ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) – BILLBARTER GROUP
KAPCSOLATUNK
1.

A Szolgáltatásokat a tőlünk elvárható hozzáértéssel és
gondossággal nyújtjuk.

2.

Mi, a Billbarter Hungaria Zrt. (székhely: 1123 Budapest,
Alkotás utca 53. A. torony. ép. 6. em. ; Cégjegyzékszám:
0110047077;„BB”), a Billbarter társaságokból
(„BILLBARTER GROUP”) álló hálózat tagja vagyunk.

3.

A Szolgáltatásokat független vállalkozásként, nem pedig
alkalmazottként, partnerként vagy közös vállalkozásban
nyújtjuk. Egyik félnek sincs joga, hatásköre vagy
felhatalmazása arra, hogy a másik félre nézve
kötelezettségeket állapítson meg.

4.

5.

A Szolgáltatások egy részének ellátására
alvállalkozóként bevonhatunk más Társaságokat, akikkel
Önök közvetlenül tartják majd a kapcsolatot. Ennek
ellenére kizárólag mi vagyunk felelősek Önökkel
szemben a Szolgáltatások nyújtása és a Szerződés
szerinti egyéb kötelezettségeink vonatkozásában.
A Szolgáltatások eredményének felhasználásáért vagy
megvalósításáért nem tartozunk felelősséggel.

AZ ÖNÖK FELELŐSSÉGE
6.

7.

8.

Önök kötelesek a Szolgáltatások teljesítésének ellenőrzésére egy megfelelő képzettséggel rendelkező
személyt kijelölni. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos
vezetői döntések meghozatala, a Szolgáltatások
eredményének felhasználása vagy megvalósítása
valamint annak megítélése, hogy a Szolgáltatások az
Önök céljainak megfelelnek-e, az Önök felelőssége.
Önök kötelesek késedelem nélkül a rendelkezésünkre
bocsátani (vagy bocsáttatni) a Szolgáltatások
nyújtásához általunk indokoltan kért információkat,
erőforrásokat és támogatást.
Az Önök által vagy az Önök nevében biztosított
információknak („ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK”) legjobb
tudomásuk szerint minden lényeges kérdés
tekintetében pontosnak és hiánytalannak valósnak kell
lenniük. Az Ügyfél Információk nyújtása semmilyen
szerzői jogot, vagy harmadik személyt illető jogot nem
sérthet.

9.

Eltérő kifejezett megállapodás hiányában a rendelkezésünkre bocsátott Ügyfél Információkra támaszkodunk azzal, hogy azok értékeléséért vagy
ellenőrzéséért nem vagyunk felelősek.

10. Az IPO ügyleteknél, kizárólag email megkeresés útján
tájékoztatjuk a lehetséges befektetőket. A befektetők
közvetlenül lépnek kapcsolatba Önökkel. A megbízási
kizárólag erre terjed ki, közvetlen telefonos vagy
személyes megbeszélést nem folytatunk. Amennyiben
Önök szeretnék a befektetői listát megkapni, azt külön
díjazás ellenében tudjuk biztosítani Önöknek.
11. Önök felelősséggel tartoznak a jelen ÁSZF-ben vállalt
kötelezettségeik alkalmazottaik általi betartásáért.
12. Önök kötelesek az általunk közvetített harmadik felet
minden esetben a saját üzletszabályzatuk, belső eljárási
rendjük szerint azonosítani, ellenőrizni, átvilágítani,
ennek felelősségét nem háríthatják ránk.
13. Önök tisztában vannak azzal, hogy a Szolgáltatások
teljesítéséhez és befejezéséhez elengedhetetlen, hogy
Önök a Megbízási Szerződésben szereplő teljes, általunk
közvetített Szolgáltatás tárgyát képező teljes összeg 1%ával
rendelkezzenek,
ugyanis
a
3.
Felek
(finanszírozók/befektetők/brókerek, stb.) további, az
üzletágban szokásos (átvilágítási, elemzési, ügyvédi,
szerződéskötési, utazási, stb.) díjakat számíthatnak fel.
JELENTÉSEINK
14. Az Ügyfél Információ körén kívül eső, bármely Szerződés
alapján nyújtott információ, tanács, ajánlás vagy
bármely jelentés, üzleti terv, prezentáció vagy egyéb
más közlés tartalma („JELENTÉSEK”) kizárólag belső
használatra (beleértve a vezető tisztségviselők és a
projektvezető általi felhasználást) készül (az adott
Szolgáltatások céljával összhangban).
15. Önök nem tehetik a Jelentést (sem annak bármely
részét, illetve összefoglalóját) más számára
hozzáférhetővé, és a Szolgáltatással kapcsolatban sem
ránk, sem más BB Group Társaságra nem
hivatkozhatnak, kivéve:
(a) olyan mértékben és célból, ahogyan azt a
jogszabályok megkövetelik (és amely jogszabályi
előírásról a megengedett mértékben kötelesek Önök
azonnal értesíteni bennünket),
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(b) általunk előzetesen jóváhagyott jogi vagy
természetes személy (többek között az Önök anya- és
leányvállalatai)
számára,
a
jóváhagyásban
meghatározott módon.

személynek) szerződéses, jogszabályi vagy egyéb alapon
fizetendő kártérítés teljes összege nem haladhatja meg
a veszteséget okozó Szolgáltatások-ért ténylegesen
kifizetett díjat.

16. Amennyiben egy Jelentés (vagy annak egy része) más
számára történő hozzáférhetővé tétele megengedett,
annak az általunk megkövetelt formában kell történnie
változtatás, átszerkesztés vagy módosítás nélkül.

22. Amennyiben a jelen ÁSZF alapján vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható más igényből
származóan Önökkel (illetve a Szolgáltatásokat igénybe
vevő bármely más féllel) szemben felelősek vagyunk
olyan veszteségekért, illetve károkért, amelyek
okozásában más személyek is közreműködtek, úgy
felelősségünk Önökkel szemben egyéni és nem
együttes, és a teljes veszteség, illetve kár okozásában
való közreműködésünk, mások közreműködéséhez
viszonyított, ránk eső méltányos részére korlátozódik. A
jelen Megállapodás szerinti arányos felelősségünk
megállapítását nem befolyásolja a többi felelős személy
felelősségének előírt vagy megállapodás szerinti
kizárása vagy korlátozása, követelés rendezése vagy
érvényesítésének nehézsége, más felelős személy
elhalálozása, feloszlatása vagy fizetésképtelensége,
illetve a veszteségért, kárért, továbbá annak bármely
részéért való felelősségének a meg-szűnése.

17. Jelentés (vagy annak bármely része, illetve
összefoglalója) kizárólag olyan a mértékben hozható
más személy tudomására, amilyen mértékben az
Szolgáltatásokkal
összefüggő,
finanszírozással
kapcsolatos kérdéseket, köztük tanácsot, véleményt,
vagy egy tranzakció finanszírozási szempontból történő
kezelését érinti.
18. A Jelentésekben szereplő, Ügyfél Információkon alapuló
összefoglalóinkat, számításainkat vagy táblázatainkat
belefoglalhatják az Önök által felhasználni kívánt belső
dokumentumokba, a Jelentések kialakításához vezető
ajánlásainkat,
következtetéseinket
vagy
megállapításainkat
azonban
nem.
Az
ilyen
dokumentumok tartalmáért kizárólag Önök tartoznak
felelősséggel, és azzal kapcsolatban sem ránk, sem más
BB Group Társaságra nem hivatkozhatnak külső felek
irányában.
19. Önök
semmilyen
Jelentéstervezetre
nem
támaszkodhatnak. Semmilyen végleges Jelentést nem
vagyunk kötelesek átdolgozni olyan körülmények vagy
események bekövetkezése esetén, melyekről az átadást
követően szerzünk tudomást.
KORLÁTOZÁSOK
20. Nem tartozunk sem szerződéses, sem jogszabályi vagy
más alapon Önöknek (sem bárki másnak, aki a
Szolgáltatásokat igénybe veszi) semmilyen kártérítési
felelősséggel elmaradt profit, adatvesztés, goodwillvesztés vagy a jelen ÁSZF-ből származó bármely egyéb
okozati, előre nem látható, közvetett, büntető vagy
különleges kárigényből vagy a Szolgáltatásokkal
kapcsolatba hozható más igényből eredően, függetlenül
attól, hogy a szóban forgó veszteség vagy kár
bekövetkezésének valószínűsége előre látható volt-e.
21. A jelen ÁSZF, vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatba
hozható más igényből származóan Önöknek (illetve a
Szolgáltatásokat igénybe vevő bármely más
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23. A Szolgáltatásokkal összefüggő vagy a Szerződések
szerinti egyéb követeléseket legkésőbb az elévülésre
vonatkozó jogszabályban meghatározott időszak
lejártáig kell benyújtani.
24. A Szolgáltatásokkal összefüggésben, illetve egyébként a
Szerződés hatálya alatt, Önök nem érvényesíthetnek
követelést, illetve indíthatnak eljárást semmilyen más
Társaság vagy a mi partnereink, alkalmazottaink vagy
alvállalkozóink ellen. Önök kizárólag ellenünk jogosultak
követelést érvényesíteni vagy eljárást indítani.
KÁRTALANÍTÁS
25. Önök a vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok
által megengedett legnagyobb mértékben kötelesek
kártalanítani bennünket, a többi Billbarter Group
Társaságot, valamint valamely harmadik jogi vagy
természetes személy (köztük az Önök anya- és
leányvállalatai) bármely Jelentés (beleértve, de nem
kizárólagosan
a
Finanszírozással
kapcsolatos
információkat is, különösen a Finanszírozók kilétére
vonatkozóan) harmadik személy általi felhasználásából
vagy arra való támaszkodásból származó követelései és
az azokból fakadó kártérítési felelősség, veszteségek,
károk, költségek és kiadások (beleértve az indokoltan
felmerülő külső költségeket is) ellen, amennyiben a
2017.02.01. ÁSZF
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Jelentés ezen harmadik személy számára Önök által
vagy Önökön keresztül, illetve az Önök utasítására vált
hozzáférhetővé. A jelen ÁSZF értelmében Önöket
semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben
harmadik személyek olyan mértékben támaszkodnak a
Jelentésünkre, amilyen mértékben mi ahhoz írásban
kifejezetten hozzájárultunk.
SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
26. A Szolgáltatások teljesítése során felhasználhatunk
olyan adatokat, szoftvereket, formatervezési mintákat,
segéd-eszközöket,
eszközöket,
modelleket,
rendszereket és egyéb módszereket és know-how-t
(„ANYAGOK”), amelyeknek tulajdonosai vagyunk. A
Jelentések átadása ellenére az Anyagokhoz (a
Szolgáltatások nyújtása során létrehozott fejlesztéseket,
illetve tudást is beleértve) és a Szolgáltatásokhoz
kapcsolódó Jelentések (kivéve az abban foglalt Ügyfél
Információkat)
fűződő
valamennyi
szellemi
tulajdonjogot fenntartjuk.
27. A Szolgáltatások kifizetését követően, a jelen ÁSZF-ben
engedélyezettek szerint, Önök a Jelentést saját részre
felhasználhatják.
TITOKTARTÁS
28. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában egyik fél
sem hozhatja harmadik személyek tudomására a
Szerződés tartalmát, vagy a jelen ÁSZF alapján nyújtott
Szolgáltatásokkal kapcsolatos, a másik fél által vagy
nevében nyújtott, indokoltan bizalmasként kezelendő
vagy egyébként védelem alá eső információkat, kivéve a
Billbarter Group Társaságok közötti információcserét.
Bármelyikünk hozzáférhetővé tehet azonban más
számára ilyen információkat olyan a mértékben,
amilyen mértékben:
(a) azok nem a jelen ÁSZF megszegésével kerültek vagy
kerülnek nyilvánosságra,
(b) az azokról tudomást szerző a későbbiekben értesül
róla olyan harmadik személytől, aki a tudomást szerző
ismeretei szerint nem tartozik titoktartási
kötelezettséggel a közlő fél felé az információk
vonatkozásában,
(c) azok a tudomást szerző számára már ismertek a
közlés időpontjában, vagy azt követően, attól
függetlenül keletkeznek,
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(d) közlésük a tudomást szerző jelen ÁSZF szerinti
jogainak gyakorlásához szükséges, vagy
(e) az alkalmazandó jogszabályok, jogi eljárás vagy
szakmai szabályozás előírásai értelmében válnak
ismertté.
29. Az itt meghatározott titoktartási kötelezettség kiterjed a
BB-re, a Billbarter Groupra, alvállalkozóira és
alkalmazottaira is.
30. Mi és Önök is elfogadjuk, hogy az elektronikus formában
megküldött és aláírt dokumentumokat érvényesnek
tekintjük.
31. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják,
jogosultak vagyunk az Ügyfél Információkat más
Társaságok,, a Billbarter Group és a nevünkben
szolgáltatásokat
nyújtó
harmadik
személyek
tudomására hozni, amelyek a tevékenységük szerinti
országokban a Szolgáltatások nyújtásának céljából
gyűjthetik, használhatják, átadhatják, tárolhatják vagy
egyéb
módon
feldolgozhatják
(együttesen
„FELDOLGOZÁS”) az Ügyfél Információkat a szabályozói
előírásoknak való megfelelés és az összeférhetetlenség
ellenőrzése érdekében, illetve minőségellenőrzési,
finanszírozási, kockázatkezelési vagy számviteli célból
és/vagy egyéb adminisztratív támogató szolgáltatás
nyújtása érdekében (együttesen „FELDOLGOZÁSI
CÉLOK”).
32. Önök bármely Szolgáltatást illetően legjobb tudomásuk
szerint kijelentik, hogy a jelen ÁSZF elfogadásának
időpontjában sem Önök, sem anya- és leányvállalataik
nem kötöttek olyan szóbeli vagy írásbeli megállapodást
más tanácsadóval, amely korlátozná a Szolgáltatások
tárgyát képező bármely tranzakció finanszírozási
szempontból
történő
kezelésének,
illetve
projektszerkezetének
bárki
számára
történő
feltárásának
lehetőségét.
Következésképpen
elfogadják,
hogy
az
ilyen
megállapodások
következményeiért Önök tartoznak felelősséggel.
ADATVÉDELEM
33. A fenti 27. pontban említett Feldolgozási Célok
érdekében előfordulhat, hogy konkrét személyekhez
kötődő Ügyfél Információk („SZEMÉLYES ADATOK”)
feldolgozását végezzük, illetve azt más Társaságok, a
Billbarter Group nevében szolgáltatásokat nyújtó
harmadik személyek is lefolytathatják. A Személyes
2017.02.01. ÁSZF
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Adatok Feldolgozását az alkalmazandó jogszabályokkal
és a titoktartási szabályozással összhangban végezzük.
Ezeknek a követelményeknek betartását a nevünkben
Személyes Adatokat Feldolgozó bármely szolgáltatótól
is megköveteljük.
34. Önök szavatolják, hogy felhatalmazással rendelkeznek a
Személyes Adatoknak a Szolgáltatások teljesítésével
kapcsolatban történő rendelkezésünkre bocsátására, és
hogy a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatok
Feldolgozása
az
alkalmazandó
jogszabályokkal
összhangban történt.
DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK ÁLTALÁBAN
35. Önök a Szolgáltatásokkal kapcsolatos meghatározott
költségeket a vonatkozó Szerződés(ek)ben részletezettek szerint kötelesek megfizetni. Ugyancsak
kötelesek nekünk megtéríteni a Szolgáltatások
teljesítése
során
felmerülő
egyéb
indokolt
költségeinket. Díjaink a Szolgáltatások után fizetendő
adókat vagy hasonló terheket, továbbá vámokat,
illetékeket vagy tarifákat nem tartalmazzák, ezek
mindegyikét Önök kötelesek megfizetni (a jövedelmünk
után általánosan fizetendő adók kivételével).
36. További díjakat vagyunk jogosultak felszámítani
mennyiben rajtunk kívül álló események (köztük az
Önök cselekedetei vagy mulasztásai) befolyásolják a
Szolgáltatások eredeti megállapodásunk szerinti
nyújtására való képességünket, illetve ha további
feladatok ellátására kérnek fel bennünket.
VIS MAJOR
37. A jelen Megállapodás (a fizetési kötelezettségeken
kívüli) Önök által vagy általunk ésszerűen nem
befolyásolható körülmények okozta megszegéséért
egyikünk sem vonható felelősségre.
A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
38. A Szolgáltatás, annak nyújtásának időpontjától (a
Szerződés(ek) aláírását megelőző időszakot is ideértve)
függetlenül, e Megállapodás hatálya alá tartozik.

határozatlan ideig érvényben marad, kivéve azokat az
eseteket, ahol a jogszabály konkrét határidőt ír elő.
IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS
41. Jelen ÁSZF és az ebből vagy a Szolgáltatásokból fakadó
bármely nem szerződéses kérdésre vagy kötelezettségre
és azok értelmezésére a csatolt fő szerződésben
meghatározott jogrend rendelkezései irányadóak.
42. A jelen ÁSZF vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos
valamennyi jogvitában a csatolt fő szerződésben
meghatározott bíróság rendelkezik kizárólagos
hatáskörrel, amelynek e célból mindannyian
alárendeljük magunkat.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
43. Jelen ÁSZF 2018.01.17. óta van érvényben, amely
megtekinthető
és
letölthető
a
http://billbartergroup.com/downloads/aszf.pdf
weboldalunkról.
44. Jelen ÁSZF a Szolgáltatásokra és annak tárgyát képező
egyéb kérdésekre vonatkozóan, köztünk létrejött teljes
Szerződés elválaszthatatlan része, amely aláírás nélkül a
Szerződéskötés napján lép érvénybe.
45. Önök elfogadják, hogy szakmai kötelességeinkre figyelemmel más Társaságokkal együtt más ügyfelek,
köztük az Önök versenytársai részére is nyújtunk
szolgáltatásokat.
46. A jelen ÁSZF-ből fakadó jogaink, kötelezettségeink vagy
követeléseink harmadik személyre történő átruházására
egyikünk sem jogosult.
47. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése (részben vagy egészben) jogszerűtlennek,
érvénytelennek vagy egyébként érvényesíthetetlennek
minősül, a többi rendelkezés a továbbiakban is érvényes
és hatályos marad.

39. A jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége a
Szolgáltatások teljesítését követően megszűnik.

48. Ha a jelen Megállapodás különböző részei között
bármilyen ellentmondás merül fel, a dokumentumok
sorrendjére (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) a következő irányadó: (a) a Szerződés, (b) a
ÁSZF, (c) a elektronikus levelezés.

40. Az ÁSZF a megszűnését követő időszakra bármelyikünk
számára jogokat vagy kötelességeket biztosító
rendelkezése az ÁSZF megszűnését követően

49. Egyik fél sem használhatja a másik fél nevét, logóját vagy
védjegyét annak előzetes írásbeli hozzá-járulása nélkül,
azzal a kitétellel, hogy mi nyilvánosan megnevezhetjük
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Önöket ügyfelünkként az adott Szolgáltatásokkal
kapcsolatban.
50. A 16-19. és a 21. pontokban foglalt korlátozások,
valamint a 22., 27., 29. és 44. pontok rendelkezései más
Társaságok és valamennyi Billbarter Group érdekeit is
szolgálják, akik jogosultak azokat kikényszeríteni.
51. A BB által használt többnyelvű szerződések esetén
amennyiben a két nyelv között eltérés mutatkozik, akkor
elsődlegesen a magyar nyelvű szöveg, másodlagosan az
angol nyelvű szöveg az irányadó.
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