefonszám
 Cégnév (Magánszemélyként a saját neve)
 Jelszó
3. A regisztráció ingyenes, a Felhasználó regisztrációja határozatlan időre szól.
4. A regisztráció által Felhasználó elfogadja, hogy ÉPÜLET MENTOR Szociális Szövetkezet
hírlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címre.
5. Az adatok megadása után Felhasználónak el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket, majd
ezután az „Elküld” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni regisztrációját.
6. A regisztráció elküldése után Felhasználó a megadott email címre kap egy üzenetet, mely
által megerősítheti regisztrációs szándékát, valamint a megadott email cím valódiságát.
7. A megerősítő emailben található linkre kattintva Felhasználó a http://www.freenergy.hu
oldalra lesz irányítva, ahol már elérhetővé válnak számára a műszaki dokumentumok.
8. Az adatlapok letöltése a későbbiekben már csak a regisztráció során megadott email cím és
jelszó felhasználásával lehetséges.
9. A regisztrációval Felhasználó saját adatlapot hoz létre, mely információkat tartalmaz
Felhasználóról, valamint néhány WordPress használatával kapcsolatos beállításra ad
lehetőséget.
10. Az adatlapon lehetőség van jelszó változtatásra, gyorsbillentyűk bekapcsolására, a
WordPress belső színsémának megváltoztatására és a grafikus szerkesztő kikapcsolására.
11. A Felhasználónév nem változtatható meg, de a további mezők használatával megadható az
igazi név vagy a becenév, és beállítható, hogy melyik név jelenjen meg a bejegyzéseknél.
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XII. Felelősség
1. Az oldalon való regisztrálás feltételezi Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben
történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a
postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.
A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges.
Amennyiben Felhasználó nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a
böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei
csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver
küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban
személyes adat nem kerül tárolásra./
Cookie szabályzatunkat itt találja.
2. Szolgáltató nem felel semminemű olyan kárért, amely a www.freenergy.hu-hoz való
csatlakozás miatt következett be. Felhasználó felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy
mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal,
adathalászokkal szemben.
3. Szolgáltató a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis
majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat,
amelyek megakadályozzák a www.freenergy.hu akadálytalan működését és a weboldalon
történő regisztrációt, weboldalról történő letöltést, továbbá, ha a működési hibával
összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
XIII. Adatvédelem
Adatvédelmi előírásainkat itt találja.

Jogi Nyilatkozat
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok,
információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő
kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.
A regisztráció elküldésével Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételeket.
Kelt: Veszprém, 2015. év 08. hó 1. napján

3

