Számlázó App - iOS iPad és Android mobil alkalmazás

Felhasználási feltételek
A Felhasználási Feltételek tartalmazza a PlixApp Kft (székhely: 9027 Győr, Budai út 2-6.,
adószám: 23954443-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-025866, közösségi adószám:
HU23954443, e-mail: info@plixapp.hu), mint szolgáltató ( továbbiakban: „Szolgáltató”)
által üzemeltetett mobil alkalmazás használatára, valamint az applikáció nyújtotta
szolgáltatások (továbbiakban:„Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó felhasználási
feltételeket.

1. Fogalmak és azok meghatározása:
1.1 Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató
által üzemeltetett applikációt, hogy errõl nyilatkozik vagy sem.
1.2 Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy
Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy
Felhasználóra vonatkozó következtetés.
1.3 Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ –
kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történõ hozzájárulás.
1.4 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
mûvelet vagy mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
1.5 Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl,
valamint az alkalmazás helyétõl.
1.6 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.
1.7 Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra
hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy
meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele.
1.8 Előfizetés: Az alkalmazás használatával számla csak érvényes előfizetéssel állítható
elő.
1.9 Előfizetés időtartama: Az előfizetés időtartama 1 év.

2. Felhasználási feltételek hatálya és módosíthatóság
2.1 Jelen Felhasználási feltételek a PlixApp Kft. iOS és Android platformon mûködõ
Számlázó App mobil applikációja (a továbbiakban: app) használatának, egyéb
szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi jogviszony tekintetében meghatározza a

felek jogait és kötelezettségeit, illetve a szolgáltatások igénybevételével összefüggõ
körülményeket. A jelen Felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
2.2 A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó
jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.3 A jelen Felhasználási feltételek 2014. november hó 1. napjától hatályos és
visszavonásig hatályban marad.
2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Felhasználási feltételeket.
Felhasználók az app használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az app használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Az app használatára vonatkozó speciális rendelkezések:
3.1 A Felhasználó, amennyiben bármely módon igénybe veszi a Szolgáltató által
üzemeltetett app-ot – a Felhasználási feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezõnek
ismeri el. A Felhasználási feltételekben foglaltak elfogadása feltételét képezi az app
használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult
az app használatára, ezért a letöltést követõen törölni köteles az app-ot.
3.2 A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1)
bekezdése értelmében az app szerzõi mûnek minõsül, így annak minden része szerzõi
jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos az app-on található grafikai
és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása.
3.3 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az app, és annak bármely részlete,
valamint az azon megjelenõ tartalmak terjesztésének tekintetében. Felhasználó a
felhasználási feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az app keretében a
felhasználó időszakos díjak ellenében érhet el bizonyos funkciókat app-on belül.
3.4 Tilos az app-on megjelenõ tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül. Az app-ról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás
esetén is csak az adott appra való hivatkozással, azaz forrás feltüntetésével lehet.
3.5 Különösen tilos az adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb
módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetõjogi lépést
megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
3.6 Tilos továbbá
3.6.1 az app tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
3.6.2 bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az app, vagy annak bármely része
módosítható.
3.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az app tartalmát bármikor módosítsa, vagy
hozzáférhetõségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával
megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy az app-hoz való hozzáférés
zökkenõmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból eredõ károkért való
felelõsséget a Szolgáltató kizárja.
3.8 Az app előfizetési rendszerét manipulálni, illetve az App Store és Google Play fizetési
rendszerét megkerülve igénybe venni az alkalmazás használatát.

4. Vegyes Rendelkezések:
4.1 Jogszabályban meghatározott kivételekkel az app-on Felhasználó által rögzített adatok
tartalmáért helyességéért, illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért
kizárólag a Felhasználót terheli a felelõsség. A Szolgáltató kizárja felelõsségét mindazon
károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az app-ban rögzített adatokból
származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá az app üzemeltetõi

semmilyen felelõsséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve
bármely más fél okozta hibás működésért és bármilyen jogsértésért.
4.2 Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és
érvényesíthetõségét nem érinti.
4.3 Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználási feltételek alapján megilletõ jogát nem
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történõ lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat
esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a
Felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt,
hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés
szigorú betartásához.
4.4 Az app-on megjelenõ információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából, fakadó
esetleges következtetések használatából eredõ károkért a Szolgáltató kizárja
mindennemû felelõsségét.
4.5 Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó,
megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhetõ esetleges jogvitákra nézve
kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével
a Fõvárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.6 Egyéb esetekben, a Google Play és App Store felhasználási feltételei az irányadóak.

5. Terméktámogatás
Érvényes előfizetés esetén a felhasználó jogosult igénybe venni a terméktámogatást. A
terméktámogatás részleteiről bővebben a http://szamlazoapp.hu/support.html oldalon
olvashat. Az app-hoz tartozó felhasználói kézikönyvet szintén a terméktámogatási oldalról
lehet letölteni.
Győr, 2014. november 28.

