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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

a ShoppieGo rendszerben történő kuponelhelyezésre 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Marquard Média Magyarország Kft. (1031. 

Budapest, Záhony u. 7., - Cg.01-09067082 adószáma: 10353835-2-41) által működtetett ShoppieGo 

rendszerben történő Virtuális Eszközelhelyezésre vonatkozó általános szabályokat tartalmazzák. Jelen ÁSZF 

rendelkezései alkalmazandók minden olyan esetben, amennyiben a Megbízó a ShoppieGo-n keresztül 

Virtuális szközt helyez el, feltéve, hogy a jelen ÁSZF-től eltérő szabályok alkalmazásában Megbízó és 

Megbízott írásban kifejezetten előzetesen meg nem állapodnak.  
 

 

1.  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:  
 

 Adatkezelés: a GDPR 4. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom. 
 

 Adatfeldolgozás: a GDPR 4. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom.   
 

 ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek. 
  

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a ShoppieGo applikációt mobiltelefonjára vagy 

egyéb mobileszközére letölti és annak felhasználásával képessé válik a Megbízott által elhelyezett 

Virtuális Eszközök felkutatására és megszerzésére. 
  

GDPR: Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet).  
 

Kampány: Megbízott részéről egy egyedi szerződés alapján kifejtett tevékenységek összessége. 
 

Kampányadminisztrációs Felület: a ShoppieGo rendszer speciális, csak Megbízó által hozzáférhető 

aloldala, melyen Megbízó valós időben nyomon követheti az általa kihelyezett Virtuális Eszközök 

számát, helyzetét, begyűjtött illetve beváltott voltát és hozzáférhet a Megbízott által szolgáltatott 

statisztikai adatokhoz. 
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Kulcs: olyan Virtuális Eszköz, amely szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó a Kupont tartalmazó 

virtuális ládát kinyissa. 
  

Kupon: Megbízó megbízásából Megbízott által elhelyezett számsor vagy egyéb kódkombináció, 

melynek bemutatásával a Felhasználó Megbízó által működtetett üzletekben kedvezményt vehet 

igénybe, vagy ajándéktárgyat vehet át.  
 

 Megbízó: Megbízottal Virtuális eszköz elhelyezésére megállapodást kötő természetes vagy jogi 

személy. 
 

 Megbízott:  Marquard Média Magyarország Kft. 
  

Megrendelés: Megbízó és Megbízott között Eszköz ShoppieGo rendszerében történő elhelyezésére 

irányuló egyedi megállapodás.  
   

Nap: azon időzóna szerinti 00.00 és 24.00 óra közötti időtartam, melybe Budapest mindenkor 

beletartozik. 
 

ShoppieGo: a Megbízott által kifejlesztett és üzemeltett applikáció alapú, virtuális-kupon megosztó 

rendszer, amelyben lehetőség nyílik kereskedők részéről közvetlen nyereményeket, vagy 

kedvezményes kuponokat tartalmazó virtuális ládák, illetve ezeket nyitó kulcsok valós térben történő 

virtuális elhelyezésére, illetve a Kuponok és Kulcsok Felhasználók közötti közvetlen forgalmazására. 

Virtuális ládákat, vagy a Kulcsokat a felhasználók ShoppieGo applikáció letöltését követően 

mobiltelefonjuk használatával valós, térbeli pontokon felvehetik, illetve kinyithatják és az abban 

található Kupon által biztosított kedvezményt a Kupon kibocsátójánál igénybe vehetik vagy a Kupont 

a piactéren elcserélhetik.  
 

Személyes adat: A GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom. 
  

 Üzleti titok: a 2018. évi LIV tv.-ben meghatározott fogalom. 
 

 Virtuális eszköz vagy Eszköz: a ShoppieGo rendszerében Megbízó megbízásából Megbízott által 

elhelyezett, Kupont vagy egyéb nyereményt tartalmazó láda vagy ládát nyitó kulcs vagy egyéb, 

ShoppieGo rendszeren keresztül virtuálisan hozzáférhető elem.  
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 Vis maior: Minden olyan körülmény, amely a fél érdekkörén kívül következett be  és melynek 

elhárítása az adott féltől nem várható.  
  

 

2. MEGBÍZÁS LÉTREJÖTTE: 
 

2.1. Megbízó és Megbízott között a megbízási jogviszony ShoppieGo rendszerben Virtuális eszközök 

elhelyezésére a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Megrendelőlap Megbízó általi kitöltésével, 

Megbízó adatainak megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával azon időpontban jön létre, 

amikor Megbízó a Megrendelőlapot aláírva Megbízotthoz eljuttatta, valamint az általa választott 

szolgáltatási csomag ellenértékét Megbízott számára megfizeti.  

 

2.2. Megbízottat bármely, az egyedi szerződésből, vagy a jelen ÁSZF-ből származó kötelezettség 

kizárólag az egyedi szerződés létrejöttének időpontjától kezdődően terheli.  

 

2.3. A felek között létrejött egyedi szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Amennyiben a 

felek egyedi megállapodása a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltér, úgy a felek jogviszonyára az egyedi 

szerződés rendelkezései irányadók ezen eltérést tartalmazó kérdés tekintetében.  

 

2.4. Megbízott a ShoppieGo rendszerben megbízói számára több szolgáltatáscsomagot tesz elérhetővé, 

amely az általuk elhelyezhető kuponok, az azokkal biztosított kedvezmények, illetve az azok alapján 

nyújtott egyéb szolgáltatások tartalmában különbözik egymástól. Az egyedi szerződés megkötése 

során a megbízott kiválasztja azt a szerződéses csomagot, melyet igénybe kíván venni. A 

kiválasztással megbízó a kiválasztott csomag alapján igénybe vehető szolgáltatásokra lesz jogosult.  
 

2.5. Megbízott kizárja bármiféle felelősségét azért, hogy az egyedi szerződés létrejöttét követően 

szolgáltatási csomagjait időlegesen vagy véglegesen megváltoztatja, melyre tekintettel az egyedi 

szerződéssel a Megbízó által kiválasztott szolgáltatáscsomag a változtatást követően esetlegesen 

kedvezőbb feltételekkel válik megszerezhetővé. 
 

2.6 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi szerződések tartama alatt és az azok lejártát 

követő 6 hónapon belül harmadik személlyel nem hoz létre applikáción keresztül elérhető on-line 

kupon elhelyezésére irányuló szerződést. Ezen kizárólagosság ellenértéke a Megbízási díj 

összegének megállapításánál, mint díjcsökkentő tényező figyelembe vételre került. Éppen ezért a 

jelen pontba foglalt kizárólagosság Megbízó általi megsértése esetén Megbízó köteles az addig 
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általa megrendelt minden Kampány összesített nettó ellenértékének 20%-a + ÁFA összegű 

többletdíjat megfizetni Megbízott erre vonatkozó, 8 napos fizetési határidejű számlája ellenében.    
 

 

3. MEGBÍZÓ JOGAI: 
 

3.1. Megbízó az egyedi szerződés hatályba lépését követően jogosult az általa választott szolgáltatási 

csomagnak megfelelő mennyiségű Virtuális Eszköz elhelyezésére Magyarország földrajzi területén.  

 

3.2. Virtuális eszköz kizárólag utca/házszám megjelöléssel helyezhető el. Ettől eltérő módon (pl. GPS 

koordináták alapján) elhelyezni kívánt Virtuális Eszköz elhelyezését Megbízott nem teszi lehetővé.  

 

3.3. A Virtuális Eszközöket Megbízott helyezi el. Az elhelyezés vonatkozásában területi szűkítést a jelen 

ÁSZF rendelkezései betartása mellett adhat Megbízó. 

 

3.4. Megbízó – külön ellenértékért – hozzáférést kaphat a megbízott Kampányadminisztrációs 

Felületének megbízó Virtuális Eszközeit kihelyező részeihez, ezáltal jogosultságot szerezhet arra, 

hogy a virtuális eszközöket a jelen ÁSZF rendelkezései betartása mellett ő helyezze el. Megbízó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a Virtuális Eszközöket ő helyezi el, ezen elhelyezések csak akkor 

kerülnek véglegesítésre és az elhelyezett Virtuális Eszközök a Felhasználónak számára akkor állnak 

hozzáférhetővé, ha azok elhelyezését Megbízott előzetesen jóváhagyja. Megbízott jogosult a 

jóváhagyást megtagadni, amennyiben az adott Virtuális Eszköz elhelyezése a jelen ÁSZF-be vagy az 

irányadó jogba ütközik, egyébként visszaélést valósítana meg vagy Megbízott illetve a ShoppieGo 

rendszer jó üzleti hírnevének csorbítására lenne alkalmas. A visszautasított elhelyezésekről 

megbízott egyidejűleg belül tájékoztatja a megbízót a Kampányadminisztrációs Felületen. A 

visszautasított elhelyezések esetében Megbízó az érintett Virtuális Eszközöket jogosult újból 

elhelyezni a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartása mellett.  
3.5. Megbízó jogosult az általa elhelyezett Virtuális Eszközök Felhasználók általi megszerzéséről és 

beváltási szándékáról, a jelen ÁSZF 6. fejezete szerinti személyes adatokat nem tartalmazó, 

statisztikai adatokra, melyet Megbízott a Kampányadminisztrációs Felületen egyidejűleg keresztül 

elérhetővé teszi Megbízó számára.  
 

3.6 Megbízott biztosítja Megbízónak, hogy egy Kupon csak egyszer kerülhessen felhasználásra. A 

felhasznált Kuponokat Megbízott rendszere deaktiválja, melyre tekintettel az a továbbiakban 

felhasználásra, illetve cserére a endszerben a Felhasználók részéről nem kerülhet. 
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3.7 A Virtuális Eszközök tartalmáért és a 3.4 pont szerinti esetben azok elhelyezésével összefüggő 

minden következményért Megbízott a felelősségét kizárja, azért Megbízó felel kizárólagosan.  
 

 

 

4. MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI: 
 

4.1. Megbízott köteles az általa elhelyezett Kuponokban biztosított kedvezményt a kuponokban 

közölteken kívül, minden további feltételtől mentesen, a Kuponokban közölt beváltási helyeken és 

időszakban biztosítani a Kupon felmutatójának.  

 

4.2. Megbízó az általa elhelyezett Kuponok felhasználási, beváltási feltételeiről, beválthatóságának 

helyéről és időtartamáról az egyéni szerződés megkötésekor a regisztrációs adatlapon nyilatkozik, 

mely nyilatkozattól a későbbiekben nem térhet el.  

 

4.3. Amennyiben Megbízó a 4.1., illetve 4.2. pontban foglalt kötelezettségeit megsértené és a Kuponok 

beváltását, vagy az abban megjelölt kedvezmény nyújtását megtagadná, vagy a regisztrációs 

adatlapon nem jelöli további feltételekhez kötni, ez súlyos szerződésszegésnek tekintendő, mely 

esetben Megbízott a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

 

4.4. Megbízott köteles a Virtuális Eszközök elhelyezése során, valamint a Virtuális Eszközök tartalma, így 

különösen a Kuponok, nyeremények és egyéb szövegek meghatározása során az irányadó jog 

hatályos szabályait maradéktalanul betartani, valamint az irányadó jog szabályain túlmenően is 

betartani az általános üzleti tisztesség, a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait, valamint 

köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mely az irányadó jog, az általános erkölcsi normák, 

továbbá Megbízott és a ShoppieGo jó üzleti hírnevét csorbítja vagy veszélyezteti. E pontban foglalt 

kötelezettségek megsértése esetén Megbízott jogosult az adott virtuális eszköz kihelyezését 

megszűntetni, vagy a jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondani.  

 

4.5. Megbízó tudomásul veszi, hogy Virtuális Eszköz kizárólag közterületen kerülhet elhelyezésre. Ezt 

követően sem helyezhető el az Eszköz olyan helyen, ahol az másokban nyilvánvalóan félelmet, vagy 

megbotránkozást kelthet, vagy mások jó érzéseit nyilvánvalóan sértheti, így például különösen – de 

nem kizárólag – templomokban, imahelyeken, temetőkben, emlékhelyen, politikai rendezvények 

területén, egészségügyi intézményben, kiskorúak nevelési intézményében (bölcsőde, óvoda, iskola), 

stb. 
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 Megbízott jogosult a jelen pontban foglaltak megsértésével kihelyezett Eszközt bármikor a 

kihelyezett területről visszavenni.  
 

 

4.6. Megbízó köteles az általa választott szolgáltatáscsomag ellenértékét Megbízott számára a 

szolgáltatás aktiválását megelőzően hiánytalanul megfizetni.  
 

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
 

5.1. A Megbízó által választott szolgáltatáscsomag ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással 

történhet. Bármely kifizetés akkor számít teljesítettnek, amikor annak összege Megbízott 

bankszámláján jóváírásra kerül.  

 

5.2. Megbízott a teljesített fizetésekről, a teljesítést követő 3 napon belül számlát állít ki és juttat el 

Megbízó regisztrációs lapon megjelölt értesítési címére.  

 

 

6. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK: 
 

6.1. Megbízott a ShoppieGo-rendszert igénybe vevő Felhasználókról Személyes adatot Megbízónak nem 

ad át. Megbízó ezen adatok tekintetében adatkezelővé vagy Adatfeldolgozóvá nem válhat. 

 

6.2. Megbízott az alábbi, személyes azonosításra nem alkalmas statisztikai adatok átadását vállalja 

megbízó számára: 

 - Virtuális Eszköz megszerzésnek helye (település-szinten), 

 - Megbízó Virtuális Eszközét jelenleg vagy a Kampány során bármikor birtokló személyek számát 

 - Megbízó Virtuális Eszközének beváltási szándékát jelenleg vagy a Kampány során bármikor jelző 

személyek számát. 

 Megbízott ezen adatokat a Kampányadminisztrációs Felületen egyidejűleg keresztül elérhetővé teszi 

Megbízó számára.   
 

6.3. Megbízó saját felelősségére, a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a Kupont vagy ajándékot 

beváltó Felhasználóiról személyes adatot gyűjteni, azonban  

a) ezen adatgyűjtése során nem adhat olyan tájékoztatást, vagy nem kelthet olyan látszatot, 

hogy az adatszolgáltatást ShoppieGo rendszer vagy Megbízott kéri, 
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b) nem kötelezheti a Felhasználót olyan Személyes adat megadására, amely Személyes adat 

megadási kötelezettségéről a Virtuális eszköz kihelyezésekor Megbízottat és Felhasználóit 

előzetesen nem tájékoztatta. Ezen kötelezettség megsértése Megbízó részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül.  

 

6.4. Megbízó az egyedi szerződés megkötésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs adatlapon 

megjelölt kapcsolattartójának Személyes adatait Megbízott a felek között fennálló jogviszonyból 

származó jogai gyakorlása és kötelezettségei érvényesítése érdekében kezelje. Az adatkezelés az 

egyedi megállapodással érintett Kampány lezárultától számított 6 hónapig tart.  

 

6.5. Az egyedi szerződés megkötésével Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott számlázási 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben esetlegesen Megbízottnak átadásra kerülő 

Személyes adatokat Megbízott számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében az adatátadástól 

számított 6 évig kezelje.  

 

 

7. ÜZLETI TITOK: 
 

7.1. Felek kölcsönösen kötelesek egymás Üzleti titkainak megőrzésére. Üzleti titoknak minősülő 

információ kizárólag az Üzleti titok jogosultjának előzetes írásos hozzájárulása esetén adható át 

harmadik személynek vagy hozható nyilvánosságra.  
 Üzleti titoknak minősül különösen a ShoppieGo rendszer összetevőire, felépítésére, működésére, 

technológiájára vonatkozó minden adat és információ, a ShoppieGo kereskedő partnereire, 

felhasználóira, árképzésére és üzleti modelljére vonatkozó minden adat s információ.  
 

7.2. Nem minősül Üzleti titoknak bármely Kampány körében Megbízó megbízásából a Megbízott által 

nyilvánosságra hozandó információ.  

 

7.3. Nem minősül Üzleti titoknak, az olyan információ, amely a felek akaratán és közrehatásán kívüli okból 

nyilvánosságra került és közismert lett.  

 

7.4. Nem vonatkozik az Üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezettség azon esetekre, amikor Üzleti 

titoknak minősülő információ kiadására bármely felet jogszabály, jogerős bírósági, vagy hatósági, 

vagy választottbírósági határozat kötelezi. Ez esetben azonban a kötelezett fél a tőle elvárható 

gondossággal kell eljárjon annak érdekében, hogy az érintett határozatban megjelölt adatokon kívül 

egyéb, Üzleti titoknak minősülő információt az eljáró bíróság, hatóság vagy választottbíróság 
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tudomására ne hozzon, valamint, hogy az átadandó információk kizárólag az azok megszerzésére 

illetékes bíróság, hatóság vagy választottbíróság tudomására jussanak.  

 

7.5. Az Üzleti titok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.  

 

 

8. A SZERZŐDÉS HATÁLYA: 
 

8.1. Az egyedi szerződés a 2.1 pontban megjelölt időpontban jön létre és az adott egyedi szerződés 

szerinti szolgáltatáscsomag érvényességi időtartamának lejártáig tart. Az egyedi szerződés 

megszűnésével Megbízott a Megbízó által az egyedi szerződéssel összefüggésben kihelyezett, de fel 

nem használt Virtuális Eszközöket eltávolítja, ezért Megbízó díjvisszatérítésre, vagy bármely egyéb 

címen kompenzációra nem jogosult. 

 

8.2. A megbízott jogosult – a szerződés hatályát nem érintő módon – bármely Virtuális eszközt, Megbízó 

előzetes tájékoztatását követően visszavenni a jelen ÁSZF 3.4 és 4.4 pontjaiban megjelölt esetekben. 

Megbízott e jogától függetlenül a Virtuális Eszközök helyének megválasztása miatti mindennemű 

felelősséget Megbízó viseliA visszavett Virtuális eszközt Megbízó kampány időtartamára ismét 

jogosult a jelen ÁSZF pontjában foglaltak szerint kihelyezni. Amennyiben ezen lehetőséggel Megbízó 

nem él, úgy a Virtuális eszköz visszavételére, vagy ismételt kihelyezésének elmaradására tekintettel 

díjcsökkentést, vagy pénzbeli kompenzációt Megbízottól nem kérhet.  
 

8.3. Mindkét fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, rendkívüli 

felmondással, azonnali hatállyal felmondani az üzleti titokra vonatkozó, 7.1 – 7.4  pontba foglalt 

kötelezettség másik fél általi megsértése esetén.  

 

8.4. Megbízott jogosult az egyedi szerződést a megbízóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal 

felmondani a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt kizárólagosság Megbízó általi megsértése esetén, 

továbbá a 4.3, 6.3 és 7.5 pontjaiban megjelölt esetekben.  
 

 8.5. A rendkívüli felmondás az egyedi szerződés hatályát a közlés időpontjával szűnteti meg. Amennyiben 

az egyedi szerződést Megbízó mondta fel jogszerű rendkívüli felmondással, úgy jogosult a megbízási 

díjat a még fel nem használt virtuális eszközöknek az összes elhelyezett virtuális eszközhöz számított 

arányában visszakövetelni. Ez esetben a megbízási díjat Megbízott a rendkívüli felmondás közlésétől 

számított 15 napon belül fizeti vissza Megbízó számára.  
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8.6. Amennyiben az egyedi szerződést Megbízott mondja fel jogszerű rendkívüli felmondással, úgy 

Megbízót díjvisszatérítés, kompenzáció vagy bármely egyéb vagyoni szolgáltatás a fel nem használt, 

de kihelyezett virtuális eszközök ellenében nem illeti meg.  

 

8.7. Jelen ÁSZF-et Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról Megbízott valamennyi 

hatályban lévő egyedi szerződés szerinti megbízót írásban a Kampányadminisztrációs Felületen, 

illetve kapcsolattartói e-mail címen keresztül tájékoztatja. Az ÁSZF módosítása csak a hatályba 

lépésétől követően létrejött egyedi szerződésekre hat ki.  

 

 

9. FELELŐSSÉG A SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT: 
 

9.1. Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan eseményért, amikor Megbízó virtuális eszközei 

részben vagy egészben a Megbízott érdekkörén kívül eső technikai okból, így különösen az internet 

vagy valamely adatátviteli eszköz hibás vagy hiányos működése, más szolgáltató szoftverjének hibás 

működése, távközlési szolgáltató hibája vagy rendszerprobléma miatt nem vagy nem a Megbízott 

által kívánt helyre kerültek kihelyezésre.  

 

9.2. Megbízott kizárja a felelősségét minden vis-maiornak minősülő esemény következményeit.  

 

9.3. Megbízott kizárja a felelősségét minden, szerződésszegésével összefüggésben, megbízónál vagy 

harmadik személynél keletkezett elmaradt vagyoni előnyért, következményi kárért és nem vagyoni 

kárért.  

 

9.4. Megbízott kárfelelősségének – ha csak az irányadó jog valamely rendelkezése ettől eltérően nem 

rendelkezik – legmagasabb összegeként az egyedi szerződésben meghatározott és a 

kárfelelősséggel érintett  egyedi szerződés alapján megbízott által már megfizetett megbízási díj 

mértékét jelöli meg. A felek ezen megbízotti felelősségkorlátozást elfogadják, tekintettel arra, hogy 

megbízott ez alapján alakította ki az egyes szolgáltatási csomagok díját.  
 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK: 
 

10.1. A jelen megállapodás módosítása, vagy azzal kapcsolatos bármilyen jognyilatkozat vagy értesítés 

kizárólag írásban érvényes. Az írásban megtett nyilatkozatot a másik féllel érvényesen közölni csak 
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személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve futárpostai kézbesítéssel, vagy postai 

kézbesítéssel ajánlott-tértivevényes küldemény formájában lehet hatályosan közölni.  
A közlés időpontja az átvételi elismervényen a futárpostai kézbesítőíven, illetve a tértivevényen 

megjelölt időpont. Postai közlés esetén a nyilatkozat a magyarországi postára adástól  akkor is 

közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert e szerződésben 

megjelölt lakcímére (székhelyére) címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem vette át” és az 

„átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, vagy „elköltözött”, illetve „ismeretlen” jelzéssel küldi 

vissza úgy, hogy a lakcím (székhely) megváltozását a fél valamennyi másik szerződő féllel előzetesen 

írásban nem közölte. 
 

10.2. A jelen ÁSZF, valamint a felek jogviszonyának irányadó joga a magyar jog. Az egyedi szerződésekkel 

összefüggő jogvitáikra a felek kikötik – hatáskörtől függően – a magyar jog szerinti mindenkori 

illetékes bíróságok joghatóságát. 

 

10.3. A jelen ÁSZF, valamint az ezzel összefüggő regisztrációs lap magyar nyelven készült, idegen nyelvre 

fordítása esetén – értelmezési kérdésekben – a magyar szöveg az irányadó.  

 

Budapest, 2019. ……………………. 

 

 Marquard Média Magyarország Kft. 


