Általános Szerződési Feltételek
I. A Szolgáltató
Weboldal: fvhstand.fivosz.hu (a továbbiakban: „honlap”)
Üzemeltető:
FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató")
székhely: 1146 Budapest, Thököly utca 58-60. IV. em.
cégjegyzékszáma: 01-09-950173 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve)
adószáma: 23040911-2-42
II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei
1.     A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen
szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban
együttesen ”Szerződő Felek”.
2.     Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe
vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul
veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
III.  A szolgáltatás tárgya, megrendelés
A Szolgáltatás tárgya:
A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található stand csomag,
illetve kapcsolódó termék, szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: „Stand”).
A Stand megrendelése elektronikus úton a Honlapon, illetve e-mailen (a
titkarsag@fivosz.hu) lehetséges.
Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.)
kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés:
A megrendelés leadása a Honlapon a “Regisztráció” gombra vagy linkre kattintással
kezdeményezhető.
A Stand megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás
teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail-cím)
Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám);
A Stand megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a
megrendelés adatairól.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Stand megrendelésére bankkártyás (a
Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül) vagy átutalásos díjfizetés útján van
lehetőség.
A Megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma
iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető,
visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar, és Magyarország vonatkozó anyagi és
eljárási jogszabályai irányadóak rá.
IV. Felelősség
Felelősség:
Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,
-       olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató
honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja;
-       Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges
károkért.

VI. Egyéb rendelkezések
Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet
tájékoztatást:

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
+36 1 785 7977 (10:00-14:00 között)
titkarsag@fivosz.hu
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a
honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Hatályos: 2017. október 1. napjától visszavonásig, illetve módosításig.

