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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  

 

Shoptet Kft. (korlátolt felelősségű társaság, székhelye: 1024 Budapest, Millenáris Avantgarde Irodaház Fény utca 

16.; cégjegyzékszáma: 01-09-357795; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Shoptet”) 

kiadja jelen Általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”):  

 

 

I. cikk 

Fogalommeghatározások 

 

A jelen ÁSZF bevezető részében és további rendelkezéseiben alkalmazott fogalmakon túl az alábbi fogalmak az 

alábbi jelentésekkel bírnak (meghatározott jogi jelentésű fogalmak): 

 

1. „Ügyfél”: magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy vagy egyéni vállalkozó, amelyhez/akihez a 

Partner abból a célból fordul, hogy (i) webáruház létrehozását kínálja neki a Shoptet rendszeren keresztül, és 

(ii) az Ügyfél Közvetítői szerződést kössön a Szolgáltatóval. 

2. „Ajánlat”: a Partner által a Szolgáltató részére küldött, a Szerződés megkötésére irányuló ajánlat. 

3. „Kereskedelmi törvénykönyv”: a Polgári Törvénykönyvrőlszóló 2013. évi V. törvény. 

4. „Partner”: az a jogi személy / egyéni vállalkozó, amely/aki közvetítői tevékenységet kíván folytatni, és már 

bekerült a Szolgáltató partnerségi programjába. 

5. „Szolgáltató”: a Shoptet társaság, amely a Shoptet rendszer tulajdonosa és üzemeltetője.  

6. „Közvetítői tevékenység”: a Partner által a Szolgáltató számára a Szerződés alapján végzett, jelen ÁSZF 

IV. cikkében meghatározott tevékenység. 

7. „Shoptet rendszer”: a Szolgáltató által üzemeltetett, a https://www.shoptet.hu/ címen elérhető platform, 

amely webáruházak létrehozására és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására szolgáló webáruház-

megoldásokat kínál. 

8. „Szerződés”: a Szolgáltató és a Partner között a Kereskedelmi törvénykönyv 6:288. § és utána következő §-ai 

alapján, elektronikus hírközlő eszközök útján létrejött közvetítői szerződés, melynek elválaszthatatlan részét 

képezi a jelen ÁSZF, és melyben a Partner vállalja, hogy Közvetítői tevékenységet folytat azzal a céllal, hogy 

a Szolgáltató webáruház-megoldások szolgáltatásáról szóló szerződést tudjon kötni az Ügyfelekkel, melynek 

tárgya a Megrendelő webáruházának a Shoptet rendszeren keresztül történő létrehozása (a továbbiakban: 

„Közvetítői szerződés”), a Szolgáltató pedig azt vállalja, hogy a jelen ÁSZF V. cikkében rögzített feltételekkel 

jutalékot fizet a Partnernek a Közvetítői tevékenységéért. 

9. „Felek”: a Szolgáltató és a Partner. 

 

 

II. cikk 

Általános rendelkezések 

 

1. A Shoptet által kiadott jelen ÁSZF minden olyan jogot és kötelezettséget szabályoz, amely a Szolgáltató és 

a Partner között létrejött Szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik. 

2. A Partner kijelenti, hogy a jelen ÁSZF III. cikkének 1. pontja szerinti Ajánlat elküldése előtt alaposan 

megismerte a hatályos ÁSZF-et, megerősíti, hogy elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, a Szerződés 

megkötésével pedig kötelezettséget vállal arra, hogy követi és betartja az ÁSZF-et (beleértve annak esetleges 

módosításait). 

3. Jelen ÁSZF elfogadásával a Partner egyetért azzal, hogy a Szolgáltató és a Partner közötti kommunikáció 

kizárólag elektronikus úton – e-mailen – történik, kivéve, ha az ÁSZF ettől eltérően rendelkezik.  

4. Az ÁSZF módosítása esetén (melyről a Szolgáltató értesíti a Partnert) a Szerződés fennmaradásának 

előfeltétele az, hogy a Partner elfogadja a módosítást. Ha a Partner az ÁSZF módosítását követően is nyújtja 

a Szerződés szerinti Közvetítői szolgáltatásokat anélkül, hogy kifejezetten elfogadta volna az ÁSZF 

módosítását, a Közvetítői szolgáltatások további nyújtása a módosítás Partner általi elfogadásának minősül. 

 

 

III. cikk 

A Szerződés megkötése 

 

1. A Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatot a Partner a https://partnerek.shoptet.hu/affiliate/ weboldalon 

elérhető regisztráció révén küldi meg a Szolgáltatónak, melynek keretében ki kell töltenie a kötelezőként 
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feltüntetett adatok mindegyikét, és az Ajánlatot az említett weboldalon keresztül kell a Szolgáltató részére 

elküldenie. Az Ajánlat elküldése előtt a Partner köteles megismerni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a 

vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével megerősíteni, hogy elfogadja az ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadása nélkül 

az Ajánlat nem küldhető el. 

2. A Partner kötve marad az Ajánlatához, amely a Szolgáltatónak történő kézbesítésével válik hatályossá. 

3. A Szerződés megkötésére irányuló Ajánlat kézhezvételét követően a Szolgáltató az Ajánlat elfogadását 

visszaigazoló e-mailt küld a Partnernek az Ajánlatban feltüntetett e-mail-címére. Az Ajánlat Szolgáltató általi 

elfogadásának visszaigazolásával a Szolgáltató és a Partner közötti Szerződés megkötöttnek minősül, 

valamint érvényessé és hatályossá válik. 

4. Ha a Partner nem töltötte ki megfelelően a regisztrációt, a Szolgáltató jogosult az Ajánlatot elutasítani. 

 

 

IV. cikk 

A Partner Közvetítői tevékenységének módja 

 

1. A Partner kínálja, ajánlja és bemutatja a Shoptet rendszert az Ügyfeleinek, melynek fejében a jelen ÁSZF 

V. cikke szerinti közvetítői jutalékra jogosult. 

2. A Partner az alábbiak szerint látja el tevékenységét: 

i. a Partner megítéli az Ügyfél szükségleteit, 

ii. a Partner bemutatja az Ügyfélnek a Shoptet rendszer által kínált megoldást,  

iii. a Partner e-mailen keresztül kapcsolatba hozza a Megrendelőt a Szolgáltatóval, akinek az erre a 

célra szolgáló e-mail-címe: partnerek@shoptet.hu, 

iv. annak érdekében, hogy az Ügyfél Közvetítői szerződést köthessen a Szolgáltatóval, és webáruházat 

hozhasson létre a Shoptet rendszer segítségével, a Partner köteles az ÁSZF jelen cikkének jelen 

pontja alapján eljárni.  

 

 
V. cikk 

A Partner jutaléka 

 

1. A Szerződés teljesítése fejében a Partner jutalékra jogosult, melynek mértéke a Megrendelő által a 

Szolgáltatónál megrendelt Shoptet szolgáltatásokért megfizetett aktuális előfizetési díj (a továbbiakban: 

„Előfizetési díj”) első 12 (tizenkettő) havi összegének a 20,00%-a (a továbbiakban: „Jutalék”). Egyéb 

szolgáltatások – pl. a kiegészítő szolgáltatások stb. – jogcímén a Partner nem jogosult jutalékra. 

2. A Partner Jutaléka magában foglal a Partner Közvetítői tevékenységével kapcsolatban felmerült minden 

költséget is. 

3. A Partner legkorábban az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja szerinti előfizetés fennállásának 12 (tizenkettő) egész 

hónapja eltelte után válik jogosulttá a Jutalékra, feltéve, hogy az Ügyfél az Előfizetési díj teljes összegét 

maradéktalanul megfizette a Szolgáltatónak.  

4. Háromhavonta a Szolgáltató kimutatást készít a Partner részére, amely tartalmazza (i) azon Ügyfelek által 

kiegyenlített előfizetési számlák teljes összegét (áfa nélkül), akik esetében a Közvetítői szerződésnek a 

Szolgáltatóval való megkötését a Partner közvetítette, és akikkel a Szolgáltató meg is kötötte a Közvetítői 

szerződést, valamint (ii) az elmúlt 12 (tizenkettő) havi Jutalék összegét (a továbbiakban: „Kimutatás”); az előző 

mondat szerinti – a Kimutatás elkészítésére vonatkozó – kötelezettség először a Szerződés hatályba lépésétől 

számított 7 (hét) hónap eltelte után terheli a Szolgáltatót, tekintettel a Szerződés jelen cikkének 

(2) bekezdésére. Az előző mondat szerinti Kimutatást a Szolgáltató a Szerződés jelen cikkének első mondata 

szerinti három hónapos határidő elteltét követő 15 (tizenöt) napon belül küldi meg a Partnernek (elegendő, 

ha e-mailen küldi); minden kétség kizárása érdekében rögzítjük, hogy a Szolgáltató először a Szerződés 

hatályba lépésétől számított 7 (hét) hónap és 15 (tizenöt) nap után küld Kimutatást a Partnernek, másodszor 

a Szerződés hatályba lépésétől számított 10 (tíz) hónap és 15 (tizenöt) nap után stb. A Kimutatás 

kézhezvételét követően a Partner számlát állít ki a Szolgáltató felé a Jutalék teljes összegéről, melynek fizetési 

határideje a számla kiállításától számított 30 nap, a fizetés módja banki átutalás. Az előző mondat szerinti 

számlát a Partner annak kiállítása napján köteles a Szolgáltató részére megküldeni (elegendő, ha e-mailen 

küldi a partnerek@shoptet.huhu címre). 

5. A Partnernek járó Jutalék alapját az Ügyfél által a Shoptet rendszerben igénybe vett aktuális előfizetési 

csomag alapján kell kiszámítani, vagyis ha az Ügyfél magasabb (drágább) előfizetési csomagra tér át, akkor 

a magasabb előfizetési csomagra való áttérés és a magasabb Előfizetési díjnak az Ügyfél általi tényleges 

megfizetése pillanatától emelkedik a Partner Jutaléka.  
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6. A Partner nem jogosult a Jutalékra, ha az Ügyfél ingyenes Shoptet csomagot vesz igénybe. 

7. Ha a Partner nem rendelkezik az Ügyfél pontos elérhetőségi adataival, de az Ügyfél meglátogatja a Shoptet 

rendszert, és saját maga lép kapcsolatba a Szolgáltatóval (pl. a https://www.shoptet.hu/ honlapon közzétett 

elérhetőségeken), még mielőtt a Partner bemutatta volna a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF IV. cikkében foglaltak 

szerint, úgy a Partner akkor válhat jogosulttá a Jutalékra, ha e-mailen, a Szolgáltató partnerek@shoptet.hu 

címére megküldi az Ügyfél családi és utónevét, illetve cégnevét, és egyben megfelelő írásbeli 

dokumentumokkal bizonyítja, hogy kommunikált az Ügyféllel a Szerződés céljának teljesítése érdekében, 

mielőtt az Ügyfél a Szolgáltatóhoz fordult. Annak megítélése, hogy a Partner jogosult-e a Jutalékra az előző 

mondat szerint, a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik. 

 

 

VI. cikk 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

1. A Szolgáltató azt kérheti a Partnertől, hogy az Ügyfelek előzetes minősítését tegye lehetővé a Szolgáltató 

számára, melynek keretében a Partner meghatározza a Közvetítői szerződés megkötésére alkalmas Ügyfelek 

körét annak érdekében, hogy a Partner csak alkalmas Ügyfeleket mutasson be a Szolgáltatónak. 

2. A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF V. cikke szerinti Jutalmat fizetni a Partnernek. 

3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner rendelkezésére bocsát, illetve megoszt vele olyan marketing anyagokat, 

bannereket, logókat és cikkeket (a továbbiakban: „Anyagok”), amelyek elősegítik a Shoptet rendszer által 

kínált megoldások és szolgáltatások az Ügyfeleknek való bemutatását, a Partner viszont a Szerződés 

teljesítése során nem köteles az Anyagokat használni. 

4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Shoptet ügyfélszolgálati csapatán belül kapcsolattartó 

személyt jelöl ki, aki segíti a Partnert a Shoptet megoldásaival és szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések 

megválaszolásában és a Shoptet rendszernek az Ügyfeleknél történő bevezetésében.  

5. A Szolgáltató köteles tájékoztatni a Partnert a Shoptet rendszer általános feltételeiben vagy magában a 

Shoptet rendszerben bekövetkező bármilyen változásról (ennek elegendő formája az e-mail). 

6. A Szolgáltató köteles a Partnert a www.shoptet.hu weboldal „Szakértők” szekciójában bemutatni, ahol 

hozzáférést és annak lehetőségét biztosítja a Partner számára, hogy saját logójával, márkájával és jellegzetes 

színeivel mutatkozzon be, valamint saját honlapjára vezető linket helyezzen el. 

 

 

VII. cikk 

A Partner jogai és kötelezettségei 

 

1. A Partner jogosult arra, hogy Anyagokat kapjon a Szolgáltatótól, és ezeket a Shoptet rendszernek az Ügyfelek 

előtti bemutatása során használja. 

2. A Partner köteles a lehető legrészletesebben bemutatni a Szolgáltatót az Ügyfélnek a jelen ÁSZF IV. cikke 

alapján. 

3. A Shoptet rendszer szolgáltatásairól a Partner csak olyan érvényes információkat nyújthat az Ügyfeleknek, 

amelyek a Shoptet rendszer weboldalain állnak rendelkezésre. 

4. A Partner nem jogosult az Ügyfeleknek bármilyen árkedvezményeket nyújtani a Shoptet rendszerrel 

kapcsolatban vagy a Shoptet rendszer olyan szolgáltatásait ígérni, amelyeknek a nyújtása a jelen ÁSZF szerint 

nem tartozik a Partner jogkörébe. 

 

 

VIII. cikk 

A bizalmas információk védelme 

 

1. Minden adat, anyag, rajz, ismeret, dokumentum vagy bármilyen más üzleti vagy technikai jellegű információ 

– függetlenül annak hordozójától – a jelen ÁSZF szerinti védelemben részesül: 

a. a Szerződésre és annak teljesítésére vonatkozó információk (különösen a Szerződés, a Szerződő felek 

jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos információk, a Shoptet rendszerre vonatkozó információk és 

a Bizottságra vonatkozó információk), 

b. a Szolgáltatóra vonatkozó információk (különösen a Szolgáltató tevékenységével, szervezeti 

felépítésével, gazdasági eredményeivel vagy bármilyen szerződésével kapcsolatos információk, a 

pénzügyi, statisztikai és számviteli adatai, a vagyonára, eszközeire és forrásaira, követeléseire és 

kötelezettségeire vonatkozó információk, a műszaki felszerelésére és szoftvereire vonatkozó 
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információk, know-how-ja, értékelő tanulmányok és jelentések, üzleti stratégiája és tervei, az 

iparjogvédelem alatt álló tárgyakra vagy egyéb szellemi tulajdonjogok által védett alkotásokra 

vonatkozó információk), 

c. a Szolgáltató üzleti partnereire vonatkozó információk, 

d. törvényben előírt különleges kezelési szabályokkal érintett információk (különösen üzleti titok, 

banktitok, adótitok, távközlési titok, személyes adatok, minősített adatok), 

e. a Szerződés érvényessé és hatályossá válása előtt a Partner rendelkezésére bocsátott, a Szerződés 

tárgyát és/vagy tartalmát érintő információk, 

f. a Szolgáltató által kifejezetten „bizalmasnak” vagy „védettnek” minősített, illetve az információ 

bizalmas jellegére utaló egyéb hasonló jelöléssel ellátott információk 

(a jelen szerződés szerinti védelemben részesülő minden információtípus a továbbiakban: „Bizalmas 

információk"). 

2. Ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában a Partner köteles az ÁSZF jelen cikkének 1. pontja szerinti 

információk bizalmas kezelését az érintett információk bizalmas jellegének megfelelő szokásos módon 

biztosítani. A Partner továbbá köteles biztosítani, hogy a Bizalmas információkat az ő munkavállalói, dolgozói, 

képviselői és egyéb együttműködő harmadik felek is bizalmasan kezeljék, amennyiben ilyen információk az 

ő birtokukba kerültek.  

3. A Szerződés alapján és/vagy azzal bármilyen összefüggésben rendelkezésre bocsátott, átadott, közölt, 

hozzáférhetővé tett és/vagy bármilyen egyéb módon a Partner által a Szolgáltatótól megszerzett Bizalmas 

információk kizárólag a Szerződés tárgyának teljesítése céljából és az érintett adatok kezelését szabályozó 

előírásokkal összhangban használhatók fel. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizalmas 

információkat, valamint a Szerződés alapján és/vagy azzal összefüggésben a rendelkezésére bocsátott, neki 

átadott, vele közölt, számára hozzáférhetővé tett és/vagy általa bármilyen egyéb módon megszerzett minden 

információt szigorúan bizalmasan kezeli, és megvédi visszaélés, megsértés, megsemmisítés, értéktelenítés, 

elvesztés és eltulajdonítás ellen. 

4. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Partner nem jogosult a Bizalmas információkat 

nyilvánosságra hozni, átadni, közölni, hozzáférhetővé tenni, terjeszteni és a Szerződés tárgyának teljesítésétől 

eltérő célra felhasználni, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal, átadás, közlés vagy hozzáférhetővé tétel az 

alábbi személyek vagy szervezetek részére történik:  

a. a Partner szaktanácsadói (beleértve a jogi, számviteli, adó- és egyéb tanácsadókat és a 

könyvvizsgálókat), akikre a törvényben előírt általános szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, 

vagy akik a Partnerrel kötött írásbeli megállapodásban vállaltak titoktartási kötelezettséget, 

b. (i) a Partner által ellenőrzött vállalkozás, (ii) a Partnert ellenőrző vállalkozás, (iii) olyan vállalkozás, 

melynek vonatkozásában a Partnert ellenőrző vállalkozás ellenőrző vagy hasonló jogállású 

vállalkozásnak minősül, (iv) olyan vállalkozás, melyben a Partnert ellenőrző vállalkozás ellenőrző vagy 

hasonló jogállású vállalkozásnak minősül, feltéve, hogy ezeket a vállalkozásokat a Bizalmas 

információk védelmét illetően azonos kötelezettségek terhelik, mint a Partnert, 

c. bíróság, amennyiben a Partner úgy dönt, hogy a Szerződésből eredő jogait peres úton érvényesíti. 

5. A Bizalmas információk bizalmas kezelésére vonatkozó, a Partnert terhelő kötelezettség nem érint olyan 

információkat, 

a. amelyeket – ennek igazolására benyújtott dokumentumokkal bizonyíthatóan – már a Szerződés 

aláírása előtt nyilvánosságra hoztak,  

b. amelyek a Szerződés aláírását követően, nem a Szerződésből eredő kötelezettségek bizonyítható 

megsértése miatt válnak általánosan hozzáférhetővé, 

c. amelyeket törvényben előírt, bíróság, ügyészség vagy más illetékes hatóság által elrendelt 

kötelezettség alapján kell hozzáférhetővé tenni; az információk hozzáférhetővé tételére kötelezett 

Partner haladéktalanul köteles erről írásbeli értesítést kézbesíteni a Szolgáltató részére, 

d. amelyeket a Partner olyan harmadik féltől szerzett, amely/aki jogszerűen szerezte vagy maga 

fejlesztette ki, és amely/aki nem köteles a nyilvánosságra hozatalukat korlátozni. 

6. A Bizalmas információk és a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden kötelezettség a Szerződés 

megszűnésétől és hatályától függetlenül terheli a Partnert. 

 

IX. cikk 

A Szerződés időtartama 

 

1. A Szerződés határozatlan időre jön létre. 

2. A Szerződés megszüntethető: 

a. a Felek közös megegyezése alapján, 
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b. a Felek egyikének a Szerződéstől való elállásával, 

c. a Felek egyike általi felmondással. 

3. Lényegtelen szerződésszegés esetén a Szerződést nem megszegő Fél jogosult a Szerződéstől elállni annak 

az írásbeli felhívásnak a Szerződést megszegő Fél részére történt kézbesítésétől számított 10 (tíz) nap 

elteltével, melyben a Szerződés jogosultja felhívja a másik Felet a kötelezettségszegés megszüntetésére. 

Jelen Szerződés alkalmazásában lényeges szerződésszegésnek minősül – a törvényben meghatározott 

eseteken túl – a Partner azon kötelezettségeinek a megszegése, amelyeket a jelen ÁSZF VII. cikkének 3. és 4. 

pontja határoz meg. 

4. A Szerződéstől való elállás az elállásról szóló értesítésnek a másik Szerződő fél részére történt kézbesítése 

napján lép hatályba. 

5. A Szerződést a Felek bármelyiké, bármilyen okból vagy indokolás nélkül a naptári hónap utolsó napjára 

felmondhatja. 

6. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a harmadik 

és az azt követő években három hónap., kezdőnapja a felmondásnak a másik Fél részére történt kézbesítését 

követő nap. 

7. Jelen Szerződés bármilyen módon történő megszűnése nem érinti azokat a kikötéseket, amelyek a 

jellegüknél fogva a Szerződés megszűnése után is érvényben maradnak, különösen a kártérítési igényeket és 

a Bizalmas információknak a jelen ÁSZF-ben előírt kötelező védelmét. 

 

 

X. cikk 

Kézbesítés 

 

1. Jelen ÁSZF szerinti minden információt, tájékoztatást, beadványt, kérelmet és a Felek közötti bármilyen egyéb 

formájú kommunikációt írásban, az ÁSZF jelen cikkének 2. vagy 3. pontjában meghatározott módon vagy 

személyesen, a másik Fél aláírása ellenében kell kézbesíteni. 

2. A Szerződő felek kifejezetten elfogadják, hogy a jelen ÁSZF szerinti iratokat elektronikus úton – e-mailen – 

jogosultak kézbesíteni anélkül, hogy azokat párhuzamosan postán is kellene küldeni, kivéve, ha az ÁSZF ettől 

eltérően rendelkezik. Az e-mailen küldött iratok az e-mail elküldését követő munkanapon tekintendők 

kézbesítettnek. A jelen ÁSZF szerinti iratok kézbesítésére szolgáló kapcsolattartási e-mail-cím a Szolgáltató 

esetén: partnerek@shoptet.hu, a Partner esetén az Ajánlatban (regisztráláskor) megadott e-mail-cím. 

3. A Szerződő felek vállalják, hogy a Szerződés megszüntetésére vagy módosítására vonatkozó tájékoztatásokat 

és kérelmeket, valamint a vállalt kötelezettségekből eredő igények érvényesítésére irányuló 

jognyilatkozatokat kizárólag postán, ajánlott küldeményként kézbesítik. Az iratot küldő Szerződő fél postán 

kézbesíti az iratot a címzett Szerződő fél részére; a Partner székhelycímének az Ajánlatban feltüntetett cím, a 

Szolgáltató címének a partnerek@shoptet.hu cím tekintendő; vagy az a cím, amelyet a Szerződő fél levelezési 

címként közölt a másik Szerződő féllel. Az irat azon a napon minősül kézbesítettnek, amely a tértivevényen 

a kézbesítés napjaként szerepel, vagy amelyen az irat „kézbesíthetetlen” jelzéssel visszaérkezik a feladóhoz, 

függetlenül attól, hogy a kézbesítés milyen okból lett eredménytelen. 

4. A Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást az elérhetőségi és egyéb adataikban bekövetkezett 

változásokról. 

 

 

XI. cikk 

Szankciók 

 

1. Ha a Partner megszegi a jelen ÁSZF VII. cikkének 3. vagy 4. pontjában meghatározott kötelezettségeinek 

valamelyikét, a Szolgáltató 5.000 EUR (ötezer euró) összegű kötbérre jogosult akár ismételten is, minden 

egyes kötelezettségszegés esetén, bármilyen korlátozás nélkül. Ha a Partner megszegi a jelen ÁSZF 

VIII. cikkében rögzített, Bizalmas információk védelmére vonatkozó kötelezettségét, a Szolgáltató 10.000 EUR 

(negyvenezer euró) összegű kötbérre jogosult akár ismételten is, a kötelezettség minden egyes megszegése 

esetén, bármilyen korlátozás nélkül. 

2. Az ÁSZF jelen cikke alapján érvényesített kötbért a Partner a kötbérnek a Szolgáltató általi érvényesítéséről 

szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles megfizetni (a 

tájékoztatás elegendő formája az e-mail).  

3. A kötbérigény érvényesítése vagy a kötbér megfizetése nem érinti a Szolgáltató azon jogát, hogy az ÁSZF 

jelen cikkének 1. pontja szerinti kötelezettségek megszegésével okozott kár megtérítését igényelje a 

Partnertől, akár a kötbér összegét meghaladó összegben is. 
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XII. cikk 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen ÁSZF 2023. január 20-án válik érvényessé és hatályossá, és a https://partnerek.shoptet.hu/affiliate/ 

címen érhető el.  

2. A Szolgáltató és a Partner között a Szerződés megkötésével létrejött, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott 

jogviszonyokra különösen a kereskedelmi törvénykönyv (Ptk.) és egyéb vonatkozó jogszabályok az 

irányadók. 

3. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegésével kapcsolatban a Szolgáltató és a Partner között esetleg kialakuló 

bármilyen jogvitát a Magyarország bíróságai döntik el. 

4. A Szolgáltató fenntartja a jogát a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása az ÁSZF-ben feltüntetett 

napon válik érvényessé és hatályossá. Az új ÁSZF-et a Szolgáltató a https://partnerek.shoptet.hu/affiliate/ 

weboldalon való elhelyezésével hozza nyilvánosságra, és egyben e-mailben is értesíti a Partnert az új 

ÁSZF-ről. 

5. A Partner köteles rendszeresen megismerni az ÁSZF módosításait. 

 


