
  
  
  
  

 

ÁSZF 

(Érvényes: 2021.12.07-től) 

 

 

Általános Szerződési Feltételek magánszemélyek, vállalkozók és cégek részére  

Szerződési feltételek termékeket, szolgáltatásokat kínálók számára a Pocakmanó (pocakmano.hu) 

árösszehasonlító szolgáltatásának használatára.  

 

I. Meghatározások  

 

I/a. Szolgáltató  

Szolgáltató neve: MG Media Kft.  

Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 55. 9. em. 3.  

Adószám: 26759584-1-11  

Cégjegyzékszám: 11 09 027023  

  

I/b. Szolgáltatást igénybe vevő, Megbízó  

Megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, akivel a Szolgáltató ár-összehasonlítási szolgáltatás igénybevételére jelen Általános 

Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF), valamint a Megbízási szerződésben meghatározott 

feltételekkel jogviszonyt hoz létre. Szolgáltató és Megbízó együttesen továbbiakban Felek. 

 

 

II. Igénybevételi, használati szerződés 

 

Az Igénybevételi, Használati szerződés megkötése elektronikus úton, a kereskedő, értékesítő 

regisztrációja során jön létre, amikor is a Megbízó elfogadja az ÁSZF-et (felhasználási feltételeket). 

A Pocakmanó (pocakmano.hu) a Megbízót ellenőrízheti, és annak függvényében bírálja el a 

regisztrációs kérelmet, a Szerződés létrejöttét.  

A megbízó a regisztráció létrejöttével egyúttal hozzájárul, hogy a Pocakmanó alkalmi 

rendszerüzeneteit (módosítás, karbantartás, fejlesztések, promóciók) a megadott email címére 

fogadja. 



  
  
  
  

 

 

III. Szolgáltatás  

 

A Szolgáltató a Megbízó által rendelkezésre bocsájtott xml formátumú termék adatbázist, 

szolgáltatást, illetve az apróhirdetésként feltöltött terméket, szolgáltatást weboldalán a 

pocakmano.hu árösszehasonlító rendszerében megjeleníti.  

 

A weboldal látogatói a Pocakmanó rendszerében megjelenített termékeket, szolgáltatások képére, 

megnevezésére kattintva jutnak el a Megbízó weboldalára, illetve bannerként feltöltött termék, 

szolgáltatás esetében a "belső" termékoldalra.  

 

A szolgáltatás átkattintási díjas vagy jutalék alapú minden termék esetében. A Megbízó döntése, hogy 

melyik típusú együttműködést szeretné. A két opció között bármikor szabadon lehet váltani, a 

váltással felmerülő fejlesztői munkadíjak a Megbízót terhelik.  

Az átkattintási vagy jutalék alapú együttműködésről, annak feltételeiről és költségeiről az „Árlista” 

melléklet ad bővebb tájékoztatást.   

 

 

IV. Megbízói Adatszolgáltatás  

 

A Megbízó feladata saját termék-/szolgáltatás adatbázis xml lista folyamatos frissítése, amit a 

pocakmano.hu rendszere napi rendszerességgel automatizáltan beolvas és frissíti az előzővel 

összevonva. 

A Megbízó feladata továbbá, hogy gondoskodjon arról, hogy az általa a rendszerünknek szolgáltatott 

adatok ne térjenek el a saját honlapján közöltektől.  

 

A Megbízó feladata továbbá, hogy csak olyan tartalmat bocsásson rendelkezésünkre, ami nem szerzői 

jogvédett, nem pornográf, illetve képek esetén nincsen ellátva vízjellel.  

A Pocakmanó nem köteles a Megbízó által rendelkezésre bocsájtott adatok helyességét ellenőrizni. 

 

 



  
  
  
  

 

 

 

V. Eladó, Boltértékelés  

 

Szolgáltató ár-összehasonlító rendszerében a felhasználók véleményezhetik a Szolgáltató partnereit. 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó érdekeit esetlegesen sértő boltértékelésekre reagálási 

lehetőséget biztosít, illetve a nem odaillő megjegyzésekre törlési kérelem lehetőséget ad. 

A rögzített vélemények automatikusan megjelennek a rendszerben az adott boltértékelés mellett. 

 

 

VI. A szerződés időtartama  

 

A jogviszony kezdetének dátuma a Felek közt létrejött Megbízási szerződés létrejöttének dátuma 

(regisztráció), illetve fizetős szolgáltatás igénybevételekor a kiállított számla dátumakor.  

A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett előzetes írásbeli értesítéssel indokolás nélkül 

bármikor felmondhatja.   

 

A Pocakmanó oldalindító-kampányban résztvevő partnereinknek 60 napos próbaidő alatt a 

rendszerünk nem számol fel semmilyen díjat, viszont minden szolgáltatásunkat (lásd „Árlista” 

melléklet) előzetes jelzést követően ingyenesen igénybe vehetik.  

 

VII. Fizetési lehetőségek 

 

Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja, azonban fenntartja a jogot, hogy 

egyes fizetési módokat átmenetileg korlátozzon: 

 

VII/a. Banki átutalás 

 

Ezen fizetési mód esetében a számlán szereplő adatokkal szükséges banki átutalást indítani.  

A hibás bankszámlaszámra vagy téves adatokkal indított utalásért mindennemű felelősség a 

Megbízót terheli! 

Szolgáltató az átutalásokat minden esetben az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-

00000000-84493222 számlaszámú bankszámlára várja. 

 



  
  
  
  

 

 

VIII. Az ÁSZF módosítása 

 

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új termék 

bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén. Szolgáltató az 

ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 8 nappal megelőzően a 

boltadminisztrációs felületén közzéteszi. Megbízó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát 

megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást Megbízó nem fogadja el, 

jogosult a 8 nap alatt felmondani a szerződést, szolgáltatását törölni. Ez esetben a szerződés 

megszűnik a régi feltételek alkalmazásával. 

 

Amennyiben a Megbízó az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 8 nap alatt nem mondja fel, 

úgy az elfogadottnak minősül Megbízó részéről az új feltételek szerint. 

Szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan 

elérhetővé teszi.  

 

 

 

 

 


