ÁLTALÁNOS PARTNERI SZERZŐDÉSES
FELTÉTELEK

I. A SZABÁLYZAT TÁRGYA
1. A jelen Általános Partneri Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁPSzF)
határozza meg, hogy a BuywithBid Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,
Luther M. u.10., adószám: 23524826-2-09; Cg.: 09-09-021804, Debreceni
Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Szolgáltató) milyen feltételek
szerint biztosítja a – kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló
https://bidwonder.com domainen elérhető – Bidwonder elnevezésű weboldal (a
továbbiakban: Weboldal1 vagy Rendszer) hozzáférhetőségét különböző
gazdasági szereplők (a továbbiakban: Partner) részére azzal a céllal, hogy
azok termékeiket, szolgáltatásaikat harmadik feleknek (a továbbiakban:
Felhasználó) hatékonyabban értékesíthessék.
2. A Weboldal emblematikus szolgáltatása a Partner felé az egyedi marketing
eszköz, holland típusú licit (a továbbiakban: Licit) formájában.
3. A Weboldal segítségével a Szolgáltató új típusú vásárlási élményt kíván
nyújtani a Felhasználók számára.
4. Az ÁPSzF meghatározza a Szolgáltató és a Partner (Szolgáltató és Partner
együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit.
5. A jelen ÁPSzF szerinti szolgáltatásokat a Partner a jelen ÁPSzF-ben rögzített
díjazás megfizetése ellenében veheti igénybe.
6. A jelen ÁPSzF-ben nem nevesített szolgáltatásokon kívül további
szolgáltatások nyújtásához a Partner külön megrendelése szükséges, amely
szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (a továbbiakban: Egyéb
szolgáltatás).

II. A SZOLGÁLTATÓ
1. A https://bidwonder.com online áruházat a Szolgáltató üzemelteti, mint
alkalmazásszolgáltató.
2. A Szolgáltató adatvédelmi szabályzatának nyilvántartási azonosítója: NAIH1440/2018 és NAIH-1441/2018.
3. A Szolgáltató jellemzően közvetítési2 tevékenységet végez a Felhasználók
és Partnerek között. A Weboldal üzemeltetésével a Szolgáltatónak az az
1

A Weboldal részét képezik azok a mobil alkalmazások, amelyek annak hatékonyabb teljeskörűbb működést
támogatják. Jelenleg a Rendszerhez a futár és a voucher appakok kapcsolódnak.
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A Szolgáltató sem a saját vagy más tulajdonát képező terméket vagy szolgáltatást a saját nevében
1

elsődleges célja, hogy a Partnerek különböző termékeinek és
szolgáltatásainak Felhasználók általi minél hatékonyabb és könnyebb
megvásárolhatóságát elősegítése.

III. A PARTNER
1. Az ÁPSzF szempontjából Partnernek minősül minden olyan nagykorú
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy egyéb szervezet, aki terméket, szolgáltatást kíván értékesíteni a
Weboldalon és a jelen ÁPSzF-et a Rendszerbe történő regisztrációja során a
checkbox bepipálásával magára nézve kötelezőnek elfogadja.

IV. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, REGISZTRÁCIÓ MENETE
1. A Partner a Weboldalra történő regisztrációval, saját partneri fiók
létrehozásával és a jelen ÁPSzF elfogadásával kezdeményezheti a
Szolgáltatóval történő szerződéskötést (a továbbiakban: Szerződés).
2. A
Partner
regisztrációja
önkéntes,
a
folyamat
a
https://bidwonder.com/partner/regisztracio címen kezdeményezhető.
3. Amennyiben a Partner sikeresen regisztrált a Weboldalon, a Szolgáltató a
Partner regisztrációját – az általa megadott e-mail címre – e-mail útján
visszaigazolja. Sikeres visszaigazolás esetén a Partner beléphet a
Szolgáltató adminisztrációs felületére (a továbbiakban: Adminisztrációs
felület) az általa korábban megadott felhasználó név és a hozzá tartozó jelszó 3
megadásával.
A
Weboldal
adminisztratív
felületének
címe:
https://bidwonder.com/admin.
4. A Partnernek az Adminisztrációs felületen - a regisztrációt követően további adatokat, információkat
kell megadnia magáról,
illetve
tevékenységéről.
5. A Weboldal által megkövetelt adatok feltöltést követően a Szolgáltató
ellenőrizheti a Partner alapadatait. Amennyiben a Szolgáltató az ellenőrzése
során a Weboldalon rögzített adatok között nem talál ellentmondást - illetve

nem értékesít, kizárólag az internetes rendszerét bocsájtja a Felhasználók és a Partnerek
rendelkezésére. (Ez alól kivételt képez a voucherek és az autópálya matricák értékesítése, amely két
termék tekintetében a Szolgáltató a saját nevében végzi az értékesítést.)
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A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó valódiságának ellenőrzésére
alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle kinyerni. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Partner
köteles minden körülmények között gondoskodni.
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egyéb kifogást nem emel4 - jóváhagyott státuszba helyezi a Partnert a
Weboldalon.
6. A Partner a regisztráció részeként kijelenti és megerősíti, hogy megfelelően
tájékozott a Weboldal felhasználási feltételeiről, elfogadja a Szolgáltató és a
Felhasználók jogviszonyát rögzítő szabályzatot (ÁFSz, jelen szerződés 7.
számú melléklete) a magára vonatkozó releváns részek és az Adatkezelési
Szabályzat (jelen szerződés 8. számú melléklete) tekintetében. A Partner a
jelen ÁPSzF-el összefüggésben tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Szolgáltató a Weboldalon elérhető szolgáltatásait az abban foglaltakkal,
illetve a hivatkozott dokumentumokkal összhangban teljesíti, illetve biztosítja.
7. Amennyiben a Szolgáltató kifogást emel a Partner regisztrációjával vagy
adatszolgáltatásával kapcsolatosan, e-mailben szólíthatja fel a Partnert a
kifogás alapjának megszüntetésére. Amennyiben a Partner nem tesz eleget a
felszólításnak a Szolgáltató megtagadhatja a Partner jóváhagyott vagy aktív
státuszba helyezését, ami nélkül a Partner a Weboldal nyilvános felületén nem
válik elérhetővé.
8. A felek között a szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejöttének feltétele,
hogy a Partner minden olyan adatot, információt megadjon a Weboldalon,
amit a Szolgáltató kötelezően megadandó vagy feltöltendő tételnek jelölt meg.
9. Amennyiben a Partner befejezte kínálatának összeállítását és az adatfeltöltést
a Weboldalon, akkor ezt a Partner profilja alatt található szerződésaktiváló
menüpont kitöltésével és mentésével jelentheti be a Szolgáltató felé. A
Szolgáltató 5 munkanapon belül ellenőrzi a felvitt adatokat. Ha az elsődleges
ellenőrzés nem tár fel olyan hibákat, hiányosságokat, amelyek akadályoznák
vagy veszélyeztetnék a Weboldal működését a Szolgáltató a Partner
státuszát aktívra állítja. A Felek között ezzel a lépéssel valósul meg a
szerződéskötés.
10. A Szolgáltatónak - a Weboldalon keresztül - bármikor jogában áll
próbarendelést végrehajtani a Partnernél. Amennyiben a próbarendelés során
a Rendszerben lévő adatok pontosságát és minőségi megfelelőségét, a
Partnerrel való kommunikációt a Szolgáltató nem minősíti megfelelőnek,
jogosult a Partner aktív státuszát haladéktalanul felfüggeszteni. (A Partner
csak aktív státuszban látható a Felhasználók számára.)
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A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a számára hozzáférhető bármely nyilvános csatornán
keresztül információt gyűjtsön a Partnerről. Abban az esetben, ha a Szolgáltatónak kétsége van a felől,
hogy a Partner a Szolgáltató által elvárt színvonalon nem tudja kiszolgálni a Felhasználókat,
megtagadhatja a Partner jóváhagyását vagy aktiválását a Weboldalon.
3

V. A KÉPVISELŐK SZEREPE
1. A Szolgáltató a Weboldal ismertségének, kínálatának fokozása érdekében
megbízottakat, segítőket alkalmazhat, akik közreműködhetnek Partnerek
felkutatásában és számukra tanácsadást végezhetnek a Weboldal
használatával, működésével kapcsolatban (a továbbiakban: Képviselő).
2. Amennyiben a Partner igénybe vesz képviselői közreműködést, úgy elfogadja
a Szolgáltató és a Képviselő jogviszonyának lényeges feltételeit tartalmazó
általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁKSzF) a magára vonatkozó
releváns részeit, amely jelen ÁPSzF mellékletét képezi.
3. Amennyiben a Partner igénybe kívánja venni a Képviselő közreműködését,
akkor ez úgy valósulhat meg, hogy a Partner regisztrációját nem saját maga,
hanem a Képviselő kezdeményezi a Rendszerben.
4. Azon partneri regisztráció, amely képviselőn keresztül valósul meg, a
Rendszerben tartalmazni fogja a Partnert bevonó Képviselő azonosítóját is,
a Képviselő fiókja és a Partner adminisztrációs felülete ideiglenesen
összekötésre kerül.
5. A képviselői partner regisztráció annyiban tér el a közvetlen Partner
regisztrációtól, hogy a Képviselő nem jogosult a jelen ÁPSzF elfogadására a
Partner nevében. Az ÁPSzF elfogadásáról minden esetben csak a Partner
nevében aláírásra jogosult személy(ek) nyilatkozhat(nak).
6. A képviselői partner regisztráció még abban is eltér a közvetlen Partner
regisztrációtól, hogy a Partnernek a Rendszerbe való első belépéskor meg
kell erősítenie, hogy a Képviselő szerepéről megfelelő tájékoztatást kapott, és
hogy a Képviselő a tudtával és a beleegyezésével kezdeményezte
vállalkozása regisztrációját a Rendszerben.
7. Képviselő közreműködésével megvalósuló regisztráció esetében az ÁPSzF
elfogadása az aláírásra jogosult személy első belépésekor történik meg.
8. Amennyiben a Partner úgy ítéli meg, hogy a Képviselő nem segíti megfelelően
a tevékenységét vagy nem éri el a Képviselőt, kérdéssel, észrevétellel a
support@bidwonder.com címen fordulhat a Szolgáltatóhoz.
9. A Szolgáltató a Képviselő tevékenységéért eredményfelelősséget nem vállal.
Amennyiben a Partner nem elégedett a Képviselő teljesítésével írásban, a
Szolgáltató hivatalos címére megküldve kérheti új Képviselő kijelölését a
Szolgáltatótól. A Szolgáltató a kérést megvizsgálja, és belátása szerint dönt.
A döntéséről 15 napon belül tájékoztatja a Partnert. (Új Képviselő kijelölése
esetén a régi Képviselő hozzáférése a Partner adminisztrációs felületéhez
megszüntetésre kerül és az új Képviselő képviselői jogosultsága beállításra
kerül.)
10. A Képviselő az általa a Rendszerben regisztrált Partnerek vonatkozásában
– azok Rendszerben történő aktiválásáig – adminisztrátori jogosultsággal
járhat el. A Képviselő hozzáférése az általa a Rendszerben regisztrált
4

Partnerek vonatkozásában – azok aktiválását követően – megszűnik.
Amennyiben a Partner aktiválás után is hozzáférést kíván biztosítani a
Képviselőnek a Rendszerben, akkor a Partnernek MUNKATÁRSKÉNT fel
kell vennie a Képviselőt és számára a kívánt jogosultságot biztosítani.
(Amennyiben a Partner a Képviselőt – a Partner rendszerben történő
aktiválását követően is – megbízza és MUNKATÁRSKÉNT továbbra is igénybe
veszi szolgáltatását, az aktív időszakban a Szolgáltató semmilyen formában
nem vesz részt kettejük viszonyában. A Partner és a Képviselő közötti új
jogviszony tekintetében kizárólag az egymással kötött megállapodásuk lesz az
irányadó.)
11. A Képviselő szolgáltatói megbízása – egy adott partner vonatkozásában – a
Partner aktiválásával megszűnik, a Partner a továbbiakban a
support@bidwonder.com címen kérhet segítséget a Rendszer működése,
lehetőségei tekintetében.

VI. A SZOLGÁLTATÓ ALAPSZOLGÁLTATÁSAI
1. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül lehetőséget biztosít a Partnernek,
hogy az megjelenítse a termék és/vagy szolgáltatás kínálatát, amelyekre a
Felhasználók rendeléseket adhatnak le.
2. A Partner önállóan töltheti fel adatait és kínálatát a Weboldalra. A Weboldal
dinamikus árazást, több szempontra rugalmas feltételek beállíthatóságát
biztosítja, mely lehetőségek közül a Partnernek a saját üzleti döntése,
várakozásai szerint kell választania. Kérés, kérdés, probléma esetén a
Szolgáltató a support@bidwonder.com email címen biztosít támogatást.
3. A Szolgáltató többféle fizetési lehetőséget biztosít a Weboldalon a
Felhasználók részére, amely segítségével a Felhasználók a közvetített
szolgáltatás ellenértékét megfizethetik.
4. Az általános bankkártyás fizetés a www.barion.com oldal (a továbbiakban:
Barion), valamint a BIG FISH Payment (a továbbiakban: BIG FISH)
közreműködésével történhet, ami segítségével a Felhasználó ingyenesen
kiegyenlítheti online vásárlását. A Fizetés történhet a Szolgáltató felé vagy
direktben a Partner valamely bankszámlájára. A Szolgáltató a számára
megfizetett összegekkel - a Partner Felhasználó felé történő igazolt és
elfogadott teljesítésének napját követően - köteles 15 napon belül - elszámolni
a Partner felé5.

5

A Partneri regisztráció során vagy meg kell adni a Partner már meglévő Barion azonosítóját vagy az új, ingyenes
regisztrációval létre kell hozottat, vagy a Big Fishen keresztül rendelkeznie kell olyan banki integrációval, amin
keresztül közvetlenül képes kártyás fizetések fogadására a Partner.
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5. A Felhasználóknak lehetőségük van a Weboldalon végrehajtott
megrendelésük bankfiókon keresztül történő készpénzes kiegyenlítésére is. A
Szolgáltató a Felhasználók banki készpénzes befizetéseit saját
pénzforgalmától elkülönítetten kezeli. A Szolgáltató a felhasználói készpénzes
befizetések fogadására az OTP Bank Nyrt-nél 11703044 21454844
számlaszámon vezetett bankszámlát biztosítja.
6. A Szolgáltató a Weboldalon létrejött tranzakcióiról elektronikus formában,
havi kimutatást biztosít a Partner számára.
7. A Szolgáltató biztosítja Partnerei számára a Partneri saját vagy egyéb
weboldalon elhelyezhető, - a licites blokk megjelenítését lehetővé tevő –
beépíthető iframe kódot.
8. A Szolgáltató a Weboldalon létrejött tranzakcióiról e-mail értesítést küld a
Partnereknek. A Parnerek az e-mail értesítéseken túl, külön hangjelzés és
SMS értesítést is igényelhetnek. A tranzakciónkénti hangjelzés küldése minden
esetben, az SMS küldés a Partner aktiválását követő egy hónapig ingyenes.
9. A Szolgáltató alapszolgáltatásának díjait az alapszolgáltatásokon kívüli
szolgáltatásokra fizetett díjak tartalmazzák.

VII. A SZOLGÁLTATÓ ALAPSZOLGÁLTATÁSON TÚLI
SZOLGÁLTATÁSAI
1. A Szolgáltató kiemelt szolgáltatása a Licit. (A Licit részletes leírását jelen
ÁPSzF 5. számú melléklete tartalmazza.)
2. A Licit kínálat kezelését, feltöltését a Partner - a hagyományos értékesítés
kezelésével megegyezően – a https://bidwonder.com/admin oldalon érheti el.
3. A Partner a mindenkori saját üzleti és marketing stratégiája szerint kínálhat
termékeket, szolgáltatásokat Licites értékesítés keretében, figyelemmel az
elvárt licites forgalomra (XIV./13. pont).
4. A Partner a termékeire és/vagy szolgáltatásaira Licites formában vouchereket
(kuponokat) (a továbbiakban: Voucher) is létrehozhat a Weboldalon.
5. A Partner a Licites forgalma után, annak bruttó, – ÁFÁ-val növelt – a liciteken
kialakult értékét alapul véve 10%-ot + mindenkor hatályos ÁFA összegű
forgalomarányos díjat (a továbbiakban: Licitdíj) köteles fizetni a Szolgáltató
számára.
6. A Szolgáltató egységes törzsvásárlói rendszert (a továbbiakban:
Törzsvásárlói rendszer) üzemeltet a https://bidwonder.com közösségi
rendszer és a Partnerek törzsvásárlói bázisának folyamatos fejlesztése,
erősítése érdekében, amelyhez a Partnernek kötelező csatlakoznia. (A
Törzsvásárlói rendszer részleteit az ÁPSzF 6. számú melléklete tartalmazza.)
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7. A Partner a törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó minden Felhasználói
értékelés után, az értékeléssel érintett vásárlás bruttó - ÁFÁ-val növelt - értékét
alapul véve, 2%-ot + mindenkor hatályos ÁFA összegű forgalomarányos díjat
(a továbbiakban: Törzsvásárlói díj) köteles fizetni a Szolgáltató számára.
8. A Weboldal nyitóoldalán lévő valamennyi licitkártya, illetve a funkció oldalak
első hat-hat licitkártyája - az aktív és az induló csoportban egyaránt - kiemelt
pozíciót élvez (a továbbiakban: Szponzorált licithely/Szponzorált licit). A
Rendszerben minden tartalom megjelenítése ingyenes, kivéve a Szponzorált
licit helyeket.
9. A Weboldal nyitóoldalán országosan elérhető Szponzorált licitek jelenhetnek
meg, míg a funkció oldalakon a nem országos elérhetőségűek.
10. Nyitóoldali Szponzorált licitként - heti időszakonként - maximum 50 ajánlat
kerül befogadásra a Rendszerben, funkcióktól függetlenül. A Rendszer
nyilvános felületén az egy időszakra befogadott licites tételek közül maximum
6 db látható egyidejűleg. (Ez lehet aktív vagy induló Licit egyaránt).
11. A funkcióoldalakra hetente (városonként, Budapesten kerületenként)
maximum 15-15 ajánlat kerül befogadásra a Rendszerben és egy időszakra
befogadott licites tételek közül maximum 6-6 db látható egyidejűleg, mint
Szponzorált licit. (Egyidejűleg maximum 6 futó és 6 induló szponzorált licit
érhető el a Rendszerben földrajzi egységenként.)
12. A Rendszer figyeli az egyes szponzorált tételek „megvalósult felhasználói
megjelenítését” és az újabb megjelenítések indításánál preferálja az
alacsonyabb kontakttal rendelkező tételeket, így biztosítva, hogy az összes
Szponzorált licit közel arányos látogatói kontaktussal fusson ki a szponzorált
időszak alatt.
13. A Szolgáltató a Szponzorált licithelyek értékesítését heti aukció keretében
biztosítja.
14. Az aukcióra való jelentkezés abból áll, hogy a Partnernek ki kell választania
valamely funkció LICIT almenüpontját, illetve azon belül azt a terméket vagy
szolgáltatást kell megnyitni szerkesztésre, amit szeretne a Partner
megjeleníteni valamely Szponzorált licithelyen6.
15. A LICIT almenüponton belül valamely terméknél vagy szolgáltatásnál a
SZPONZORÁLÁS sort kell kiválasztani és megnyitni.
16. A szponzorálás első lépéseként a Partnernek ki kell választania a lenyíló
mezőkben megjelenő azon a földrajzi területet, ami a szponzorálni kívánt
termékre vagy szolgáltatásra a legjellemzőbb. (Legjellemzőbb tulajdonság a
partneri kiszállítási terület vagy vevői, ügyfélköri jellemző illetőségi címek.)
17. A Partner a felületen megjelölheti a kívánt hete(ke)t és megadhatja, hogy az
adott termékre vagy szolgáltatásra hetente milyen összeget kínál annak
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érdekében, hogy elnyerje a szponzorált hely valamelyikét (a továbbiakban:
Szponzor Díj).
18. A Szponzorált licithely aukció minden héten péntek 15.00 óráig tart, azaz
addig lehetséges ajánlatot tenni. Ekkor a Rendszer sorba rendezi a következő
hétre beérkezett ajánlatokat - Szponzor Díj nagysága alapján csökkenő
rendezés módszerrel - és megállapítja, hogy mely ajánlatok férnek bele az 50es vagy a 15-ös keretbe (a továbbiakban: Nyertes ajánlat).
19. A nyitóoldalra a következő hétre az 50. vagy az utolsó beérkezett
ajánlat összege lesz egységesen fizetendő díj, mint Szponzor Díj.
20. Az aloldali szponzorált licitek esetében a következő hétre városonként
(Budapesten kerületenként) a 15. vagy a beérkezett utolsó ajánlat összege lesz
egységesen fizetendő díj, mint Szponzor Díj.
21. Minden Nyertes ajánlatot tevő Partner, annyiszor köteles megfizetni a
Szolgáltató számára a legalacsonyabb összegű Szponzor díj összegét
- megnövelve a mindenkor hatályos ÁFA összegével -, ahány Nyertes
ajánlatot tett egy időszakra.
22. A Szolgáltató központi rendelésfelvevő szolgáltatást nyújthat az azt igénylő
ügyfelei számára (a továbbiakban: Vevőszolgáltatás). A Szolgáltató a
Vevőszolgáltatás keretében telefonos rendelésfelvétel szolgáltatást nyújt.
Ennek keretében felveszi a megrendelő adatait, a megrendelés és a kiszállítási
paramétereit. A megrendelést a Weboldalon rögzíti, azt a Partner ugyanolyan
formában kapja meg, mintha a telefonos megrendelés online módon történt
volna.
23. A Szolgáltató a Vevőszolgáltatást igénybe vevő Partnerek felé díjat (a
továbbiakban: Vevőszolgáltatási díj) jogosult számlázni, amelynek összege
egyedi megállapodás függvénye 7.
24. A Szolgáltató teljesítését jellemzően elektronikus úton nyújtja a Partnerek
felé. Minden az általános megoldástól eltérő egyedi eljárás, ami a Partner
kérésére valósul meg, vagy ha bármilyen okból a Szolgáltató írásos felszólítást
kénytelen intézni a Partner felé, az eljárás adminisztrációs díj (a továbbiakban:
Adminisztrációs díj) felszámítását vonja maga után. Az Adminisztrációs díj
mértéke esetenként 990,- Ft + -a mindenkor hatályos- ÁFA összege. (Például:
hagyománoy számla kiállítása és postázása, fizetési felszólítás, írásbeli
figyelmeztetés)
25. A Partner minden Weboldali vásárlás bruttó összege után, – melyet a
Felhasználó a Barionon keresztül fizet meg – 1%+ -a mindenkor hatályosÁFA összege nagyságú jutalékot (a továbbiakban: Százalékos elszámolási
jutalék) köteles fizetni a Szolgáltató számlája ellenében. (A kártyás fizetést
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A Vevőszolgáltatást az azt igénybe venni kívánó Partnernek külön eljárásban kell megrendelnie a
Szolgáltatótól.
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lebonyolító szolgáltató felé – Barion – a Partnernek nincs fizetési
kötelezettsége.)
26. Amennyiben a Partner vállalja, hogy Licites forgalma – folyamatosan, havi
mérési számbavétel alapján – eléri a Partner teljes Weboldal forgalmának
20%-át, a Szolgáltató 0%-os Elszámolási jutalék ellenében biztosítja a
Weboldali vásárlások pénzügyi elszámolását a Barion rendszerén keresztül.
27. A Partner minden Weboldali vásárlás után, – melyet a Felhasználó a BIG
FISH rendszerén keresztül fizet meg, de nem a Barion közreműködésével- - 10
Ft+ -a mindenkor hatályos- ÁFA jutalékot (a továbbiakban: Fix elszámolási
jutalék) köteles fizetni a Szolgáltató számlája ellenében. (A kártyás fizetésben
közreműködő szolgáltató – BIG FISH – felé a Partnernek nincs fizetési
kötelezettsége.)
28. A Partner amennyiben a Weboldali vásárlások bankkártyás fizetéséhez a
Bariontól eltérő fizetési szolgáltatót kíván igénybe venni és ezt az igényt a BIG
FISH képes kiszolgálni, akkor a Partner egyszeri 15.000,- Ft + -a mindenkor
hatályos- ÁFA egyszeri díjat (a továbbiakban: Implementációs díj) köteles
fizetni a Szolgáltató számlája ellenében. (A kártyás fizetésben közreműködő
szolgáltató – BIG FISH – felé a Partnernek nincs fizetési kötelezettsége.)
29. A Partner igényelheti, hogy a
Szolgáltató a Weboldalon létrejött
tranzakcióiról
egyedileg
SMS
értesítést
küldjön
egy
megadott
mobiltelefonszámra. Az SMS küldés a Partner aktiválását követő egy hónapig
ingyenes, azt követően azonban minden SMS küldés 20 Ft + -a mindenkor
hatályos- ÁFA (a továbbiakban: SMS küldési díj) díjfizetési kötelezettség
mellett igényelhető.
30. A Weboldalhoz több működést segítő applikáció kapcsolódik, ezek jelenleg a
futár és a voucher appok. A futár app használata az étel-Ital funkcióban
kötelező, más funkcióban opcionális a használata, a voucher app használata
minden funkcióban opcionális.
A futár appal a Partner támogatást kap a kiszállítási folyamat szervezése és
managementje vonatkozásában, valamint Felhasználók online információt
kaphatnak a megrendelésük teljesítéséről.
A voucher appal a Partner támogatást kaphat az offline voucherek és jegyek
érvényességéről, pár kattintással valós időben ellenőrizhetik a számukra
beváltásra
bemutatott
voucherek,
jegyek
érvényességét,
illetve
adminisztrálhatják azok azonnali beváltását.
31. A futár app használata után a Partner minden kiszállított megrendelés kapcsán
25 Ft + -a mindenkor hatályos- ÁFA (a továbbiakban: Kiszállítási díj) összeg
megfizetésére köteles a Szolgáltató számára.
32. A voucher app használata esetén a Partner havonta 999 Ft + -a mindenkor
hatályos- ÁFA (a továbbiakban: Voucher app használati díj) összeg
megfizetésére köteles a Szolgáltató számára.
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33. A Partner a Szolgáltató felé történő pénzügyi teljesítése költségeit minden
esetben 100%-ban köteles viselni és teljesítésnek az minősül, ha az adott
összeg a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
34. A Szolgáltató minden, a Partnerrel szembeni elszámolással igazolt
követelését folyamatosan jogosult beszámítással érvényesíteni és beszámítás
alapján levonni a Partner felé történő Szolgáltatói kifizetések, elszámolások
terhére. Amennyiben a beszámítás nem lehetséges, a Partner minden esetben
köteles 8 napon belül, átutalással megfizetni a számla ellenértékét a
Szolgáltató részére.
35. A Szolgáltató minden hónapot követő 10 munkanapon belül köteles számlát
kiállítani a Partner felé az Őt terhelő valamennyi díjról, költségről. A
Szolgáltató köteles a számla mellékleteként tételes forgalmi listát csatolni,
mely kimutatás alátámasztja a Partnert terhelő, és aktuálisan kiszámlázott
valamennyi díjat és költséget.

VIII. A SZOLGÁLTATÓ EXTRA SZOLGÁLTATÁSA
1. A Szolgáltatói lehetőséget biztosít Partnerei számára, hogy a Rendszert nem
önkiszolgáló módban használják, hanem az adatfeltöltést és az üzemeltetést
maga a Szolgáltató lássa el a Partner megbízásából. (a továbbiakban: Extra
szolgáltatás)
2. Az Extra szolgáltatást a Partner regisztráció során kérelmezheti.
3. A Partner bármikor kérelmezheti az Extra szolgáltatás megszüntetését, de de
azt lemondani csak legalább 6 hónappal későbbi időpontra lehet legkorábban.
4. Az Extra szolgáltatásért a Partner havi fix 10.000 Ft + ÁFA díjat köteles fizetni
a Szolgáltató számára. A Szolgáltató a Extra szolgáltatási díjról minden
esetben számlát állít ki - legkorábban - a tárgyhónap első napján, amelyet a
Partner 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.
5. A Partner köteles valamennyi információt, adatot írásban úgy megadni a
Szolgáltató számára, hogy a Szolgáltató sikeresen elláthassa az Extra
szolgáltatási körbe tartozó feladatát. (Nem írásos rendelkezés nem kötelező
érvényű.)
6. A Szolgáltató a Partneri rendelkezéstől számított 8 munkanapon belül vállalja
a Rendszer szükséges beállításának, módosításának megtételét, amennyiben
a kérés programozási feladatot nem igényel.
7. Extra szolgáltatás keretében a Weboldalon történő megjelenés feltétele a
Partneri visszaigazolás.
8. A Szolgáltatónak a 8 munkanaponbelül bármikor joga adatpontosítást,
adatértelmezést, kiegészítést kérni a Partnertől. Minden Szolgáltatói kérésre
adott Partneri írásos válasz a 8 munkanapos határidőt újraindítja.
10

9. A Szolgáltató jogosult megtagadni bármilyen a Partneri kérést, amivel
kapcsolatban úgy ítéli meg, hogy a Partneri tartalom nincs összhangban
stratégiai céljaival.
10. A Partner a Extra szolgáltatással kapcsolatos valamennyi információt a
supportextra@bidwonder.com e-mail címre köteles megküldeni. Amennyiben
48 órán belül a Szolgáltató nem jelez vissza a Partner felé, úgy a Partner
köteles telefonon vagy az admin chat felületen is felvenni a Szolgáltatóval a
kapcsolatot.

IX. A SZOLGÁLTATÓI SZÁMLÁZÁS, PARTNERI FIZETÉS
1. A Szolgáltatói számlázás módja: elektronikus számla. A Szolgáltató az
elektronikus számlát és mellékleteit a Partner által az Adminisztrációs
felületen megadott e-mail címére küldi meg. Abban az esetben, ha a Partner
jelzi a Szolgáltatónál, hogy nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz, a
Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki számára. Minden papír alapú számla
kibocsátása Adminisztrációs díj felszámítását vonja maga után.
2. Abban az esetben, ha a Partner írásban jelzi a Szolgáltatónál, hogy
számlázási módot kíván váltani, a Szolgáltató – legkésőbb – a bejelentést
követő 2. hónap első napjától köteles a módosított formátumú számlát kiállítani
a Partner felé.
3. A Szolgáltató jogosult az őt jelen ÁPSzF szerint megillető díjakat összevontan
– egy számlán több jogcím szerint – számlázni.
4. Partneri jutalék, illetve az egyéb szolgáltatás díja kizárólag a Szolgáltató
számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. Beszámítással történő
levonással rendezett Partneri jutalék a kompenzációt tartalmazó számla
teljesítésének napján minősül megfizetettnek.
5. A Partner, amennyiben fizetési kötelezettsége beszámítás alapján nem
vonható le a Szolgáltatói kifizetések terhére, fizetési kötelezettségét Barionos
átvezetéssel, banki átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel teljesítheti a
Szolgáltató felé .
6. A Partner a Szolgáltató felé történő pénzügyi teljesítése költségeit minden
esetben 100%-ban köteles viselni és teljesítésnek az minősül, ha az adott
összeg a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
7. A Felek megfelelően alkalmazzák a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 58. §-át. A Szolgáltató által kiállított számlák teljesítési napja
az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.
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X.ELSZÁMOLÁS
1. A Szolgáltató a Weboldalon történt Felhasználói vásárlások
vonatkozásában, - amennyiben a vásárlás Fizetési lehetőség
igénybevételével történt, a vételár a Szolgáltató valamely számláján került
jóváírásra és nem Voucher(ek)re vonatkozik - a Szolgáltató a számára
megfizetett összegekkel - a Partner Felhasználó felé történő igazolt és
elfogadott teljesítésének napját követően - köteles 15 napon belül - elszámolni
a Partner felé.
2. A Szolgáltató általános esetben minden pénteki napon elszámolást indít a
Partnerei felé. A pénteki elszámolásba azon megrendelések kerülnek bele,
amelyek korábban még nem kerültek elszámolásra a Szolgáltatóval, illetve
amelyeket a Partner legkésőbb az előző hét vasárnap 24.00 óráig visszaigazol
a Rendszerben, mint teljesített megrendelés.
3. Ha egy megrendelésre a Partner állítja be a teljesítési státuszt a Weboldalon,
erről a Rendszer biztonsági okokból minden esetben e-mailben értesíti a
Felhasználót.
4. Amennyiben a Felhasználó 4 napon belül, azaz csütörtök 24.00 óráig nem
jelez vissza erre az értesítésre a Rendszer felé, azaz nem vitatja, hogy a
Partner teljesített felé, akkor a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a teljesítés
visszaigazolásra került a Felhasználó részéről és a partneri elszámolásnak
nincs akadálya az érintett megrendelés tekintetében.
5. A Felhasználó is jogosult bármely megrendelését teljesítettként visszaigazolni
a Szolgáltató felé. A pénteki elszámolásba azon a Felhasználók által
visszaigazolt megrendelések kerülnek bele, amelyek korábban még nem
kerültek elszámolásra a Szolgáltatóval, illetve amit a Felhasználó legkésőbb
az adott hét szerda 24.00 óráig visszaigazol a Rendszerben, mint teljesített
megrendelés.
6. Amennyiben egy Felhasználó kifogást emel8 egy hozzá kapcsolódó partneri
teljesítés jelentéssel kapcsolatosan, azaz vitatja annak megtörténtét, akkor az
elszámolásra egyedi eljárás keretében kerül sor.
7. A Szolgáltató minden egyedi eljárásos esetben felszólítja az érintett Partnert,
hogy 8 napon belül minden kétséget kizárólag igazolja, hogy a Felhasználó
felé megtörtént teljesítése.
8. Amennyiben a Partner igazolja a Szolgáltató felé a teljesítését, a Szolgáltató
az igazolást e-mailben megküldi a Felhasználónak és egyben felszólítja, hogy
ismételten nyilatkozzon 8 napon belül, hogy fenntartja-e, hogy felé nem történt
meg a teljesítés.
9. Amennyiben a Felhasználó változatlanul vitatja a partneri teljesítést, a
Szolgáltató elszámolási letétbe veszi a hozzá az adott megrendeléshez
8

A Felhasználó csak a teljesítés megtörténtét vitathatja az ÁFSz szerint, a minőségi és egyéb kifogások nem
gátolják az elszámolást.
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kapcsolódóan beérkezett, a Partner felé elszámolandó összeget és mindaddig
letétben tartja, amíg a Felhasználó és a Partner közös akarattal vagy
valamelyik fél jogerős bírósági határozattal nem igazolja, hogy az elszámolási
letétben lévő összeg számára kifizethető.
10. Amennyiben a Partner 8 napon belül nem igazolja a vitatott teljesítését a
Szolgáltató felé, a Szolgáltató meghiúsultnak tekinti a tranzakciót (a
továbbiakban: Meghiúsult tranzakció), és a 8 napos határidő leteltét követő
15 napon belül visszafizeti a Felhasználónak az általa a Szolgáltató számára
a Meghiúsult tranzakcióra korábban megfizetett teljes összeget. A
Szolgáltató minden Meghiúsult tranzakció tekintetében jogosult minden
költségét és elmaradt hasznát, valamint az Adminisztrációs díj ötvenszeres
összegét, mint kárátalányt követelni a Partnertől.
11. Amennyiben az egyedi eljárás keretében beigazolódik, hogy a Felhasználó
megalapozatlanul tagadta a teljesítés megtörténtét, az ÁFSz szerint köteles az
egyedi eljárás minden költségét és 25.000,- Ft-ot azaz Huszonötezer forintot,
mint kárátalányt megfizetni külön – külön mind a Szolgáltatónak mind a
Partnernek.
12. Amennyiben egy megrendelést az esedékességhez képest a Partner 30 napon
belül nem teljesít, azaz annak teljesítési státuszát nem rögzíti a Rendszerben,
a Szolgáltató a 30 napos határidő leteltét követő 15 napon belül visszafizeti a
Felhasználónak az általa korábban a Szolgáltatónak megfizetett teljes
összeget. A Szolgáltató minden Meghiúsult tranzakció tekintetében jogosult
minden költségét és elmaradt hasznát követelni a Partnertől.
13. A Szolgáltató a megalapozatlan partneri nyilatkozatot minden esetben súlyos
szerződésszegésnek tekinti, és azonnali hatállyal kizárja a Partnert a
Rendszerből, valamint - az érintett vásárlási összegének nagyságától függően
– büntetőeljárást is kezdeményezhet vele szemben9.
14. A Szolgáltató bármilyen – jelen ÁPSzF alapján keletkező – Partnerrel
szembeni követelését mindenkor beszámítással levonhatja a soron következő
partneri elszámolásból.
15. A 15 napos elszámolási szabályt a Voucherekre úgy kell értelmezni, hogy a
Voucherek
vételárára
vonatkozó
elszámolási
kötelezettsége
a
Szolgáltatónak a Voucherek beváltását követő 15 napra értelmezendő. A
Felhasználókat Voucherek tekintetében is megilleti a vásárlástól számított 14
napon belül az elállási jog, amennyiben a Voucher beváltására az elállás

9

A Szolgáltató alapvető érdeke, hogy a Weboldalon csak valós kínálat jelenjen meg és a Felhasználók mindenkor
biztosítva lehessenek afelől, hogy megrendelésük teljesítése ténylegesen és magas színvonalon fog megtörténni.
A Szolgáltató elszámolási gyakorlata ezért a Felhasználó érdekeit védi elsődlegesen, de szigorúan szankcionálja
is a felhasználói megalapozatlan tényállítást is a tényleges partneri teljesítés esetén! (ÁFSz. XV.11. pont)
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közlését megelőzően nem kerül sor vagy a szolgáltatás igénybevétele esetén
a szolgáltatás még nem teljesült teljes egészében10.
Tekintettel arra, hogy a Voucher lényegében egy elektronikus kód, amit a
Szolgáltató hoz létre a Partner megbízásából, ezért ha a Felhasználó
jogosan gyakorolja valamely általa megvásárolt Voucher tekintetében az
elállási jogát, azaz a Voucher a megvásárlásától számított 14 napon belül még
nem került felhasználásra, a Szolgáltató megsemmisíti a Vouchert
megtestesítő elektronikus kódot, illetve teljesíti a Felhasználó felé a jogszerű
elállással érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó Voucher vételárának
visszafizetését.
A visszafizetés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, ettől eltérni kizárólag abban az
esetben lehet, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja. (A Felhasználónak az eredetitől eltérő
fizetési mód alkalmazásából eredően semmilyen többletköltsége nem
keletkezhet.)
16. A Szolgáltató az elszámolási tevékenységet az ÁPSzF VII. 27. pontja szerinti
jutalék ellenében végzi a Partner számára.
17. Azon Voucher értékesítésekre, melyek esetében a Partner által
lejárati/felhasználási idővel létrehozott Voucher lejárati/felhasználási ideje
eltelik vagy lejárati/felhasználási időponttal nem rendelkező Voucher elévül11,
és a lejárati/felhasználási vagy elévülési időpontig a Voucher nem kerül
beváltásra a Weboldalon, a Szolgáltatónak nincs elszámolási kötelezettsége
a Partner felé, azaz a már nem érvényes Voucherek megfizetett ellenértékét
a Szolgáltató jogosult teljes egészében és véglegesen saját bevételeként
elszámolni12.
18. A Szolgáltató a Voucherekre vonatkozó elállásokkal kapcsolatos többlet
feladatokra és költségekre nem számít fel díjat a Partner felé.
19. A Szolgáltató minden elszámoláshoz elektronikus részletező kimutatást
mellékel, amelyben tételesen szerepelnek az elszámoláshoz kapcsolódó
Partnert megillető bevételek, valamint a terhelő tételek.

10

Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Voucher vásárlása esetén a Felhasználó a felmondási jogával a
szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner szolgáltatás
megkezdésével keletkezett reális költségeit.
11
Lejárati/felhasználási időponttal nem rendelkező Voucherek általános esetben a megvásárlásuktól számított
180 napon belül használhatók fel, válthatók be az érintett Partnernél.
12
A Felek kifejezetten megerősítik, hogy a Szolgáltató a nem beváltott Voucherek ellenértékének 100%-át
jogosult megtartani és az ezen összegek megtartása - a szolgáltatás egésze tekintetében, figyelembe véve a
számos alapszolgáltatási elemet is- nem tekinthető aránytalan, megalapozatlan elszámolásnak, jogalap nélküli
gazdagodásnak. A Partner visszavonhatatlanul lemond ezen elszámolás utólagos vitatásának, megtámadásának
lehetőségéről.
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XI. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
1. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy
Partnere a saját általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: Partner
ÁSZF) és a jelen Szerződésben rögzítetteket maradéktalanul betartja-e,
annak érdekében, hogy a Felhasználók minél magasabb minőségű
kiszolgálást kaphassanak a Bidwonder ügyfeleiként.
2. Amennyiben a Szolgáltató a Partner ÁSZF-hez képest eltérést tapasztal,
észrevételeit megoszthatja a Partnerrel és intézkedési javaslatot tehet, a
probléma mihamarabbi megszüntetése érdekében.
3. A Szolgáltató ellenőrzési jogosultságát jelentős mértékben a Felhasználói
értékelések folyamatos nyomon követésével is gyakorolja. Amennyiben a
Partner a jelen fejezet 2. pontjában meghatározottakra nem vagy - a
Szolgáltató véleménye szerint - nem megfelelően reagál, a Szolgáltató első
esetben jogosult a Partnert figyelmeztetni, második esetben, ha a Partner
továbbra sem nem, vagy - a Szolgáltató véleménye szerint - nem megfelelően
reagál, a Szolgáltató jogosult a Partner aktív státuszát megszüntetni a
Rendszerben.
4. A Szolgáltató a Felhasználókat közvetlenül is tájékoztatja arról, hogy a
Bidwonder felületen leadott – kivéve a Vouchereket – megrendelés, illetve
ennek teljesítése tekintetében minden esetben a Partner és Felhasználó
között jön létre jogviszony, ebben a Szolgáltató nem részes fél.
5. A Szolgáltató jogosult kapcsolatba lépni a Felhasználókkal, tőlük
információkat kérni, amennyiben a kapcsolatfelvétel a jelen ÁPSzF-fel van
összefüggésben. A Partner jelen ÁPSzF elfogadásával véglegesen és
visszavonhatatlanul felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a partneri teljesítés
részleteit minden vonatkozásában megismerje, illetve a Felhasználót, hogy a
megrendelésével, teljesítéssel kapcsolatos információkat a Szolgáltatóval
megismertesse.
6. A Szolgáltatónak a Felhasználó felé történő tájékoztatási joga kiterjed arra is,
hogy a jelen ÁPSzF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és
kötelezettségekről tájékoztassa a Felhasználót.
7. A Szolgáltató a Barion felé jogosult kiadni a felhasználói kosarak tartalmát.
Erre a Partner jelen ÁPSzF elfogadásával véglegesen és visszavonhatatlanul
felhatalmazza a Szolgáltatót.
8. Amennyiben a Partner nem vagy - a Szolgáltató véleménye szerint - nem
megfelelően reagál a Szolgáltatói észrevételekre vagy amennyiben a Partner
- jelen ÁPSzF-fel ellentétes - magatartása olyan mértékű, ami súlyosan
veszélyezteti a Bidwonder jó hírnevét, a Szolgáltató azonnali hatállyal is
felfüggesztheti a Partner aktív státuszát a Weboldalon. (Az aktív státusz
megszüntetésével a Felhasználók nem érik el a Partner kínálatát a
Weboldalon!)
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9. A Szolgáltató bármilyen – jelen ÁPSzF alapján keletkező – Partnerrel
szembeni követelését beszámítással levonhatja a soron lévő partneri
elszámolás során. Amennyiben a beszámítással való levonás nem lehetséges
a Partner köteles 8 napon belül, átutalással megfizetni a Szolgáltatói számla
ellenértékét a Szolgáltató részére.
10. Amennyiben a Partner bármely a Szolgáltató felé fennálló díjfizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget – ezt lehetővé tevő írásos
megállapodás hiányában – a Szolgáltató az esedékességet követő napon
jogosult egyoldalúan – a Partner előzetes értesítése és/vagy hozzájárulása
nélkül – a Partner Aktív státuszát felfüggeszteni a Weboldalon és mindaddig
fenntartani, amíg a Partner maradéktalanul nem egyenlíti ki a Szolgáltató felé
fennálló kötelezettségeit. A Szolgáltató minden esetben jogosult az
Adminisztrációs díj ötszörös összegének + ÁFA ügyintézési díjat kiszámlázni
a Partner felé, amikor inaktív státuszt visszaaktiválásra kerül sor a Partner
vonatkozásában, amennyiben a Partnernek az aktív státusz megszűnése
felróható.
11. A Szolgáltató jogosult a Partner által megadott e-mail cím(ei)re saját
szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat vagy hírlevelet küldeni.
12. A Szolgáltató a Törzsvásárlói rendszer keretében keletkező, a Partner
Felhasználók felé történő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan létrejövő
Felhasználói értékeléseket, véleményeket (a továbbiakban: Felhasználói
értékelés) jogosult egyedileg és összesített formában is közzétenni a
Weboldalon.
13. A Partneri szolgáltatási volumen és hatékonyság fokozása érdekében a
Szolgáltató jogosult – saját önálló döntése szerint – a Partner által a
Weboldalra feltöltött bármely adatot vagy információt (bármely fotót, szöveget,
illusztrációt, stb.) (a továbbiakban: Partner marketing anyag) -változtatással
vagy változtatás nélkül, részben vagy egészben, külön ellenérték megfizetése
nélkül - felhasználni, nyilvánosan megjeleníteni a Weboldalon reklámozási
céljából (a továbbiakban: Marketing tevékenység). A Partner ezen
tevékenység végzésére visszavonhatatlanul kifejezetten feljogosítja a
Szolgáltatót, beleértve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető
elnevezések, megjelölések, fotók, logók, stb. felhasználást is. A Partner ezen
nyilatkozata a Partner marketing anyag vonatkozásában felhasználási
szerződésnek minősül. A Szolgáltató a Marketing tevékenységét nem
kizárólagosan a Weboldalon végezheti, hanem lehetségesek más kereső és
közösségi hálózatok rendszerei, illetve egyéb weboldalak, platformok, online
és offline (hagyományos) megoldások keretében is. (A Partner a
Szolgáltatóval meglévő jogviszonyának megszűnését követően írásban
felszólítja a Szolgáltatót, hogy az a felszólítást követő 15 napon belül
szüntesse meg a Partnerhez köthető Partner marketing anyag használatát.)
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14. A Szolgáltató jogosult minden olyan kárt, büntetést áthárítani a Partnerre, és
a Partner köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igény alól, amelyet
vele szemben harmadik felek érvényesítenek azon a címen, hogy a
Szolgáltató által felhasznált Partner marketing anyag nem volt jogtiszta.
Amennyiben a Szolgáltató ilyen jogvitába keveredne harmadik féllel, aminek
következtében bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezne, a Szolgáltató
nem csak a harmadik félnek fizetendő összeget, hanem az eljárással
kapcsolatosan felmerült valamennyi igazolt költségnek a megtérítését
követelheti a Partnertől.
15. A Weboldal biztosítja a lehetőségét, hogy a Partner ajánlatát idegen
nyelve(ke)n is bemutathatja. A nyelvi változatok elkészítésére, feltöltésére az
Adminisztrációs felületen nyílik lehetősége a Partnernek. Amennyiben a
Partner igényli – a Szolgáltató egyedi szerződés keretében – elkészítteti a
Partner kívánsága szerinti nyelvi változatokat.
16. A Rendszer a béta változatban csak magyar nyelven érhető el.
17. A Szolgáltató önmaga is jogosult, - de nem köteles - egyes Partneri ajánlatok
idegen nyelvű változatát elkészíttetni és a Weboldalon megjeleníteni. A
Szolgáltató jogosult a Partneri ajánlat releváns részeire épülő idegen nyelvű
változatot is elkészíttetni, illetve megjeleníteni.
18. A Szolgáltató jogosult a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatosan
"Nyereményjátékot" szervezni (Nyereményjáték). A Nyereményjátékokkal
összefüggésben - amennyiben a Partner igényli - a Szolgáltató egyedi
szerződés keretében lehetőséget biztosíthat a Partner számára a
Nyereményjáték és a Partneri saját akciók összehangolására.
19. A Szolgáltató a díjstruktúrájának a módosítási jogát fenntartja. A Partnert a
Szolgáltató a módosításokról - azok hatálybalépésének napját megelőző
legalább 15 nappal korábban - e-mail formájában értesíti. A Partner a
módosított díjstruktúrát nem köteles elfogadni, a jelen ÁPSzF szerint
felmondhatja a Szerződést. Felmondás hiányában a módosított díjszabás annak hatálybalépésével - elfogadottnak minősül.
20. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Partner nyilvántartásairól hitelt érdemlő
információkat kérjen, amennyiben kétség merül fel a Partner teljesítésének
ÁPSzF-nek való megfelelésével kapcsolatosan.
21. A Partner bármely - Szolgáltató felé fennálló - fizetési késedelme, vagy a
fizetési kötelezettsége megtagadása esetén, a Szolgáltató - jogi fenntartás
mellett - jogosult harmadik félnek megbízást adni a követelés érvényesítésére,
amennyiben előzetesen írásban is felszólította a Partnert a kötelezettsége
teljesítésre és a felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül eltelt. Ebben
a helyzetben a Szolgáltató jogosult a Partnerrel szemben fennálló követelése
kezelése céljából, - kizárólag ezzel összefüggésben álló és szükséges adatokat, amennyiben a Partner természetes személy, úgy személyes
adatokat is, követeléskezelő társaságnak átadni. Az átadandó személyes
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adatok a Partner beazonosításához minimálisan szükséges adatok, a
követeléskezeléshez szükséges elérhetőségi adatok (székhely, e-mail cím(ek),
telefonszám(ok)), és a követelés azonosításához szükséges egyéb adatok.
22. A Szolgáltató jogosult a Partner fizetési kötelezettségének nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése miatt tett intézkedéseivel, cselekményeivel, az
igény érvényesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi igazolt költségét a
Partnerre terhelni.
23. Amennyiben a Szolgáltató a követelés-kezelésével harmadik fél
követeléskezelő társaságot bíz meg, úgy - amennyiben a Partner jogi
személyiséggel rendelkező társaság - jogosult a Partner felé behajtási
költségátalány felszámítására, ami negyven eurónak megfelelő, a Magyar
Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeg.
24. A Szolgáltató jogosult fizetési meghagyásos eljárás lefolytatását
kezdeményezni.
25. A Szolgáltató jogosult teljesítése kapcsán alvállalkozókat igénybe venni,
akikért mindenkor úgy felel, mintha az adott feladatot maga látta volna el.
26. A Szolgáltató jogosult, illetőleg ez működésének kifejezett célja, hogy a
Partnerrel azonos tevékenységet folytató, vagy ahhoz hasonló szolgáltatást
végző több vállalkozással, vállalkozóval egyidejűleg szerződjön. A Partner
semmilyen kizárólagossági igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben
vagy ennek alapján nem kérheti a szolgáltatási díjak mérséklését.
27. A Szolgáltató jogosult kétoldalúan, kizárólag írásbeli szerződés formájában,
a mindenkor hatályos ÁPSzF-től eltérő feltételekkel is megállapodni
Partnerrel, Partnerekkel.

XII. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI
1. A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy
alkalmazás szolgáltatása minél magasabb fokú rendelkezésre állással legyen
elérhető a Felhasználók és a Partnerek számára egyaránt.
2. A Szolgáltató köteles - a lehetőségekhez képest - haladéktalanul tájékoztatni
a Partnereit, amennyiben a Weboldal rendelkezésre állása valamilyen okból
kifolyólag bizonytalan ideig nem fog helyreállni.
3. A Szolgáltató havonta köteles tranzakciós listát készíteni és elektronikus
formában eljuttatni a Partnernek. A tranzakciós listával kapcsolatos Partneri
írásos észrevételekre legkésőbb 5 munkanapon napon belül írásban - e-mail
formájában - válaszolni.
4. A Szolgáltató - amennyiben Felhasználói tranzakciók eredményeként a
Partnernek pénzügyi követelése keletkezik a Szolgáltatóval szemben -, mint
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pénzügyi lebonyolító köteles a jelen ÁPSzF által meghatározott határidők és
módok szerint a tartozást megfizetni Partner számára.
5. A Szolgáltató köteles - a módosított ÁPSzF hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal korábban egyedi e-mailben értesíteni a Partnert,
amennyiben a jelen ÁPSzF módosításra kerül.
6. A Szolgáltató a módosított ÁPSzF hatályba lépésének napján, aktuális
hírlevelében - nem egyedi módon - ismételten kiemelt módon közzéteszi a
módosítás tényét.

XIII. A PARTNER JOGAI
1. A Partner – a jelen ÁPSzF szerint - jogosult arra, hogy ajánlatai megjelenjenek
a Weboldalon és ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató szolgáltatásait, valamint
- az ÁPSzF-től eltérő feltételekkel való egyedi szerződés megkötése mellett
- az egyéb szolgáltatásokat igénybe vegye.

XIV. A PARTNER KÖTELESSÉGEI
1. A Partner jogosult és egyben köteles is az Adminisztrációs felület
használatára, ezen keresztül megtenni minden olyan intézkedést, amelyek
megtételét a jelen ÁPSzF előírja, illetve ami szükséges ahhoz, hogy a
Weboldal a Felek elvárásainak megfelelően működjön.
2. A Partner vállalja és szavatolja, hogy minden adatot és információt az előírt
módon, a valóságnak megfelelően ad meg a Weboldalon.
3. A Partner szavatolja, hogy az Adminisztrációs felületre kizárólag a
valóságnak, a tényeknek megfelelő Partner marketing anyagokat tölt fel,
szerepeltet.
4. A Partner szavatolja, hogy az Adminisztrációs felületre feltöltött Partner
marketing anyagok harmadik személyek jogait, a hatályos jogszabályokat,
közösségi értékeket, normákat nem sértik és nem veszélyeztetik.
5. A Partner az adott körülmények között tőle elvárható legrövidebb időn belül és
legmagasabb minőségben köteles teljesíteni a Weboldalon keresztül hozzá
beérkező megrendeléseket.
6. A Partner a hozzá beérkező megrendelések teljesítésének megtörténtét
haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítés időpontjától számított 4 órán belül
köteles naplózni a Weboldalon, ha az a Partnertől függetlenül nem kerül ezen
időszakon belül naplózásra.
7. Elháríthatatlan külső körülmény bekövetkezte esetén a Partner haladéktalanul
köteles értesíteni a Szolgáltatót a vis maior helyzet kialakulásáról. A
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Szolgáltató jogosult kivizsgálni, hogy a Partner vis maior helyzetre való
hivatkozása milyen mértékben volt megalapozott. Amennyiben a Partner nem
tesz eleget az értesítési kötelezettségének, ennek elmaradásából eredő
károkat teljes körűen saját maga köteles viselni.
8. A Partner mindenkor köteles a Szolgáltató által közvetített rendeléseket
legalább olyan feltételek szerint teljesíteni, mint ahogy az ugyanolyan
megrendelést a Szolgáltatótól függetlenül teljesítené.
9. A
Partner
kiszállítási
területeit
zónákra
oszthatja
a
https://bidwonder.com/admin/area/delivery felületen és az egyes zónákhoz
különböző kiszállító(ka)t, illetve ezekhez eltérő kiszállítási költségszinteket
határozhat meg. A kiszállítási költség a rendelés értékéhez hozzáadódik.
10. A Partner az ÉTEL-ITAL funkcióhoz csak olyan kiszállítási területeket adhat
meg a https://bidwonder.com/admin/area/delivery felületen, ahova biztosítani
tudja, hogy a rendelés leadásától számított maximum 75 percen belül teljesíti
a kiszállítást.
11. A Partner, ha alvállalkozóval biztosítja a kiszállítást, az alvállalkozójáért
mindenekor úgy felel, mintha saját maga végezte volna a kiszállítást.
12. A Partner köteles csatlakozni a Törzsvásárlói rendszerhez.
13. A Partnertől a Szolgáltató azt várja el, hogy minden tárgyhónapban a Licites
forgalma elérje a teljes Weboldali forgalmának legalább 10%-át. (a
továbbiakban: Elvárt licites forgalom). (A Licites értékesítések összegén a
sikeres Licitek során a Felhasználók által megfizetett ellenértéket kell érteni.)
14. Amennyiben a Partner az Elvárt licites forgalom szintjét három egymást
követő hónapban nem éri el, illetve éves szinten elmarad a licites célértéktől,
úgy az elmaradt bruttó Licites forgalmi volumen után - számla ellenében kötelezhető 15 % + ÁFA forgalmi jutalék pótdíj megfizetésére a Szolgáltató
javára13.
15. Amennyiben a Partner bármely - a jelen Szerződés szerint - a Szolgáltató
felé keletkezett fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy a
késedelmes napokra évi 10% késedelmi kamatot, és fizetési felszólításonként
az Adminisztrációs díj ötszörös összegének + ÁFA megfelelő díjat köteles
fizetni a Szolgáltató javára.
16. A Partner a hibás teljesítését, illetve ha a Felhasználó hibásnak véli a Partner
teljesítését, ennek tényét haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítés dátumához
képest 24 órán belül - köteles bejelenteni a Szolgáltatónak és mindent
13

A Partner abban az esetben mentesülhet a forgalmi-jutalék pótdíj megfizetési kötelezettségének terhe alól,
ha a tárgyhónapokban folyamatosan megfelelő mennyiségű és minőségű Licites kínálatot jelenített meg a
Weboldalon.
A Partner kínálata akkor minősül megfelelő mennyiségűnek, ha a licitre felkínált volumen a minimumárral
számolva eléri az elvárt forgalom értékét.
A Partner kínálata akkor minősül megfelelő minőségűnek, ha Licitre a Weboldalon keresztüli forgalmazott azon
termékeit/szolgáltatásait kínálja fel legalább 50%-ban, amiből az adott időszakban normál áras forgalma volt és
a Licit minimumára - termékenként/szolgáltatásonként havi átlagszinten - kisebb a normál ár 75%-ánál.
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megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltató jó üzleti hírneve a lehető
legkevésbé sérüljön.
17. A Partner köteles a jelen ÁPSzF rendelkezéseit tiszteletben tartani, az abban
foglaltak szerint eljárni.
18. A Partner a Szolgáltatóval, illetve a Felhasználókkal köteles együttműködni.
19. A Partner köteles megtenni mindazon cselekedeteket, aktivitásokat, amelyek
kínálatának megjelenítéséhez, illetve a Felhasználókkal való esetleges
kommunikációhoz,
a
Felhasználói
megrendelések
teljesítéséhez
szükségesek.
20. A Partner az Adminisztrációs felületen kizárólag bruttó (ÁFÁ-val növelt)
árakat adhat meg. A Weboldal a Partner által megadott árakat minden esetben
bruttó árként jeleníti meg és kezeli.
21. A Partner vállalja, hogy a Szolgáltató Weboldalán megjelenő információkra,
valamint a Szolgáltató e-mail útján küldött tájékoztatóira kiemelt figyelmet
fordít.
22. A Partner vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő kérdések, problémák
megoldásában együttműködik a Szolgáltatóval.
23. Tekintettel a jelen Szabályzat II. 3. és 4. pontjában meghatározott Szolgáltatói
közvetítői és alkalmazásszolgáltatói tevékenységre is a Partner köteles - a
Felhasználók felé fennálló - valamennyi fogyasztóvédelmi kötelezettség
maradéktalan teljesítésére a mindenkori hatályos jogszabályoknak
megfelelően.

XV. AZ ÁPSZF MÓDOSÍTÁSAI
1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁPSzF-et bármikor egyoldalúan módosítani, úgy
hogy a módosításról - annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően köteles e-mailben tájékoztatni a Partnert.
2. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁPSzF változásait
folyamatosan nyomon követi.
3. Az ÁPSzF módosításai az abban meghatározott hatálybalépési dátumok
szerint lépnek életbe, de a mindenkori módosítás hatálybalépésének dátuma
nem lehet korábbi, mint annak a Weboldalon történő közzétételét követő 15.
nap kezdete.

XVI. AZ ÁPSZF NYELVE, ÍRÁSBELISÉGE
1. Az ÁPSzF nyelve a magyar. A Partneri szerződések nem kerülnek
kinyomtatásra, aláírásra, így tárolásra vagy iktatásra sem. A Szerződés nem
minősül írásba foglalt szerződésnek.
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XVII. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
1. A Weboldalon való Partneri regisztrációval, a Partner magára nézve
kötelezőnek fogadja el a hatályos ÁPSzF-et.
2. A Szolgáltató a Szerződést mindaddig hatályban lévőnek tekinti, amíg a
Partner azt nem mondja fel, illetve amíg a Partner valamennyi kötelezettségét
nem teljesíti maradéktalanul a Szolgáltató felé. A Szolgáltató az írásbeli
Partneri felmondás alapján a Partner Rendszerből való törlését a felmondás
napjára vonatkozóan legkésőbb 30 napon belül végrehajtja14.
3. A Szolgáltató nem tekinti a Szerződés megszüntetésének - csak
módosításnak - a Partner azon kérését, amivel az leiratkozik a Szolgáltatói
hírlevélről. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonást követően a Partner
részére nem küld több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet, törli a Partner
adatait a hírlevélre feliratkozott Partner adatai közül.

XVIII.ADATVÉDELMI SZABÁLYOK, ADATKEZELÉS, ÜZLETI TITKOK
1. A
Szolgáltató
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)
3. § 9. pontja értelmében adatkezelőnek (Adatkezelő) minősül.
2. Az adatkezelés jogalapja a Törvény. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Partner
önkéntes és tevőleges hozzájárulása, amit a regisztráció alkalmával ad meg a
Szolgáltató számára.
3. Az ÁPSzF jelen fejezete azon Partnerekre érvényes, akik a Rendszerhez
kapcsolódó tevékenységüket magánszemélyként látják el.
4. A Partnernek nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, adószámot,
felhasználó nevet és jelszót kell megadnia a regisztráció során, ha
tevékenységét magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként látja el.
5. A Partnertől bekért személyes adatok a Partner azonosításhoz szükségesek
annak érdekében, hogy a Szolgáltató jobb, pontosabb tájékoztatást adhasson
a Felhasználók számára. A Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban a
Partnerről tárolt információk felhasználhatók a Felhasználók és a Szolgáltató
Partnerei között felmerülő kérdések, viták megoldásához, látogatói statisztikák
készítése saját célra, hírlevél küldésére a Partner és a Szolgáltató közti
egyeztetéshez, elszámolási folyamat segítésére, üzleti kommunikációhoz.

14

Feltéve, ha a Partnernek nincs már semmilyen kötelezettsége a Szolgáltatóval szemben.
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6. A Partner adataihoz a Szolgáltató mindazon munkatársai hozzáférhetnek,
akik munkaköri leírásban meghatározott feladatai ellátásához ezek
szükségesek.
7. A Partner bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, illetve saját maga
– a regisztrációhoz hasonló módon – a Weboldalon módosítani azokat.
Amennyiben a Partnernek ebben segítségre van szüksége, írásbeli
kérelemmel fordulhat a support@bidwonder.com email címen a
Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató köteles legkésőbb 30 napon belül végrehajtani
a jelen ÁPSzF-fel összhangban lévő Partneri kéréseket, illetve kifogást
emelnie írásban a Partner felé, ha a kérés az ÁPSzF-fel nem
összeegyeztethető.
8. A Szolgáltató alapvetően arra törekszik, hogy az adatkezelésével
kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze.
Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, a
Partner a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, illetve
igényét bírósági úton is érvényesíthet.
9. A Szolgáltató a Weboldal megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett
adatfájlokat (angolul: cookie) helyez el. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a
webhely az oldalaira látogató Partner számítógépén tárol el. A sütik
segítségével a Weboldal bizonyos ideig megjegyzi a Partner műveleteket és
személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a betűméretet és a honlap
megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így nem kell azokat újra
megadni. Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyezni ahhoz, hogy a
Weboldal működjön, azonban engedélyezésük lényegesen javítja a
felhasználói élményt. A Partner belátása szerint törölheti vagy letilthatja a
sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a Weboldal egyes elemei nem
fognak megfelelően működni.
10.
Az ÁPSzF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a https://bidwonder.com
felületen hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a Felek üzleti
titokként kezelnek minden együttműködésük során, illetve azzal kapcsolatosan
tudomásukra jutott tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan
harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, megismertetése
üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a Felekkel
munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személyeire is.
11. A Szolgáltató és a Partner kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló
jogviszony esetleges egyedi feltételeit vagy tartalmát nem hozhatják
nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a
tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi
adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés
hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül,
23

kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi a másik Felet, illetve ha a
másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta az üzleti titok
továbbadására.
12. A Szolgáltató jogosult a Partner által, a Weboldalon keresztül - a
jogviszonnyal kapcsolatosan, az Adminisztrációs Felületen megadott adatainak, információinak és fotóinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai
működtetése érdekében való használatára (pld.: azonosítás, számlázás,
kapcsolattartás). A Partner a Szolgáltató adatkezeléséhez és
felhasználásához kifejezetten hozzájárul és feljogosítja a Szolgáltatót az
adatkezelésre, olyan mértékben, ahogy azok a szolgáltatások nyújtásához,
cselekmények megtételéhez szükségesek a Szolgáltató megítélése szerint. A
Partner változás, hibajavítás estén adatait az Adminisztrációs felületen
módosíthatja. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató a Partner
adatait 180 napon belül törli, kivéve azokat, melyeket a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvényben meghatározottakat elévülési ideig kötelező megőriznie. A
Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldal Adatkezelési
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

XIX. SZELLEMI TULAJDON
1. A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika,
ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát
képezik.
2. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot
készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani,
terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesítési vagy egyéb
üzletinek tekinthető céllal hasznosítani. A Weboldal bármilyen tartalmának
bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő
felhasználása kizárólag a Szolgáltató, vagy adott esetben az érintett Partner
előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
3. A Szolgáltató szellemi tulajdonának megsértése (szerzői jogsértés,
védjegybitorlás, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonhatja maga után.

XX. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, SZAVATOSSÁG
1. A Szolgáltató a Partneri termék és/vagy szolgáltatás közvetítése során
semmilyen felelősséget nem vállal a Partneri termék és/vagy szolgáltatás
vonatkozásában a Felhasználók irányában. A Szolgáltató az ajánlataiban
szereplő szolgáltatások és termékek leírását teljes mértékben a Partner által
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nyújtott információk – változtatás nélküli közlésével – mutatja be, illetve
biztosítja a Felhasználók részére. Amennyiben az előzetes írásbeli
információk és a valós szolgáltatás vagy termék (vagy azok minősége,
mennyisége) között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való
felelősség kizárólag a szolgáltatást nyújtó vagy terméket értékesítő Partnert
terheli.
2. A Partner a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos kifogásait, észrevételeit
a Szolgáltató székhelyére címzett levélküldeményben, vagy elektronikusan a
support@bidwonder.com e-mail címen közölheti.
3. A Partner a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti
szavatossági igénnyel élhet.
4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó
egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, pontosságáért,
megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért.
5. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben és/vagy általa
nem felróható okból keletkezett hibákért.
6. A Szolgáltató szavatolja:
● hogy bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság;
● a jelen ÁPSzF szerinti tevékenység végzésére jogosult.
7. A Partner szavatolja, hogy:
● a megadott adatok, információk a valóságnak megfelelnek;
● jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság vagy
más szervezet, egyéni vállalkozó, létező személy;
● a Weboldalon saját maga által megadott tevékenység végzésére
jogosult;
● a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és
jogosítányok
birtokában,
illetve
a
szükséges
bejelentési
kötelezettségeknek eleget téve végzi.
8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Partner ténylegesen
szerződést tud kötni a Felhasználókkal, tehát a Szolgáltató nem tartozik
eredményfelelősséggel a Partner felé. Ennek megfelelően a Partner
semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben sem
elmaradt haszon, sem biztatási kár vonatkozásában.
9. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Partner által a Weboldal használata
során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
10. A Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni,
hogy a Weboldalt vírusok, egyéb elektronikus kártevők vagy hackerek
támadják meg.
11. A Partner felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és
azért, hogy ezek alkalmasak legyenek az internet és a Weboldal használatára,
illetve tartalmak fel- és letöltésére.
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12. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó(k) által a Partnernek vagy más 3.
személynek okozott károkért.
13. A Szolgáltató nem felel a Felhasználók vagy más harmadik személyek
Partnerrel szemben érvényesíteni kívánt igényeiért.

XXI.AZ IRÁNYADÓ JOG
1. Az ÁPSzF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁPSzF
valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi
rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe
automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

XXII.A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB
KÉRDÉSEK
1. A Partner a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával
köteles eljárni, nem használhatja a Weboldalt számítógépes vírusok, jogsértő
tartalmak terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre, reklámozásra, egyéb
promóciós és politikai célra.
2. A Partnernek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely
a Weboldal, illetve az Adminisztrációs felület üzemeltetéséhez használt
szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi, azt eredményezheti, vagy egyéb
módon veszélyezteti, veszélyeztetheti a Weboldal rendeltetésszerű
működtetését.
3. A Partner képviselője az Adminisztrációs felületet saját nevében csak saját
maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek jelszavát és belépési
azonosítóját nem adhatja meg.
4. A Partner felelősséggel tartozik az általa létrehozott és a Rendszerhez
hozzáadott valamennyi munkatársa tekintetében a jelen ÁPSzF maradéktalan
betartásáért, folyamatos érvényesüléséért.
5. A partneri munkatársak csak saját nevükben, csak saját maguk használhatják
a Rendszert, illetéktelen harmadik személynek jelszavukat és belépési
azonosítójukat nem adhatják meg.
6. Tilos a Weboldal mindennemű politikai célú felhasználása.
7. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut bármilyen, a Partneri szabálytalan
vagy jogellenes felhasználás, úgy a Szolgáltató jogosult a Partner
hozzáférését felfüggeszteni, illetve végső esetben törölni is.
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8. A Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalon esetlegesen elérhető
fórumokat, chat szobákat vagy interaktív mikro-oldalakat a Szolgáltató
felügyeli és moderálhatja. A Partner tudomásul veszi, hogy ezen fórumok, chat
szobák vagy interaktív mikro-oldalak jogellenes használata esetén a
Szolgáltató jogosult a Partner hozzáférését felfüggeszteni és/vagy törölni. A
Weboldalon megjelenő kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden
esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem
vállal felelősséget.
9. A Partner köteles a felhasználói nevéhez, e-mailcíméhez kapcsolódó jelszavát
titokban tartani, minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak
érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a partneri
fiókjához. Amennyiben ennek gyanúja felmerülne, a Partner köteles
haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval és erről tájékoztatni.
10. A Partner felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatót ért
valamennyi olyan kárért, amelyek a Partner szabálytalan15 és/vagy jogellenes
Weboldal használatának következményei vagy azzal kapcsolatban merülnek
fel.
11. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Partner által a regisztrációkor
illetőleg a Weboldal használata közben megadott adatai valósak, illetőleg
helytállóak.
12. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és a Partner közti
jogvitákba.
13. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner által a Weboldalra feltöltött
felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel
kapcsolatban, így különösen a termékek mennyiségéért, minőségéért,
biztonságosságukért,
jogszabályi
megfelelőségükért,
a
termékek,
szolgáltatások ellenőrzéséért, a Partner teljesítéséért.

XXIII.ELÁLLÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS, TERMÉKSZAVATOSSÁG,
JÓTÁLLÁS
1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet) határozza meg a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás
és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az
üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés
megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes
szabályokat.
15

Jelen ÁPSzF-nek nem megfelelő
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2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató közvetítő szolgáltató, tevékenysége
kimerül a Weboldal rendelkezésre bocsátásában, ezért vele szemben a
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet fogyasztóvédelmi rendelkezései a legtöbb
tekintetben nem relevánsak, így a Felhasználó és a Szolgáltató szerződéses
viszonyában a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállás, felmondás,
jótállás, termék- és kellékszavatosság nem értelmezhető.
3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállás, felmondás, jótállás, termékés kellékszavatosság tekintetében a Partnerek általános szerződéseinek kell
kötelezően
- mindenkor
a
hatályos
jogszabályoknak
megfelelő rendelkezéseket tartalmaznia. E tekintetben felelősség kizárólag a Partnereket
terheli.

XXIV.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen ÁPSzF 2019.04.15 napján lép hatályba, és a következő módosítások
hatályba lépéséig vagy visszavonásig marad hatályban.
2. A Felek a vitás kérdéseiket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai
Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
3. A Szolgáltató az ÁPSzF módosításait - a változás hatályba lépését legalább
15 nappal megelőzően - nyilvánosságra hozza a Weboldalon, ahol a Partner
számára az ÁPSzF folyamatosan elérhető. Az ÁPSzF szövegében az
esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák javítása nem minősül az ÁPSzF
módosításának.
4. Az ÁPSzF módosításának hatálybalépésével, amennyiben a Partner nem él a
Szerződés felmondási jogával, a Szolgáltató további a szolgáltatásainak
igénybevétele a módosított ÁPSzF elfogadásának, tudomásulvételének
minősül.
Hajdúböszörmény, 2019. április 15.

BuywithBid Kft.

Archív szabályzatok:
https://hu.bidwonder.com/documents/admin/bidwonder-altalanos-partneri-szerzodesfeltetelek-2019.04.30.pdf
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Mellékletek:
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9. számú melléklet:

A Bidwonder Rendszer adminisztrációs felületének
általános leírása
A Bidwonder Rendszer Termék funkciójának általános
leírása
A Bidwonder Rendszer Étel-Ital funkciójának általános
leírása
A Bidwonder Rendszer Szolgáltatás funkciójának
általános leírása
A Bidwonder Licit leírása
A Bidwonder Törzsvásárlói rendszer leírása
A Szolgáltató és a Felhasználók közötti jogviszonyt
rögzítő szabályzat (ÁFSz)
A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója és Adatvédelmi
Szabályzata
Szerződés aktiváló nyilatkozat
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