CégMátrix szolgáltatás- és termékkereső portál
SS. CégMátrix Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Tel: (20) 232 1523

Általános szerződési feltételek
I. A Szolgáltató adatai
Név: CégMátrix Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adószám: 13738891-2-13 B ankszámlaszám: 10700598-43945306-51100005
II. Szerződés tárgya
1. A w ww . c eg ma t rix . h u internetes oldalon (Weboldal) történő megjelenés a Megrendelő Regisztrációs
szerződésben
foglalt adatainak feltüntetésével: elérhetőségek, termékek, szolgáltatások, márkák (max. 20 kulcsszó, max. 10
márkanév).
2. A Szolgáltató a Megrendelőnek Bővebben m egjelen ési felü let et is biztosít a Weboldalon. Ezt a
felületet a Megrendelő
a szerződésen szereplő ügyfélazonosítóval és jelszóval történő belépést követően szerkesztheti. A Megrendelő
egyéb,
egyénileg szerkesztett megjelenítési lehetőségei: bemutatkozó üzenet, céglogó, képek, árak.
3. Üzleti aján lato k küldése a Weboldal adatbázisában szereplő cégeknek. Az adatbázisban szereplő cégek
Megrendelő
felé irányuló üzleti ajánlatainak fogadása, melyről e-mail címére értesítést kap.
4. A Megrendelő adatainak, szolgáltatásainak, termékeinek WA P -on történő megjelenítése.

III. Megrendelő jogai és kötelez ettség ei
1. Időközben módosult adatainak, elérhetőségeinek a Weboldalon történő változtatását kérheti.
2. A Weboldalra felkerülő adatok valódiságáért és a feltüntetett árak aktualitásáért felelősséget vállal. Az általa a
Bővebben megjelenési felületen megjelenített tartalom nem tartalmazhat trágár szavakat, kifejezéseket, politikai
üzenetet, törvényben tiltott tartalmat. A Megrendelő által megjelentetett szöveges és képi tartalmak
jogszerűségéért a
Megrendelőt terheli felelősség. A jogtalan, etikátlan viselkedés a Weboldalról való kizárást vonja maga után, a
regisztrációs díj visszafizetése nélkül.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettség ei

1. Jogosult alvállalkozót igénybe venni.
2. Köteles a Megrendelő adatait a Weboldalon a szerződéskötés időpontjától számított 12 hónapig szerepeltetni a
jelen
szerződésben rögzített tartalommal.

V. A szolgáltatási díj meg fizetésén ek feltételei

1. Megrendelő köteles a jelen szerződésben szereplő szolgáltatási díjat a számlán meghatározott időpontig a
Szolgáltató
felé megfizetni.
2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a szolgáltatási díj aktuális jegybanki alapkamat kétszeresével
megnövelt
összegének megfizetésével tartozik.
3. Amennyiben a jelen szerződés e-mailen vagy telefax üzenetváltás által jön létre, úgy a szerződés létrejöttét az
eredeti
aláírással ellátott példány hiányában az e-mailen vagy a faxon szereplő aláírás és pecsét igazolja.
e-mail: info@cegmatrix.net
web: www.cegmatrix.hu

