VISZONTELADÓI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos: 2020. október 22. napjától
1. A jelen Viszonteladói Szerződési Feltételek (továbbiakban: Viszonteladói ÁSZF) tartalmazzák
a Prepok Zsolt György egyéni vállalkozó (Székhely és levelezési cím: 2760 Nagykáta, Gólya utca
40.; telefon: + 36209648811; e-mail: info@tuzesmunkavedelmioktatas.hu; adószám:
68489858-1-33; nyilvántartási szám: 51820552) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)
által üzemeltetett, www.tuzesmunkavedelmioktatas.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal)
használatához tartozó licencek Viszonteladók általi értékesítésére vonatkozó általános
szerződési feltételeket.
2. A jelen Viszonteladói ÁSZF-en kívül a Viszonteladóra mint Felhasználóra a jelen
dokumentumban foglalt eltérésékkel értelemszerűen alkalmazandóak a Szolgáltató
Felhasználási Feltételei (a továbbiakban: Szabályzat), azok, valamint a jelen Viszonteladói
ÁSZF adják a Felek közötti szerződést. A jelen Viszonteladói ÁSZF rendelkezései a Szabályzat
kiegészítéseként felülírják a Szabályzat rendelkezéseit. Amennyiben a jelen Viszonteladói ÁSZF
és a Szabályzat rendelkezései között ellentmondás van, a jelen Viszonteladói ÁSZF
rendelkezései az irányadóak és a rendelkezéseket ezzel összhangban szükséges értelmezni.
3. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy nem minősül fogyasztónak. Ennek megfelelően a
Viszonteladóra nem alkalmazandóak a Szabályzat és a jogszabályok fogyasztókra irányadó
feltételei.
4. A Szolgáltató jogosult a jelen Viszonteladói ÁSZF egyoldalú módosítására a Weboldalon
történő közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.
5. A Viszonteladók a regisztrációval, illetve a használattal egyidejűleg elismerik, hogy a jelen
Viszonteladói ÁSZF-et megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták. A
viszonteladó köteles biztosítani, hogy ezeket a dokumentumokat, valamint a jelen
Viszonteladói ÁSZF rendelkezéseit a Felhasználók és azok Munkavállalói betartsák.
6. A Viszonteladók arra szereznek jogosultságot, hogy egyéb Felhasználók részére felhasználói
fiókot hozzanak létre és kezeljenek a Weboldalon, részükre értékesítsék a Szolgáltató
szolgáltatását. Egyúttal a Viszonteladók vállalják, hogy a szolgáltatást népszerűsítik és
értékesítik.
7. A Felek megállapodnak, hogy a Viszonteladó közvetlenül jogosult és köteles a
Felhasználókkal szerződni és köteles a szerződését és a jogszabályokat, ide értve különösen az
adatvédelmi szabályokat megtartani. Ennek megfelelően a Viszonteladó köteles megadni a
Felhasználók részére a szükséges adatkezelési és egyéb tájékoztatást is. A Viszonteladó a
szerződéseiben maga határozza meg, hogy milyen díjjal és milyen egyéb, a szolgáltatás
kereteit meg nem haladó feltételekkel biztosítja a licencet a Felhasználók részére. A
Felhasználók a díjat a Viszonteladó részére fizetik meg. A Viszonteladó kijelenti, hogy jogosult
az általa a Felhasználókhoz fűződően megadandó, illetve használt személyes adatok
megadására, használatára és kezelésére.
8. A Viszonteladó köteles biztosítani, hogy a Felhasználók és a munkavállalók elfogadják és
betartsák a Szabályzat rendelkezéseit, továbbá elfogadják az Adatkezelési Tájékoztatóban és
az Adatfeldolgozási Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket.

9. A Felek megállapodnak, hogy a Viszonteladó felhasználói fiókjának törlésével, illetve
megszűnésével a Viszonteladóval szerződő Felhasználók fiókjai is törlésre kerülnek és a
szerződéseik, illetve felhasználási jogosultságaik is megszűnnek.
10. A Szolgáltató a jelen Viszonteladói ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén is jogosult
azonnali hatállyal felmondani a Felek közötti szerződést. A Viszonteladót nem illeti meg
ingyenes próbaidőszak, illetve próbaidő.
11. A Viszonteladó viszonteladói jogosultságot nem jogosult biztosítani Felhasználók részére.
12. A Viszonteladó csak Magyarország területén belül értékesítheti a szolgáltatást.
13. A Viszonteladó értékesítési jogosultságai a Weboldalon közzétett vagy a Szolgáltató egyedi
ajánlatában foglalt díjazás előre történő megfizetésével aktiválódnak az adott díjcsomaghoz
tartozó időtartamra mint határozott időre.
14. A Viszonteladó az adott díjcsomagnál megjelölt darabszámú és feltételű licenc, illetve
regisztráció biztosítására jogosult. Amennyiben a Viszonteladó további fiókokat kíván
hozzáadni, úgy magasabb díjcsomagra kell előfizetnie.
15. A díjazást a Viszonteladó köteles a szerződéskötést követő 15 napon belül megfizetni a
Szolgáltató részére, a további időszakokra vonatkozó díjakat pedig legkésőbb az érintett, már
kifizetett időszak lejáratáig. A Szolgáltató jogosult az adatok ellenőrzésére a rendszerben.
16. A Viszonteladó a díjat abban az esetben is köteles megfizetni a Szolgáltató részére, ha
egyetlen licencet sem tud továbbértékesíteni, az adott díjfizetési kötelezettség független az
adott díjcsomagra vonatkozó limiten belül értékesített licencek számától.
17. A Viszonteladó köteles megóvni a Szolgáltató, annak szolgáltatása és a Weboldal jóhírét,
nem tanúsíthat ezeket sértő vagy veszélyeztető magatartást.
18. A Viszonteladó köteles tartózkodni a Szolgáltató és annak egyéb viszonteladói üzleti
tevékenységének tisztességtelen zavarásától, korlátozásától.
19. A Viszonteladó nem tanúsíthat semmilyen olyan magatartást, amely a Szolgáltatóval
fennálló együttműködés és szerződés megkerülésére vagy a Szolgáltató megkárosítására
irányul.
20. A Viszonteladó köteles pontos tájékoztatást adni a Felhasználóknak a szolgáltatás
tartalmáról.

