fatemate.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei (ÁSZF)
Frissítve: 2020.02.05
A következőkben leírt felhasználási feltételek azokat a feltételeket határozzák
meg, amelyek keretében a fatemate.hu szolgáltatások működnek, amelyet a
Pásztor Balázs Egyéni Vállalkozó üzemeltet.
Üzemeltető adatai:
•
Cégnév: Pásztor Balázs egyéni vállalkozó
•
Székhely: 2060 Bicske, Vasvári Pál u. 43
•
Adószám: 56199804-1-27
•
Cégjegyzék szám: 54833119
•
Szerződés nyelve: magyar
•
Elektronikus elérhetőség: balazs@fatemate.hu
•
Telefonos elérhetőség: +36 20 577 3063
•
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Regisztrálj NAIH azonosítót!
•
Számlaszám:
•
Nyilvántartásba vevő hatóság:
Kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Az ügyfelek eltérő
szerződési feltételei nem fogadhatóak el.
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Weboldalunk
által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve.
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a fatemate.hu címen elérhető
honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi általános
szerződési feltételeket
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi
feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött
szerződésnek minősül.
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellő mértékben szabályozott kérdésekben a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6. könyvének XV. Fejezetében
foglaltak („Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel”), továbbá fogyasztói
szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

1. Tevékenységi kör meghatározása
A fatemate.hu egy internetes társkereső portál, amely az ügyfelek számára
ingyenes és fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásokat kínál. Az ügyfél
hozzáférést szerez a fatemate.hu adatbázishoz, amely más személyek profiljait
és azok személyes információit tartalmazza.
Az ajánlatok a www. fatemate.hu oldalon keresztül érhetőek el.
A regisztrációs folyamat:
Amennyiben felhasználója kíván lenni az oldalnak meg kell adnia adatait, így a
nevét/becenevét, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges
jelszavát, illetve azt, hogy milyen fogyatékossággal él együtt. A regisztráció
véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A
regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A felhasználó köteles az általa
megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő
egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai
arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért,
illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail
címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató
technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető
kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor
lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így
elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a
regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy email címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.
A regisztrációval automatikusan 5 nap kipróbálási időszakot ír jóvá a rendszer,
ezzel a próbaidőszak lejártáig lehetőséget nyújt a felhasználó számára, hogy
kipróbálja szolgáltatásainkat. Ezt követően a Weboldal csak előfizetés után
használható.
A fizetési kötelezettségekkel járó tagság megkezdése előtt az ügyfél a fizetési
kötelezettségekkel járó lehetséges szolgáltatásokról és a fizetési feltételekről
tájékoztatást kap. Az ügyfél számára a kötelezettség csak abban az esetben jön
létre, ha az ügyfél a fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásról szóló
megrendelését és az azzal járó fizetési kötelezettségeket kattintással
megerősítette.
A fatemate.hu nem tudja garantálni a sikeres társközvetítést. A fatemate.hu
tehát azért nem felelős, ha a szerződés időtartama alatt nem jön létre kapcsolat.

A fatemate.hu jogosult az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott tartalmat –
ha azok valótlanságáról tudomást szerez – zárolni, de az ügyfelek valótlan
tartalmaiért felelősséget vagy garanciát nem vállal.
A fatemate.hu a harmadik fél okozta szolgáltatás-kimaradások, mint például
az internettel kapcsolatos szükséges karbantartási munkálatok, vis maior, vagy
technikai zavarok ebbe nem számítanak bele.
A fatemate.hu -szolgáltatások korlátlan használata érdekében az ügyfélnek a
legfrissebb (böngésző-) technológiákat kell használnia, következésképpen azok
alkalmazásait (pl.: Java alkalmazások, cookie-k aktiválása) engedélyeznie kell a
saját számítógépén. Régebbi, vagy nem elfogadott technológiák használata
esetében lehetséges, hogy az ügyfél a fatemate.hu -szolgáltatásokat csak
korlátozottan tudja használni.
2. Hozzáférés / Szerződéskötés
A fatemate.hu -szolgáltatások használatához való hozzáférés megköveteli a
regisztrációt. Az ügyfél regisztrációjához egy érvényes e-mail cím, valamint egy
egyénileg megválasztott jelszó szükséges.
A regisztráció előfeltétele az ügyfél nagykorúsága.
A regisztrációval a fatemate.hu és a regisztrált ügyfél között egy ingyenes
tagságról szóló szerződési viszony keletkezik. Az erről való rendelkezéseket az
alábbi Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A regisztráció után az ügyfél elektronikus úton, e-mail formájában egy
üzenetet kap, amely az ingyenes tagságról szóló szerződéskötést megerősíti.
További szerződési viszony keletkezik a fatemate.hu és az ügyfél között, ha a
regisztrált ügyfél a fizetési adatok megadása után a „Fizetés” gombra kattintva
fizetési kötelezettséggel járó tagság megrendelése mellett dönt.
Az ügyfelet a fatemate.hu a fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló
szerződéskötés előtt a fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás tartalmáról, a
fizetendő díjakról és a fizetési feltételekről tájékoztatja.
A fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződés a fatemate.hu által
küldött, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-maillel jön létre.
Az ügyfél számára küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza mind a szerződési
adatokat (tagságról szóló információkat), mind a szerződéskötés időpontjában
hatályos Általános Szerződési Feltételeket is. Az ügyfél számára így biztosított a
lehetőség, hogy a szerződési adatokat, továbbá az Általános Szerződési
Feltételeket elmentse, illetve kinyomtassa. A szerződési adatok a fatemate.hu nál is mentésre kerülnek.
A fatemate.hu és az ügyfél között magyar nyelven létrejött szerződés írásba
foglalt szerződésnek minősül. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a
szerződéskötés nyelve a magyar.

3. Fizetési feltételek
A meghatározott időtartamra vonatkozó mindenkori díj a fatemate.hu számára
előre, mindenféle levonás nélkül fizetendő.
A fizetési kötelezettséggel járó tagság megkötésével és a fizetési adatok
megadásával az ügyfél engedélyezi, hogy a fatemate.hu a fizetéssel kapcsolatos
tranzakciókat szabadon elvégezhesse.
Mivel weboldalunk kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség, ezért
rendszerünk automatikusan feldolgozza a leadott rendeléseket, és szinte azonnal
elérhetővé teszi a megvásárolt szolgáltatást. Amennyiben probléma lép fel egy
rendelés leadása során, úgy 5 munkanapon belül munkatársunk manuálisan
kézzel beállítja a megrendelt csomagot.
Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák
tulajdonosai számára lehetséges: MasterCard, Visa.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. A számlát rendszerünk automatikusan állítja ki, és
küldi e-mailes formában.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Havi csomag
Havi csomagunk 30 napos előfizetést jelent, mely lehetővé teszi a felhasználó
számára:
Csevegőalkalmazásunk használatát, mely lehetővé teszi a kommunikációt két,
egymás iránt közösen érdeklődő felhasználó között
A kölcsönönös érdeklődést tanúsító felhasználók listájának megtekintését
Az egyoldalú érdeklődést tanúsító felhasználók listájának megtekintését
Böngészést a felhasználók között különböző szűrési feltételekkel, ahol lehetőség
van kedvelésre és elutasításra
Saját profil beállítását, profilképek feltöltését
Naponta korlátlan számú felhasználó kedvelését
5 darab felhasználó kedvelését (Csúcs vagy), melyet abban az esetben is láthat a
kedvelt fél, ha nincsen érvényben lévő csomagja
Korlátlanul láthatóak, kik kedvelték a profilunkat
A csomag ára: 1890.-Ft
4. Adatfelhasználás, adatterjesztés és adattovábbítás
A fatemate.hu vállalja, hogy a szolgáltatását a magyar adatvédelemről szóló
törvényeknek megfelelően működteti.

A fatemate.hu által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló információkat az
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
5. Tagság megszüntetése, automatikus szerződéshosszabbítás,
szerződésbontás
Az ügyfél a tagságát profilja törlésével mondja fel és szünteti meg.
A fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondása esetén nincs mód a tagság
keretén belül megrendelt, de fel nem használt hónapok havidíjának időarányos
visszatérítésére.
Miután az ügyfél a fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondását
kezdeményezte, és adatlapját összes adatával együtt rendszerünkből törölte,
elállási jogával nem élhet.
A rendkívüli felmondás joga mind a fizetési kötelezettséggel járó, mind az
ingyenes tagság esetén mind a két felet megilleti.
A fatemate.hu számára rendkívüli felmondáshoz vezető ok különösen akkor áll
fenn, ha az ügyfél a regisztráció, illetve a különböző szolgáltatások
igénybevételekor és/vagy az adatai későbbi megváltoztatásakor szándékosan
hamis adatokat ad meg, vagy a fatemate.hu előzetes figyelmeztetése ellenére
ezen Általános Szerződési Feltételeket ismételten megszegi (figyelmeztetés).
6. A fatemate.hu felelőssége
A fatemate.hu a szerződés szerint kizárólag ügyfelet érintő következő károkért
felel: (1) amelyeket a fatemate.hu, vagy annak törvényes képviselője, vagy
megbízottjai szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okoztak, (2) amelyek a
fatemate.hu, vagy törvényes képviselője, vagy megbízottjai
kötelezettségelmulasztásából adódóan az életet, testi épséget vagy egészséget
veszélyeztetik, és ebből erednek (3) amelyek a kötelezettségszegésből adódóan
a szerződés megfelelő végrehajtását, amelyek betartásában az ügyfelek
rendszeresen bíznak és bízhatnak (lényeges kötelezettségek), akadályozzák.
Egyebekben a kártérítés az előrelátható, tipikus szerződési károk mértékéig
terjedhet.
A 6. a bekezdésben megnevezett eseteken kívül a fatemate.hu felelőssége –
jogalaptól függetlenül – kizárt.
A fenti felelősségi korlátozások értelemszerűen alkalmazandóak valamennyi
fatemate.hu tisztségviselőre, alkalmazottra és megbízottra egyaránt.

7. Az ügyfél kötelezettségei és felelőssége / tiltott magatartások /
mentesség
Az ügyfél a regisztrációért és az azzal magáról rendelkezésre bocsátott
információk tartalmáért egyedül felelős.
Az ügyfél biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és
saját magát mutatják be. A szerződő felek egyetértenek, hogy a fatemate.hu nak jogában áll az ügyfél által megadott adatok valóságtartalmát ellenőrizni.
Az ügyfél biztosítja, hogy a létrehozott tagságához semmilyen kereskedelmi
és/vagy üzleti szándék nem fűződik. A társkereső oldal kereskedelmi és/vagy
üzleti célra nem használható.
Az ügyfél biztosítja, hogy a fatemate.hu által kínált szolgáltatások és ajánlatok
keretében fényképet, szöveget, szoftvert, vagy más egyéb jogvédelem alatt álló
adatot a használatukhoz szükséges jogok és engedélyek megléte nélkül nem
alkalmaz.
Az ügyfél köteles a regisztrációra és a társkereső oldal használatára irányadó
összes alkalmazandó jogszabályt maradéktalanul betartani.
Az ügyfél semmilyen körülmények között (tiltott magatartások):
– nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve)
sajátjaként. Különösen a folyószámla- és bankkártya információkra tekintettel
nem adhatja meg harmadik személy adatait sajátjaként;
– nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, különösen a nevét, telefonés faxszámát, lakcímét és e-mail címét, fényképeit, videóit és /vagy URL címét a
tulajdonos beleegyezése nélkül harmadik személynek;
– nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes
formában megjelenő anyagot vagy információt;
– nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen
személyiségi jogok tekintetében) harmadik személyt;
– nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);
– nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, hogy azzal korlátozza
más személyek számára a szolgáltatásokhoz való teljes hozzáférést, ez alatt
különösen a személyes adatlap kitöltése más, a magyar nyelvtől eltérő nyelveken
értendő;

– nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok
feltörésére;
– nem oszthatja meg, teheti közzé más társkereső oldalak/ közösségi portálok
reklámjait;
– nem küldhet láncleveleket;
– az adatlap és a személyes bejegyzések kitöltésekor nem használhatja
üzenetküldő vagy más internetes szolgáltató nevét, címét, telefon- és faxszámát,
e-mail címét vagy felhasználónevét;
– nem adhatja személyes jelszavait más személynek tovább, vagy nem
használhatja azokat közösen harmadik személlyel.
Jogellenes kereskedelmi és/vagy üzleti célra való felhasználásnak bizonyul e
rendelkezés értelmében különösen:
– az áruk és szolgáltatások anyagi ellenszolgáltatás fejében történő bármilyen
kínálata, egy meghatározott ajánlat, vagy szolgáltatás átadására való felhívás,
vagy hivatkozás egy másik helyen elérhető ajánlatra, vagy szolgáltatásra;
– kereskedelmi weboldalak hirdetése, vagyis különösen azon oldalaké,
amelyek az árukat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás fejében kínálják,
amelyek más cégek bemutatását és hirdetéseit kínálják, vagy amelyek más
kereskedelmi weboldalakat reklámoznak. Ez különösen vonatkozik a pop-up-,
banner hirdetésekre, vagy a felugró, illetve külön kiemelt linkekre;
– egy másik szolgáltató direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;
– emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok
megnevezése az oldalon;
– későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas
SMS-re és telefonszámra való felhíváson keresztül;
– ügynökségek számára modellek és alkalmazottak keresése;
– az oldal keretében hozzáférhető, vagy megkérdezett más ügyfelek adatainak
(pl.: telefon- és mobilszámok) kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok
kereskedelmi-, reklám-, vagy viszonteladói célú felhasználása;
– más ügyfelek számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok
minden formában történő továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése.
Ez különösen az adatlapon megnevezett vagy megjelenített linkekre, vagy a
belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik.

Amennyiben az ügyfél a weboldal használatával kapcsolatos kötelességei
valamelyikét megszegi, a fatemate.hu a jogszabályi rendelkezések alapján az
abból keletkezett károk illetve szükséges kiadások megtérülése érdekében
kártérítési igénnyel élhet. Ez nem alkalmazható, ha a felhasználó a
kötelességszegésért nem felelős. Az ügyfél köteles a fatemate.hu-t minden olyan
felelősség, kötelezettség, kiadás és igény alól mentesíteni, amelyek a
fatemate.hu számára az ügyfél nem megengedett cselekményéből, mint pl.:
rágalmazás, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, a szellemi
tulajdonjogok megsértése, vagy más harmadik fel jogának megsértése, illetve az
ügyfelek számára történő szolgáltatáselmaradás, keletkeztek.
8. Zárolás gyanú esetén
A fatemate.hu jogosult, a harmadik fél indokolt panasza, jogsértés gyanúja,
vagy ezen Általános Szerződési Feltételek megsértése esetében, az ügyfél
fiókjának azon tartalmát zárolni, amely a panaszt, vagy a gyanút kiváltotta. Ez a
rendkívüli felmondás jogát (5. bekezdés i pont) nem érinti.
A fatemate.hu, indokolt esetben előzetes figyelmeztetés formájában értesíti az
ügyfelet arról, hogy a fiókját, vagy annak egyes tartalmait zárolja, ezzel az
ügyfél számára lehetőséget biztosítva az ügy kivizsgálásra.
A fatemate.hu jogában áll az ügyfél fiókjának tartalmát törölni, illetőleg
zárolni, ha azt bíróság, vagy állami hatóság kezdeményezte, illetve ha a
felhasználási jogviszony megszűnik. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a törlés
illetve zárolás egy potenciális, a fatemate.hu vagy más ügyfél számára
fenyegető, kár megelőzését szolgálja.
9. Záró rendelkezések
Szóbeli vagy írásbeli kiegészítő rendelkezések nincsenek.
Ha ezen megállapodás bármely rendelkezése részben, vagy egészben
érvénytelenné válna, úgy a szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is
érvényesek.
A szerződéses jogviszonyból adódó, az ügyfél és a szolgáltató között fellépő
jogviták esetén a Felek kikötik a Bicskei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik. Az Ügyfél panaszát rögzítő a
fatemate@gmail.com email címre megküldött levélre a weboldal munkatársai 72
órán belül érdemben visszajeleznek.
A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, illetve a szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés
teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az
annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is
benyújtható a kérelem.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető
testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak
képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt
említett békéltető testület helyett ‑ a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - a
szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye
belföldön található.
Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes
testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.

Elállási tájékoztató
Elállási jog
Ön tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a
szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül
elállni a szerződéstől.
Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap
elteltével jár le.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton
küldött levél útján) az alábbi címre:
•
•
•
•
•
•
•

Cégnév: Pásztor Balázs egyéni vállalkozó
Székhely: 2060 Bicske, Vasvári Pál u. 43
Adószám: 56199804-1-27
Cégjegyzék szám: 54833119
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: balazs@fatemate.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 577 3063

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát (erre használhatja az alábbi formanyilatkozatot).
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást.
Ha Ön kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás
teljesítése, elállása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés
megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

„Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó e-mail címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:…”

