ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
Amely ügyfeleink részére 2014. június 1. napjától hatályos
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az AddelMagad Kft. (székhely:
1016 Budapest, Mihály utca 13. B. ép. 1. em. 5. ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által
üzemeltetett weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére,
reklámfelületeinek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Az AddelMagad.hu által működtetett internet oldalon elérhető szolgáltatás ügyel arra, hogy a
Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a jó ízlés szabályainak,
és tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát.
Fogalmak:
Hirdetés: a weboldal felületén elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból
kikereshető bármely hirdetés, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám,
illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás,
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
aki a weblapot megtekinti, az oldalra hirdetést, önéletrajzot vagy egyéb anyagot helyez, illetve
helyeztet fel, vagy regisztrál, ill. belép, vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a
Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető és valamennyi Hirdetésfigyelő egyben
Felhasználónak is minősül.
Aki az AddelMagad.hu oldalon Felhasználó, egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.
Hirdető: azon Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, illetve aki a
saját érdekében megrendeli Hirdetés közzétételét.
Hirdetésfigyelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki a weblapot megtekinti, majd a regisztráció- köteles szolgáltatást ingyenesen
veszi igénybe. Melynek során a hirdetésfigyelő, az adatainak megadása után felveheti a
kapcsolatot a hirdetések feladóival, belső levelezés útján.
Belső levelezés: a hirdetésfigyelő és a hirdetés feladója a weboldalon keresztül, levelezés
útján felvehetik egymással a kapcsolatot.
Weboldal: azon internetes felület és tartalom, amely a Szolgáltató által jogszerűen használt
domainen keresztül elérhető.

Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval
kapcsolatba hozható adat, mindazon következtetés, amely az adatból levonható, a természetes
személy Felhasználóra vonatkozik
Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának határozott és önkéntes kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a Felhasználó a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja. Az internetes felületen történő hozzájárulás
ennek egyik formája.
Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például
gyűjtése, rendszerezése, felvétele, rögzítése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozás: azon technikai feladatok elvégzése, amelyek az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódnak, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Hozzászólás: mindazon felhasználói tartalmakat, információkat foglalja magában, melyeket a
Szolgáltató Weboldalán a Felhasználók bármelyike által elkészített formában közöl,
függetlenül a Moderálás lehetőségétől.
Moderálás: a felhasználói tartalmak, hozzászólások utólagos formai és tartalmi szempontú
korrekciója, mely magában foglalja a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a
Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását is.

ÁSZF hatálya és módosíthatóság
Jelen ÁSZF meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit a weboldalak használata, valamint
a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb
szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében, illetve az
egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. Jelen ÁSZF hatálya
valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a
Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, engedményezettjét, vagy
jogutódját.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), és a Grt.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései
külön kikötés nélkül is irányadók a felekre.
Jelen ÁSZF 2014. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF
vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a
Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével,
illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

Az ÁSZF- et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, a módosítással érintett
Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Szolgáltató a módosításokat, azok hatályba lépése
előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közlésének napján
hatályossá válik a Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére. A Hirdetőknek nem
minősülő Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A
Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével is egyidejűleg elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról, amely nem lehet korábbi, mint a
közzététel dátumát követő 15. nap, Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználó
az ÁSZF módosításáról szóló tájékoztatást kizárólag az addelmagad.hu oldalon, a
Szolgáltatási feltételek címszó alatt teszi meg. Amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a
módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi, ez esetben a módosítások a
Hirdető által elfogadottnak minősülnek. A Hirdető a módosítások hatályba lépését követő 15
napon belül, írásbeli kifejezett nyilatkozatával, rendkívüli felmondással felmondhatja az a
szerződését, amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket. Ez esetben ha a
Hirdetőnek kifizetett hirdetése még nem járt le, abban az esetben se kérheti Hirdető a le nem
járt hirdetésének kifizetett tejes vagy fenmaradó árát.
A Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja, a
visszakereshetőség érdekében.
Szolgáltatás, a szerződés hatályba lépése
A Szolgáltató a Hirdetők részére, a Hirdetők által a jelen ÁSZF szerint megrendelt hirdetési
szolgáltatásokat biztosítja („Szolgáltatás”). A Szolgáltató a vonatkozó weboldalon is
közzéteszi az egyes szolgáltatások tartalmát és díjszabását. Jelen ÁSZF-ben, illetve
mellékleteiben kerülnek részletesen meghatározásra a Hirdetők által megrendelhető egyes
Szolgáltatások.
A Felhasználó az oldalon illetve a szolgáltató egyedi facebook oldalán és más módon történő
regisztráláskor a „ Szolgáltatási feltételek-et elfogadom” (amely Szolgáltatási feltételek az
ÁSZF- et tartalmazza) bejelölésével, kipipálásával elfogadja annak feltételeit és magára nézve
azt kötelező érvényűnek tekinti.
A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra belép, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF- ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Az ÁSZF elfogadása feltételét képezi a weboldalak használatának, amennyiben a
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának
megtekintésére.
Tilos olyan üzenetet küldeni, mely nem a konkrét hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem
a konkrét hirdetésre vonatkozik.
Az AddelMagad.hu oldalon megjelenő tartalom
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésében az alábbi tartalom nem szerepelhet:
- mindaz ami jogszabályba ütközik, illetve amely esetén ennek gyanúja felmerül;
- jogszabálysértésre, erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet,
illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

- személyes adatok védelméhez való jogokat sért, szerzői jogokat, személyhez fűződő
jogokat, kegyeleti jogot sért;
- mások vallási-, nemzeti-, nemzetiségi-, lelkiismereti hovatartozását sértő vagy gyalázó
kifejezés, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezés,
- amely a gyermek- és fiatalkorúak erkölcsi, fizikai, vagy szellemi fejlődését károsíthatja;
- pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre
irányul;
- nem a rovat jellegének megfelelő, vagy indokolatlanul hiányos tartalmú vagy a valóságnak
vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- amely sértheti az AddelMagad.hu szolgáltatása felhasználóinak jogait, az AddelMagad.hu
megítélése szerint;
- spam hirdetésnek minősül.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésben nem szerepelhetnek az alábbiak sem:
- Az AddelMagad.hu oldaláról kimutató internetes link;
- olyan reklám, amely jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal
arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének
ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető,
megtévesztő;
- a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
reklámozása;
-olyan információ vagy anyag, amely politikai tevékenységhez kapcsolódik vagy azt elősegíti;
- tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
- tudatosan nem észlelhető, burkolt reklámnak minősül;
-külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
- megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ a Felhasználó
megítélésére, minősítésére, vagyonára, az őt megillető jogokra, az áru általános jellemzőire,
árára, vásárlás feltételeire, vonatkozik);
-kábítószerek, dohányáruk, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású
szerek reklámja;
-védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés;
-minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan információ, reklám, anyag, melyet hatályos
jogszabály tilt.
- temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban – a szolgáltató honlapján közzétett reklám
kivételével – csak a szolgáltató neve, megkülönböztető megjelölése, elérhetőségének módja
és időtartama, valamint a „temetkezés” szó, illetve a nyújtott szolgáltatásoknak és azok
díjának tárgyszerű – kegyeleti jogokat nem sértő – felsorolása tüntethető fel.
Jogok és kötelezettségek
A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
A Felhasználó felelősséggel tartozik a Honlapon elhelyezett adatok, információk tartalmáért,
valamint a Felhasználó tudomással bír arról, hogy az illegális tartalmú hirdetések feladása
hatósági eljárást vonhat maga után.
Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is,
így többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által elérhetővé vagy hozzáférhetővé
tett káros tartalmak (például férgek, vírusok) által a Felhasználó számítógépes rendszerében

okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a Felhasználónál keletkezett és a
másoknak okozott azon kárt is, amely a használat során keletkezett.
Az AddelMagad.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek
között, jogszabályi előírásoknak megfelelően használhatók fel.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos ezen tartalmak
bármilyen formában és/vagy eszközzel történő átvétele, másolása, letölthetővé tétele,
adatbázisban való tárolása, illetve minden egyéb, az AddelMagad.hu által nyújtott szolgáltatás
igénybe vételéhez szükséges cselekményen túlmutató felhasználás az AddelMagad Kft.
kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással
lehet.
A Felhasználó elfogadja, hogy a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére az AddelMagad.hu
rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld, a hirdetés feladásának, módosításának,
törlésének, a hirdetésfigyelő aktivitásának és az érvényességi idő lejártának tényéről. Ezek a
rendszerüzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések
állapotáról tájékoztatnak.
Az AddelMagad.hu oldalon a Hirdető által feladott hirdetés ingyenesen tölthető fel, viszont a
hirdetése, hirdetésének állapota lehet Aktív vagy Passzív állapotú, attól függően, hogy
hirdetése látható vagy nem látható módban van. Aktív állapotban akkor van ha a hirdetésének
díja kifizetésre került, vagy az oldal szolgáltatása ingyenes időszakban van és a Felhasználó
hozzájárult. Erről bővebb információt az addelmagad.hu oldalon a „Kredites feltöltés”
menüpontban tudhat meg a Felhasználó. Mely menüpontot az 1. számú melléklet is
tartalmazza.
Az AddelMagad Kft. a későbbiek során, az ingyenes időszak elteltével, jogosult a hirdetések
megjelenítését ellenérték megfizetéséhez kötni. Melynek díjai az 2. számú melléklet-ben,
illetve az addelmagad.hu oldalon a regisztráció után, a Profilom/Vásárlás menüpontban is
szerepelnek.
Ingyenes időszak visszavonásig van, mely visszavonásakor az oldalon és a felhasználói email
címén is értesíti Felhasználóit. A Felhasználók adatai és hirdetéseik nem törlődnek, csak
Passzív állapotra váltanak át, hirdetésük nem látható üzemmódban lesznek. Hirdetési díj
kifizetésével a hirdetése Aktív, azaz látható állapotra vált.
A hirdetések a hirdetési kategóriákban és a keresőkben csak akkor jelennek meg a látogatók/
hirdetésfigyelők számára, ha a Felhasználó regisztrálta magát és a jogszabályi előírások
betartása és jelen ÁSZF- ben szabályozott rendelkezések betartása mellett adja fel hirdetését
és hirdetésének állapota Aktív állapotú.
A Felhasználó köteles a Szolgáltató felé bejelenteni a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve
díjfizetéshez kapcsolódó adatait a Profilom menüpont alatt. A Szolgáltató az adatbejelentés
elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és jogosult
az ebből eredő többletköltségeit a Felhasználóra hárítani.
A Hirdető feladata a szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz
szükséges eszközök (hardverek, szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa tárolt, hozzáférhetővé tett, továbbított
információ tartalmát, továbbá a Szolgáltató nem köteles olyan körülményeket, tényeket
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes
értesítése nélkül törölje.
A Szolgáltató jogosult a hirdetéseken a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát
végrehajtani.
Az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait a Szolgáltató tiszteletben tartja,
amelyre tekintettel- a Felhasználó előzetes értesítése nélkül- jogosult mindazon
következményeket alkalmazni, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez
szükséges és elégséges. A jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében a
Szolgáltatással kapcsolatos jogsértés esetén a Szolgáltató együttműködik a hatóságokkal a
jogszabályok által megkívánt keretek között.
Az AddelMagad.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki,
grafikai és egyéb megoldások, az AddelMagad.hu által használt logók, védjegyek, domain
nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben
részesülnek és azok tekintetében minden jog az AddelMagad Kft.-t illeti.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös
tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal
képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A
Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a
forráskódot bárki visszafordítsa, visszafejtse, vagy bármely más módon a Szolgáltató szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait megsértse.
A Szolgáltató jogosult a weboldal használatát ellenőrizni. A jelen fejezetben foglalt
felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a
Szolgáltató jogosult felhasználó/ hirdető által elhelyezett tartalmat törölni és a szolgáltatást
megszüntetni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az AddelMagad.hu oldalon megjelentetett
hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.
A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb
színvonalon tartsa.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó
hibákért. Az AddelMagad.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak
szüneteltetésére vagy megszüntetésére előzetes értesítés nélkül bármely okból, továbbá
bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

A Szolgáltató fenntartja magának azon jogot, hogy az illetékes hatóságoknál a szükséges
bejelentéseket megtegye a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén.
A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés,
vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy mind a
Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési
igénnyel lép fel a jogsértővel szemben.

Felelősség kizárása
Az AddelMagad.hu oldalain elhelyezett hirdetések, önéletrajzok, reklámok vagy egyéb
anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az
AddelMagad.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért,
amelyek az AddelMagad.hu oldalain elhelyezett hirdetésből, reklámból, vagy egyéb
anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett valamennyi hirdetésre, önéletrajzra, reklámra és egyéb
anyagokra is.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információk
valóságtartalmáért, helyességéért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a
jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek az illegális tartalom
eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkeztek.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget a szolgáltatás egy részére vagy teljes egészére
vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből
eredő esetleges károkért a felhasználók, hirdetésfigyelők irányában.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget a működés teljes leállításából, változásokból
eredő esetleges károkért és az egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
vagy a rendszer használatából adódó károkért.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget a felhasználó számára a szolgáltatások
igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért, bármely másik fél zavaró
viselkedéséért, megnyilvánulásáért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi
tulajdonjogokat is.
A Felhasználó az AddelMagad.hu szolgáltatásait a saját felelősségére használja.
Egyéb rendelkezések
Az AddelMagad.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk
üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, önéletrajzok, reklámok és
egyéb anyagok tekintetében.
Az AddelMagad.hu üzemeltetői fenntartják maguknak továbbá a hirdetések, és egyéb, az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben, amennyiben
a hirdetés jogsértő, megtévesztő információt tartalmaz, jó erkölcsbe ütköző, vagy amennyiben
egyazon hirdetést egy hirdető többször adott fel (tekintettel arra, hogy egy regisztrált hirdető
csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált hirdető (alhálózatai) sem
hirdethetik mindnyájan ugyanazt)

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot,
hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett tartalmakat törölje. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre
azonban a Hirdetőt nem mentesíti a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való
felelősség alól, amelyet kizárólag a Hirdető visel harmadik személyekkel szemben is. A
Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a
Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít, a Hirdető
teljes körűen köteles helytállni.
A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek
megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.
Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet. Egy
szerződött Partner oldal szolgáltatással rendelkező hirdető összes munkatársa egyetlen
hirdetőnek felel meg.
Egy hirdető csak egy e-mail címmel regisztrálhat.
A hirdetések szövegében kizárólag a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Az
AddelMagad.hu oldaláról kifelé mutató link -külön szolgáltatás igénybevétele nélkül- nem
kerülhet bele ebbe a szövegbe.
Az AddelMagad.hu üzemeltetői fenntartják maguknak továbbá a hirdetések, és egyéb, az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a
tartalom nem megfelelő formátumú, technikai problémát okoz a szerveren, vagy
nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben az
AddelMagad.hu az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek,
és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező
megfizetni.
Az AddelMagad.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges
legmagasabb színvonalon tartsa.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös
tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal
képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A
Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a
forráskódot bárki visszafordítsa, visszafejtse, vagy bármely más módon a Szolgáltató szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait megsértse.
A Szolgáltató jogosult a weboldal használatát ellenőrizni. A jelen fejezetben foglalt
felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a
Szolgáltató jogosult felhasználó/ hirdető által elhelyezett tartalmat törölni és a szolgáltatást
megszüntetni.

Adatvédelem, adatkezelés
A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a Szolgáltató a Hirdetők által
átadott, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
A személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében a
Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést megtesz.
A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan
személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt és/vagy feldolgozott
személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A
Weboldalakon el lehet végezni a megadott adatok többségének a módosítását.
A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A Szolgáltató
továbbá azokat a személyes adatokat is kezeli, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek. Ha az adatkezelési cél megszűnt, amelyről a Felhasználó
köteles írásban értesíteni a Szolgáltatót, ez esetben a Szolgáltató az írásbeli értesítést
követően haladéktalanul törli a személyes adatokat.
A Szolgáltató a Felhasználókról ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím,
megtekintett weboldalak, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző
egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatás
fejlesztése és fenntartása érdekében használ fel. A Szolgáltató kizárólag személyes
azonosításra alkalmatlan formában használja fel ezen statisztikai célokból feldolgozott
adatokat. A Szolgáltató a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó
fájlt, ún. cookie-t helyez el a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében.
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik
személy részére sem az ÁSZF időbeli hatálya alatt, sem annak visszavonását követően nem
adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé a Felhasználó beleegyezése
nélkül. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem használja fel harmadik
személyek céljainak érdekében, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
A weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, személyes adatokat kérhetnek vagy adatokat gyűjthetnek. Ezekért a
Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
A Szolgáltató a felhasználókat megfelelően tájékoztatja az adatfelvétel során, és minden
esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók részére, hogy személyes adataik felhasználását
megtiltsák. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak
korlátozottan érhetők el személyes adataik felhasználásának megtiltása esetén. A

Felhasználók az info@addelmagad.hu címen további tájékoztatást kérhetnek, adataik törlését
és helyesbítését is itt kérhetik.
A Felhasználó és a Hirdető a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF
jelen fejezetében és a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában leírt módon, célból és
terjedelemben a Szolgáltató kezelje és összegyűjtse személyes adatait. E körben a Hirdető
tudomásul veszi, hogy Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető a Szolgáltató részére
megadja az alábbi adatokat: Vezetéknevét, Keresztnevét, e- mail címét, valamint mindazon
adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő
lebonyolításához szükségesek. Minden esetben önkéntes az adatszolgáltatás.
A Szolgáltató az általa tárolt adatok biztonságát minden eszközzel köteles védeni, oly módon,
hogy ahhoz jogosulatlanul harmadik személy ne férjen hozzá, valamint az általa létrehozott
Szellemi alkotások értéke ne sérüljön. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy
amennyiben biztonsági rést érzékel ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében, akkor
azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés
megszüntetéséig a Szolgáltató szolgáltatásaihoz, rendszeréhez való hozzáférését korlátozza.
Titoktartás
A Hirdetők és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra
jutott valamennyi információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, azokat a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik
harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás
nélkül terheli a feleket mindaddig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen
nyilvánosságra nem kerül(het)nek.
A Szolgáltató csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel a
tudomására jutott bizalmas információkat.
Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem
vonatkozik rájuk, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, ha köztudomásúak,
vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Azon információ,
amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak, nem tartozik a
titoktartás kötelezettség hatálya alá.
Díjazás
Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a jelen ÁSZF 2. számú melléklete
tartalmazza, de a Szolgáltató azt a weboldalán is közzéteszi.
A Szolgáltató kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számla megtekintéséhez
szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a
Hirdető feladata.

1. sz. melléklet
https://addelmagad.hu/KreditesFeltoltes_Allaskereses
Kredites feltöltés - Minden amit tudni kell a kreditekről
Az Addelmagad fizetős rendszer: van egy belső egyenleged, amin ún. ''kreditek'' vannak.
Azért kredit és nem forint, mert könnyebben átlátható, kezelhető későbbiekben ez a rendszer
és nem utolsó sorban lehetőségek vannak arra, hogy kapjál vagy nyerjél krediteket, erről
mindig értesülni fogsz. Egy nap 10 kreditet jelent, tehát ha 300-at töltesz, az 30 nap, ha pedig
600-at, az két hónap (60nap). Amíg van kredited, addig láthatják a Hirdetésfigyelők a
hirdetésed (Profilodat). Ha lejár, semmi baj, ugyanúgy itt vagy, csak nem látszol a listán, nem
jelensz meg a keresőben, nem tudsz ajánlatokat fogadni.
Fontos, ha nincs kredited, akkor sem törlődik a hirdetésed, önéletrajzod a rendszerből, a
Profilod továbbra is a rendszerben marad, csak a Hirdetésfigyelők számára nem látható,
vagyis Passzív üzemmódban. A kreditekkel nem jár semmilyen mennyiségi korlátozás: nem
fogynak jobban, ha többször lépsz be, vagy több ajánlatot kapsz vagy fogadsz el. 30 napnyi
kredit 30 napig érvényes, és addig korlátlanul.
Természetesen ingyenesen is használható az oldal, de csak az önéletrajzod elkészítésére, tehát
passzív módban. Innen bármikor meggondolhatod magadat, hogy benne szeretnél lenni az
Országos AddelMagad Bázisában, ahol a Hirdetésfigyelők ingyenesen juthatnak el
mindenkihez, egyúttal hozzád is. Éppen ezért vagyunk egyediek számukra is, ezt ne feledd!
Fizetni tudsz több módon is: bankkártyával, SMS- BEN (hamarosan), átutalással, banki illetve
postai befizetéssel. A fizetés beérkezését követően a korlátozás azonnal megszűnik, a belső
egyenleg feltöltődik a megfelelő számú kredittel (attól függően, mekkora összeggel töltötted
fel), és ezt követően minden nap 10-zel csökken. A feltöltések halmozhatóak, tehát az új
kreditmennyiség a jelenlegi egyenleghez adódik hozzá.
Az egyenleg lejártakor Passzív (nem látható) módba tér vissza a rendszer, tehát a felhasználót
nem töröljük az adatbázisból.
Sokan úgy gondolják, hogy miután hirdetésükre megfelelő ajánlat jött és eredménnyel zárul
elképzelésük, azután is megéri nekik, hogy az AddelMagadnál 0,25-30Ft napi díjért fent
legyen hirdetésük és helyettük dolgozzon a rendszer, akár bebiztosítva magukat egy jobb
lehetőségre.
Részletesen a fizetési lehetőségekről és díjjakról a regisztráció után, a Profilod menüjében
olvashatsz.

2. sz. melléklet
Figyelem: Az ingyenes időszak jelen ÁSZF hatályba lépésével (2014. Június 1.) megszűnik, erről jelenlegi
felhasználóinkat emailben is értesítjük, 2014. Június 1.-től az alábbi táblázat által meghatározott díjak
érvényesek.

Hirdetés időtartama

Kredit

Ár (Ft)

Ft / nap

1 Hónap (30 nap)

300 kredit

900 Ft

30 Ft / nap

2 Hónap (60 nap)

600 kredit

1750 Ft

29 Ft / nap

3 Hónap (90 nap) *

900 kredit

2400 Ft

27 Ft / nap

1/2 Év (180 nap)

1800 kredit

4700 Ft

26 Ft / nap

"100 Éves"**

1 millió kredit

9000 Ft

0.25 Ft / nap

* a legtöbben ezt választják
** ebben az esetben egy életre bebiztosítod magad, mert mindig dolgozik a rendszer helyetted és mindig
használhatod egy új lehetőség vagy egy jobb ajánlat reményében

•

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
Amely ügyfeleink részére 2011. december 21. napjától hatályos
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az AddelMagad Kft. (székhely:
1016 Budapest, Mihály utca 13. B. ép. 1. em. 5. ); Cégjegyzékszám: 01-09-976835; Adószám:
23758601-2-41; mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára,
valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, reklámfelületeinek értékesítésére
vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Az AddelMagad.hu által működtetett internet oldalon elérhető szolgáltatás ügyel arra, hogy a
Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a jó ízlés szabályainak,
és tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát.
Fogalmak:
Hirdetés: a weboldal felületén elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból
kikereshető bármely hirdetés, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám,
illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás,
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
aki a weblapot megtekinti, az oldalra hirdetést, önéletrajzot vagy egyéb anyagot helyez, illetve
helyeztet fel, vagy regisztrál, ill. belép, vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a
Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető és valamennyi Hirdetésfigyelő egyben
Felhasználónak is minősül.
Aki az AddelMagad.hu oldalon Felhasználó, egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.
Hirdető: azon Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, illetve aki a
saját érdekében megrendeli Hirdetés közzétételét.
Hirdetésfigyelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki a weblapot megtekinti, majd a regisztráció- köteles szolgáltatást ingyenesen
veszi igénybe. Melynek során a hirdetésfigyelő, az adatainak megadása után felveheti a
kapcsolatot a hirdetések feladóival, belső levelezés útján.
Belső levelezés: a hirdetésfigyelő és a hirdetés feladója a weboldalon keresztül, levelezés
útján felvehetik egymással a kapcsolatot.
Weboldal: azon internetes felület és tartalom, amely a Szolgáltató által jogszerűen használt
domainen keresztül elérhető.

Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval
kapcsolatba hozható adat, mindazon következtetés, amely az adatból levonható, a természetes
személy Felhasználóra vonatkozik
Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának határozott és önkéntes kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a Felhasználó a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja. Az internetes felületen történő hozzájárulás
ennek egyik formája.
Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például
gyűjtése, rendszerezése, felvétele, rögzítése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozás: azon technikai feladatok elvégzése, amelyek az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódnak, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Hozzászólás: mindazon felhasználói tartalmakat, információkat foglalja magában, melyeket a
Szolgáltató Weboldalán a Felhasználók bármelyike által elkészített formában közöl,
függetlenül a Moderálás lehetőségétől.
Moderálás: a felhasználói tartalmak, hozzászólások utólagos formai és tartalmi szempontú
korrekciója, mely magában foglalja a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a
Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását is.

ÁSZF hatálya és módosíthatóság
Jelen ÁSZF meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit a weboldalak használata, valamint
a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb
szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében, illetve az
egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. Jelen ÁSZF hatálya
valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a
Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, engedményezettjét, vagy
jogutódját.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), és a Grt.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései
külön kikötés nélkül is irányadók a felekre.
Jelen ÁSZF 2011. december 21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az
ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy
a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások
megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

Az ÁSZF- et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, a módosítással érintett
Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Szolgáltató a módosításokat, azok hatályba lépése
előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közlésének napján
hatályossá válik a Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére. A Hirdetőknek nem
minősülő Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A
Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével is egyidejűleg elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról, amely nem lehet korábbi, mint a
közzététel dátumát követő 15. nap, Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználó
az ÁSZF módosításáról szóló tájékoztatást kizárólag az addelmagad.hu oldalon, a
Szolgáltatási feltételek címszó alatt teszi meg. Amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a
módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi, ez esetben a módosítások a
Hirdető által elfogadottnak minősülnek. A Hirdető a módosítások hatályba lépését követő 15
napon belül, írásbeli kifejezett nyilatkozatával, rendkívüli felmondással felmondhatja az a
szerződését, amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket. Ez esetben ha a
Hirdetőnek kifizetett hirdetése még nem járt le, abban az esetben se kérheti Hirdető a le nem
járt hirdetésének kifizetett tejes vagy fenmaradó árát.
A Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja, a
visszakereshetőség érdekében.
Szolgáltatás, a szerződés hatályba lépése
A Szolgáltató a Hirdetők részére, a Hirdetők által a jelen ÁSZF szerint megrendelt hirdetési
szolgáltatásokat biztosítja („Szolgáltatás”). A Szolgáltató a vonatkozó weboldalon is
közzéteszi az egyes szolgáltatások tartalmát és díjszabását. Jelen ÁSZF-ben, illetve
mellékleteiben kerülnek részletesen meghatározásra a Hirdetők által megrendelhető egyes
Szolgáltatások.
A Felhasználó az oldalon illetve a szolgáltató egyedi facebook oldalán és más módon történő
regisztráláskor a „ Szolgáltatási feltételek-et elfogadom” (amely Szolgáltatási feltételek az
ÁSZF- et tartalmazza) bejelölésével, kipipálásával elfogadja annak feltételeit és magára nézve
azt kötelező érvényűnek tekinti.
A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra belép, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF- ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Az ÁSZF elfogadása feltételét képezi a weboldalak használatának, amennyiben a
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának
megtekintésére.
Tilos olyan üzenetet küldeni, mely nem a konkrét hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem
a konkrét hirdetésre vonatkozik.
Az AddelMagad.hu oldalon megjelenő tartalom
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésében az alábbi tartalom nem szerepelhet:
- mindaz ami jogszabályba ütközik, illetve amely esetén ennek gyanúja felmerül;
- jogszabálysértésre, erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet,
illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

- személyes adatok védelméhez való jogokat sért, szerzői jogokat, személyhez fűződő
jogokat, kegyeleti jogot sért;
- mások vallási-, nemzeti-, nemzetiségi-, lelkiismereti hovatartozását sértő vagy gyalázó
kifejezés, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezés,
- amely a gyermek- és fiatalkorúak erkölcsi, fizikai, vagy szellemi fejlődését károsíthatja;
- pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre
irányul;
- nem a rovat jellegének megfelelő, vagy indokolatlanul hiányos tartalmú vagy a valóságnak
vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- amely sértheti az AddelMagad.hu szolgáltatása felhasználóinak jogait, az AddelMagad.hu
megítélése szerint;
- spam hirdetésnek minősül.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésben nem szerepelhetnek az alábbiak sem:
- Az AddelMagad.hu oldaláról kimutató internetes link;
- olyan reklám, amely jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal
arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének
ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető,
megtévesztő;
- a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
reklámozása;
-olyan információ vagy anyag, amely politikai tevékenységhez kapcsolódik vagy azt elősegíti;
- tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
- tudatosan nem észlelhető, burkolt reklámnak minősül;
-külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
- megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ a Felhasználó
megítélésére, minősítésére, vagyonára, az őt megillető jogokra, az áru általános jellemzőire,
árára, vásárlás feltételeire, vonatkozik);
-kábítószerek, dohányáruk, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású
szerek reklámja;
-védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés;
-minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan információ, reklám, anyag, melyet hatályos
jogszabály tilt.
- temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban – a szolgáltató honlapján közzétett reklám
kivételével – csak a szolgáltató neve, megkülönböztető megjelölése, elérhetőségének módja
és időtartama, valamint a „temetkezés” szó, illetve a nyújtott szolgáltatásoknak és azok
díjának tárgyszerű – kegyeleti jogokat nem sértő – felsorolása tüntethető fel.
Jogok és kötelezettségek
A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
A Felhasználó felelősséggel tartozik a Honlapon elhelyezett adatok, információk tartalmáért,
valamint a Felhasználó tudomással bír arról, hogy az illegális tartalmú hirdetések feladása
hatósági eljárást vonhat maga után.
Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is,
így többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által elérhetővé vagy hozzáférhetővé
tett káros tartalmak (például férgek, vírusok) által a Felhasználó számítógépes rendszerében

okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a Felhasználónál keletkezett és a
másoknak okozott azon kárt is, amely a használat során keletkezett.
Az AddelMagad.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek
között, jogszabályi előírásoknak megfelelően használhatók fel.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos ezen tartalmak
bármilyen formában és/vagy eszközzel történő átvétele, másolása, letölthetővé tétele,
adatbázisban való tárolása, illetve minden egyéb, az AddelMagad.hu által nyújtott szolgáltatás
igénybe vételéhez szükséges cselekményen túlmutató felhasználás az AddelMagad Kft.
kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással
lehet.
A Felhasználó elfogadja, hogy a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére az AddelMagad.hu
rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld, a hirdetés feladásának, módosításának,
törlésének, a hirdetésfigyelő aktivitásának és az érvényességi idő lejártának tényéről. Ezek a
rendszerüzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések
állapotáról tájékoztatnak.
Az AddelMagad.hu oldalon a Hirdető által feladott hirdetés ingyenesen tölthető fel, viszont a
hirdetése, hirdetésének állapota lehet Aktív vagy Passzív állapotú, attól függően, hogy
hirdetése látható vagy nem látható módban van. Aktív állapotban akkor van ha a hirdetésének
díja kifizetésre került vagy az oldal szolgáltatása ingyenes időszakban van és a Felhasználó
hozzájárult. Erről bővebb információt az addelmagad.hu oldalon a „Kredites feltöltés”
menüpontban tudhat meg a Felhasználó. Mely menüpontot az 1. számú melléklet is
tartalmazza.
Az AddelMagad Kft. a későbbiek során, az ingyenes időszak elteltével, jogosult a hirdetések
megjelenítését ellenérték megfizetéséhez kötni. Melynek díjai az 2. számú melléklet-ben,
illetve az addelmagad.hu oldalon a regisztráció után, a Profilom/Vásárlás menüpontban is
szerepelnek.
Ingyenes időszak visszavonásig van, mely visszavonásakor az oldalon és a felhasználói email
címén is értesíti Felhasználóit. A Felhasználók adatai és hirdetéseik nem törlődnek, csak
Passzív állapotra váltanak át, hirdetésük nem látható üzemmódban lesznek. Hirdetési díj
kifizetésével a hirdetése Aktív, azaz látható állapotra vált.
A hirdetések a hirdetési kategóriákban és a keresőkben csak akkor jelennek meg a látogatók/
hirdetésfigyelők számára, ha a Felhasználó regisztrálta magát és a jogszabályi előírások
betartása és jelen ÁSZF- ben szabályozott rendelkezések betartása mellett adja fel hirdetését
és hirdetésének állapota Aktív állapotú.
A Felhasználó köteles a Szolgáltató felé bejelenteni a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve
díjfizetéshez kapcsolódó adatait a Profilom menüpont alatt. A Szolgáltató az adatbejelentés
elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és jogosult
az ebből eredő többletköltségeit a Felhasználóra hárítani.
A Hirdető feladata a szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz
szükséges eszközök (hardverek, szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa tárolt, hozzáférhetővé tett, továbbított
információ tartalmát, továbbá a Szolgáltató nem köteles olyan körülményeket, tényeket
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes
értesítése nélkül törölje.
A Szolgáltató jogosult a hirdetéseken a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát
végrehajtani.
Az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait a Szolgáltató tiszteletben tartja,
amelyre tekintettel- a Felhasználó előzetes értesítése nélkül- jogosult mindazon
következményeket alkalmazni, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez
szükséges és elégséges. A jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében a
Szolgáltatással kapcsolatos jogsértés esetén a Szolgáltató együttműködik a hatóságokkal a
jogszabályok által megkívánt keretek között.
Az AddelMagad.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki,
grafikai és egyéb megoldások, az AddelMagad.hu által használt logók, védjegyek, domain
nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben
részesülnek és azok tekintetében minden jog az AddelMagad Kft.-t illeti.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös
tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal
képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A
Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a
forráskódot bárki visszafordítsa, visszafejtse, vagy bármely más módon a Szolgáltató szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait megsértse.
A Szolgáltató jogosult a weboldal használatát ellenőrizni. A jelen fejezetben foglalt
felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a
Szolgáltató jogosult felhasználó/ hirdető által elhelyezett tartalmat törölni és a szolgáltatást
megszüntetni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az AddelMagad.hu oldalon megjelentetett
hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.
A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb
színvonalon tartsa.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó
hibákért. Az AddelMagad.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak
szüneteltetésére vagy megszüntetésére előzetes értesítés nélkül bármely okból, továbbá
bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

A Szolgáltató fenntartja magának azon jogot, hogy az illetékes hatóságoknál a szükséges
bejelentéseket megtegye a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén.
A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés,
vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy mind a
Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési
igénnyel lép fel a jogsértővel szemben.
Felelősség kizárása
Az AddelMagad.hu oldalain elhelyezett hirdetések, önéletrajzok, reklámok vagy egyéb
anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az
AddelMagad.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért,
amelyek az AddelMagad.hu oldalain elhelyezett hirdetésből, reklámból, vagy egyéb
anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett valamennyi hirdetésre, önéletrajzra, reklámra és egyéb
anyagokra is.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információk
valóságtartalmáért, helyességéért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a
jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek az illegális tartalom
eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkeztek.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget a szolgáltatás egy részére vagy teljes egészére
vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből
eredő esetleges károkért a felhasználók, hirdetésfigyelők irányában.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget a működés teljes leállításából, változásokból
eredő esetleges károkért és az egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
vagy a rendszer használatából adódó károkért.
Az AddelMagad.hu nem vállal felelősséget a felhasználó számára a szolgáltatások
igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért, bármely másik fél zavaró
viselkedéséért, megnyilvánulásáért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi
tulajdonjogokat is.
A Felhasználó az AddelMagad.hu szolgáltatásait a saját felelősségére használja.
Egyéb rendelkezések
Az AddelMagad.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk
üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, önéletrajzok, reklámok és
egyéb anyagok tekintetében.
Az AddelMagad.hu üzemeltetői fenntartják maguknak továbbá a hirdetések, és egyéb, az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben, amennyiben
a hirdetés jogsértő, megtévesztő információt tartalmaz, jó erkölcsbe ütköző, vagy amennyiben
egyazon hirdetést egy hirdető többször adott fel (tekintettel arra, hogy egy regisztrált hirdető
csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált hirdető (alhálózatai) sem
hirdethetik mindnyájan ugyanazt)
A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot,
hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén az

AddelMagad.hu oldalain elhelyezett tartalmakat törölje. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre
azonban a Hirdetőt nem mentesíti a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való
felelősség alól, amelyet kizárólag a Hirdető visel harmadik személyekkel szemben is. A
Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a
Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít, a Hirdető
teljes körűen köteles helytállni.
A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek
megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.
Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet. Egy
szerződött Partner oldal szolgáltatással rendelkező hirdető összes munkatársa egyetlen
hirdetőnek felel meg.
Egy hirdető csak egy e-mail címmel regisztrálhat.
A hirdetések szövegében kizárólag a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Az
AddelMagad.hu oldaláról kifelé mutató link -külön szolgáltatás igénybevétele nélkül- nem
kerülhet bele ebbe a szövegbe.
Az AddelMagad.hu üzemeltetői fenntartják maguknak továbbá a hirdetések, és egyéb, az
AddelMagad.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a
tartalom nem megfelelő formátumú, technikai problémát okoz a szerveren, vagy
nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben az
AddelMagad.hu az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek,
és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező
megfizetni.
Az AddelMagad.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges
legmagasabb színvonalon tartsa.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös
tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal
képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A
Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a
forráskódot bárki visszafordítsa, visszafejtse, vagy bármely más módon a Szolgáltató szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait megsértse.
A Szolgáltató jogosult a weboldal használatát ellenőrizni. A jelen fejezetben foglalt
felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a
Szolgáltató jogosult felhasználó/ hirdető által elhelyezett tartalmat törölni és a szolgáltatást
megszüntetni.

Adatvédelem, adatkezelés
A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a Szolgáltató a Hirdetők által
átadott, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről,

Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
A személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében a
Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést megtesz.
A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan
személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt és/vagy feldolgozott
személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A
Weboldalakon el lehet végezni a megadott adatok többségének a módosítását.
A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A Szolgáltató
továbbá azokat a személyes adatokat is kezeli, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek. Ha az adatkezelési cél megszűnt, amelyről a Felhasználó
köteles írásban értesíteni a Szolgáltatót, ez esetben a Szolgáltató az írásbeli értesítést
követően haladéktalanul törli a személyes adatokat.
A Szolgáltató a Felhasználókról ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím,
megtekintett weboldalak, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző
egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatás
fejlesztése és fenntartása érdekében használ fel. A Szolgáltató kizárólag személyes
azonosításra alkalmatlan formában használja fel ezen statisztikai célokból feldolgozott
adatokat. A Szolgáltató a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó
fájlt, ún. cookie-t helyez el a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében.
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik
személy részére sem az ÁSZF időbeli hatálya alatt, sem annak visszavonását követően nem
adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé a Felhasználó beleegyezése
nélkül. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem használja fel harmadik
személyek céljainak érdekében, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
A weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, személyes adatokat kérhetnek vagy adatokat gyűjthetnek. Ezekért a
Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
A Szolgáltató a felhasználókat megfelelően tájékoztatja az adatfelvétel során, és minden
esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók részére, hogy személyes adataik felhasználását
megtiltsák. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak
korlátozottan érhetők el személyes adataik felhasználásának megtiltása esetén. A
Felhasználók az info@addelmagad.hu címen további tájékoztatást kérhetnek, adataik törlését
és helyesbítését is itt kérhetik.
A Felhasználó és a Hirdető a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF
jelen fejezetében és a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában leírt módon, célból és

terjedelemben a Szolgáltató kezelje és összegyűjtse személyes adatait. E körben a Hirdető
tudomásul veszi, hogy Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető a Szolgáltató részére
megadja az alábbi adatokat: Vezetéknevét, Keresztnevét, e- mail címét, valamint mindazon
adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő
lebonyolításához szükségesek. Minden esetben önkéntes az adatszolgáltatás.
A Szolgáltató az általa tárolt adatok biztonságát minden eszközzel köteles védeni, oly módon,
hogy ahhoz jogosulatlanul harmadik személy ne férjen hozzá, valamint az általa létrehozott
Szellemi alkotások értéke ne sérüljön. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy
amennyiben biztonsági rést érzékel ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében, akkor
azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés
megszüntetéséig a Szolgáltató szolgáltatásaihoz, rendszeréhez való hozzáférését korlátozza.
Titoktartás
A Hirdetők és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra
jutott valamennyi információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, azokat a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik
harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás
nélkül terheli a feleket mindaddig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen
nyilvánosságra nem kerül(het)nek.
A Szolgáltató csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel a
tudomására jutott bizalmas információkat.
Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem
vonatkozik rájuk, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, ha köztudomásúak,
vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Azon információ,
amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak, nem tartozik a
titoktartás kötelezettség hatálya alá.
Díjazás
Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a jelen ÁSZF 2. számú melléklete
tartalmazza, de a Szolgáltató azt a weboldalán is közzéteszi.
A Szolgáltató kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számla megtekintéséhez
szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a
Hirdető feladata.

1. sz. melléklet
http://addelmagad.hu/Home/KreditesFeltoltes
Kredites feltöltés - Minden amit tudni kell a kreditekről
FONTOS! Megőrültünk időszak van, visszavonásig ingyenesen vagy a rendszerben!
Az Addelmagad fizetős rendszer: van egy belső egyenleged, amin ún. ''kreditek'' vannak.
Azért kredit és nem forint, mert könnyebben átlátható, kezelhető későbbiekben ez a rendszer
és nem utolsó sorban lehetőségek vannak arra, hogy kapjál vagy nyerjél krediteket, erről
mindig értesülni fogsz. Egy nap 10 kreditet jelent, tehát ha 300-at töltesz, az 30 nap, ha pedig
600-at, az két hónap (60nap). Amíg van kredited, addig láthatják a Hirdetésfigyelők a
hirdetésed (Profilodat). Ha lejár, semmi baj, ugyanúgy itt vagy, csak nem látszol a listán, nem
jelensz meg a keresőben, nem tudsz ajánlatokat fogadni.
Fontos, ha nincs kredited, akkor sem törlődik a hirdetésed, önéletrajzod a rendszerből, a
Profilod továbbra is a rendszerben marad, csak a Hirdetésfigyelők számára nem látható,
vagyis Passzív üzemmódban. A kreditekkel nem jár semmilyen mennyiségi korlátozás: nem
fogynak jobban, ha többször lépsz be, vagy több ajánlatot kapsz vagy fogadsz el. 30 napnyi
kredit 30 napig érvényes, és addig korlátlanul.
Természetesen ingyenesen is használható az oldal, de csak az önéletrajzod elkészítésére, tehát
passzív módban. Innen bármikor meggondolhatod magadat, hogy benne szeretnél lenni az
Országos AddelMagad Bázisában, ahol a Hirdetésfigyelők ingyenesen juthatnak el
mindenkihez, egyúttal hozzád is. Éppen ezért vagyunk egyediek számukra is, ezt ne feledd!
Fizetni tudsz több módon is: bankkártyával, SMS- BEN (hamarosan), átutalással, banki illetve
postai befizetéssel. A fizetés beérkezését követően a korlátozás azonnal megszűnik, a belső
egyenleg feltöltődik a megfelelő számú kredittel (attól függően, mekkora összeggel töltötted
fel), és ezt követően minden nap 10-zel csökken. A feltöltések halmozhatóak, tehát az új
kreditmennyiség a jelenlegi egyenleghez adódik hozzá.
Az egyenleg lejártakor Passzív (nem látható) módba tér vissza a rendszer, tehát a felhasználót
nem töröljük az adatbázisból.
Sokan úgy gondolják, hogy miután hirdetésükre megfelelő ajánlat jött és eredménnyel zárul
elképzelésük, azután is megéri nekik, hogy az AddelMagadnál 0,25-30Ft napi díjért fent
legyen hirdetésük és helyettük dolgozzon a rendszer, akár bebiztosítva magukat egy jobb
lehetőségre.
Részletesen a fizetési lehetőségekről és díjjakról a regisztráció után, a Profilod menüjében
olvashatsz.

2. sz. melléklet

Hirdetés időtartama

Kredit

Ár (Ft)

Ft / nap

1 Hónap (30 nap)

300 kredit

900 Ft

30 Ft / nap

2 Hónap (60 nap)

600 kredit

1750 Ft

29 Ft / nap

3 Hónap (90 nap) *

900 kredit

2400 Ft

27 Ft / nap

1/2 Év (180 nap)

1800 kredit

4700 Ft

26 Ft / nap

"100 Éves"**

1 millió kredit

9000 Ft

0.25 Ft / nap

* a legtöbben ezt választják
** ebben az esetben egy életre bebiztosítod magad, mert mindig dolgozik a rendszer helyetted és mindig
használhatod egy új lehetőség vagy egy jobb ajánlat reményében
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