
 
Általános Szerződési Feltételek 
 
Teljesítési feltételek, határidők 
 

- A csomagok elkészítési határideje az ajánlaton belümeghatározott – amennyiben 
Megrendelő a szükséges tartalmi anyagokat írásbeli kéréstől számítva 24 órán belül 
redelkezésre bocsájtja. Megrendelő elfogadja, hogy a tartalmi anyagok késedelmes 
átadása esetén a teljesítés a késedelem idejévelghosszabbodikme.   

- Az elkészítési határidő módosíthatja külső szolgáltató által biztosított tárhely és 
domain élesítése. Ez rendszerint 7 munkanapnál nem vesz többet igénybe, 
amennyiben Megrendelő visszajuttatja a kért dokumentumokat a szolgáltatónak.   

- Az átadási határidőmódosul abban az esetben is, ha megrendelő a csomagokon kívüli 
tartalmat, funkciót rendel a honlapra. Ez esetben minden feltétel (teljesítési, fizetési, 
garanciális) egyéni megegyezés tárgyát képezi.  

 
Garanciális feltételek 
 
Honlap-csomagok: 
 

- A Honlap-csomagok esetén a Megrendelő elégedettségét a folyamatos konzultáció 
biztosítja. Amennyiben Megrendelő a végeredménnyel mégsem elégedett, és a további 
javítási szolgáltatással nem kíván élni, Elégedettségi Garanciával élhet, melyben az átadás 
előtt elállhat a szerződéstől, és a munkadíjat nem köteles kifizetni. A külső szolgáltató által 
biztosított tárhelyet és domainevet ez esetben is köteles kifizetni,   
illetve a kifizetett, leszámlázott összeget visszakövetelni nem jogosult.   

- Az Elégedettségi Garanciával élő Megrendelő a Honlapkészítőtől semmilyen, általa 
készített anyag követelésére nem jogosult, beleértva Honlapkészítő által 
átszerkesztett tartalmi elemeket sem!   

- A Honlapkészítő nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek 
böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver 
összetevője) hibájából erednek. A honlapkészítő nem vállal garanciát azon hibák 
kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy 
változataik nem kompatibilis működésükből erednek.   

- A Megrendelő által az oldalrendszeren megjelenített tartalomért (képek, 
szövegek, hangfájlok) a Honlapkészítő nem vállal semmilyen jogi felelősséget.  

 
Wordpress oktatás: 
 

Az oktatási pénzvisszatérítési garanciát  akkor tudjuk érvényesíteni, amennyiben a 
Megrendelő: 
 
-  az összeget már befizette 
- Az oktatás teljes idején maradéktalanul részt vett 
- A kiadott házi feladatokat is teljesítette 
- A pénzvisszafizetési kérés okát írásban megnevezi.



 
Fizetési feltételek 
 
 

- A honlap átadásakor Honlapkészítő részletesen bemutatja a honlap működését és 
adminisztrációs lehetőségeit Megrendelő és/vagy Megrendelő megbízottjai számára.  

- Megrendelő a honlap átadásakor Teljesítési igazolást ír alá,melyben igazolja, hogy a 
honlap megfelel a megállapodott feltételeknek ésvárásoknakel.   

- A Teljesítési igazolás aláírásától számítva 8 naponbelül a megállapodott munkadíjat 
átutalni, vagy készpénzben kifizetni köteles. A honlaphoz való teljes hozzáférést 
Honlapkészítő a munkadíj rendezése után biztosítja.   

- Amennyiben a megrendelő a kikötött határidőben nem fizet, úgy a Honlapkészítő 
jogosult számlájának összegét azonnali beszedési megbízással (incasso) leemelni a 
megrendelő bankszámlájáról.   

- A Honlapkészítő a munkadíjból el őleget nem igényel, de a külső szolgáltató által 
biztosított domain és tárhely költségét ezek megrendelésekor a külső szolgáltatónak 
átutalni köteles. „L” csomag esetén ez az összeg (t árhely költsége 1 évre, domain név 
költsége .hu esetén 2 évre, egyéb végződés esetén 1 évre) a honlap átadásakor a csomag 
árából levonódik.   

- A honlapon feltüntetett árak a fizetendő árak, áfát a szolgáltató Alanyi Mentessége 
végett nem tartalmaznak.  

 
Betanítás 

 
- A honlap adminisztrációs felületének betanítása első sorban online történik. Ez , a 

Megrendelő kérése szerint történhet e-mail útján, vagy Skypehasználatával, 
képernyőmegosztás segítségével is. A betanításhoz Honlapkészítő további írásos 
anyagokat bocsájt Megrendelő rendelkezésére.  

 
Fenntartás és Honlap bérlés szolgáltatás 
 
- A honlap fenntartása tartalmazza: Megrendelő által küldött új, vagy frissített tartalmi 

anyagok feltöltését, a honlap fájljainak és adatbázisának rendszeres biztonsági 
mentését, tanácsadást. 

- NEM tartalmaz szövegírási, grafikai, vagy egyéb tartalom-előállítási szolgáltatást! 
- A szolgáltatás  külön szerződés aláírásával lép életbe 
- A szolgáltatást előre, hónap elején szükséges fizetni. Induló tört hónapot ajándékba 

adunk. 
 

 
Egyéb rendelkezések: 
  
- A megrendeléssel Megrendelő automatikusan elfogadja az ÁSZF feltételeit! 
- Garanciális visszatérítés esetén csak a már befizetett összegek téríthetőek vissza 
- A 3. szolgáltató által biztosított tárhely és domain szolgáltatásból semmilyen további 

kedvezményt nem tudunk biztosítani; a 3 szolgáltatóért az M-Web Stúdió Kft. 
Semmilyen formában nem vállal felelősséget. 

- A Wordpress oktatás és a Honlap bérlés szolgáltatás a felek közötti külön szerződés 
aláírásával lép életbe. 

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó s abályai az 
irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással 
együttm űködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás 
kérdésekben elsősorban békés úton történőmegoldást részesítik előnyben.  

 


