
Az ETARGET EASY szolgáltatás 
felhasználási feltételei az ETARGET 
társaságtól

1. A szerződés elfogadása
Az Etarget  Zrt.,  melynek  székhelye  1033 Budapest,  Flórián  tér  1.,  cégjegyzékszáma: 
01-10-045872  (a  továbbiakban  „ETARGET“)  a  http://etarget.easy.hu  internetes  oldalt 
üzemelteti (a továbbiakban „ETARGET EASY szolgáltatás“), amelynek segítségével az 
Ügyfelek saját  weboldalukra utaló  linkeket  adhatnak meg (a továbbiakban „oldal“).  Az 
ETARGET EASY szolgáltatás fizetett.

Az Ügyfelek különböző termékek közül választhatnak a vásárlásnál, amelyeket az oldal  
kínál. Az ETARGET EASY szolgáltatás egyes termékének vásárlását követően az Ügyfél 
hirdetései  az  ETARGET  partneroldalain  jelennek  meg „szponzorált  link“,  „fizetett  link“ 
vagy  „elsőbbségi  kivonat”  megjelöléssel  a  termék  feltételeiben  feltüntetett  feltételek 
alapján.

A portál az ETARGET üzletfele által működtetett weboldal, amely összeköttetésben áll az 
ETARGET-rendszerrel,  a  saját  oldalának  tartalmával  és  a  hirdetés  tartalmával  lévő 
összefüggés  alapján  jeleníti  meg  az  ETARGET  Ügyfelei  által  megadott  hirdetést  (a 
továbiakban “portál”).

Az  Ügyfél  bármilyen  természetes,  vagy  jogi  személy,  aki  termékeket  vásárol  az 
ETARGET EASY szolgáltatás oldalán.

Az ETARGET EASY szolgáltatás jelen szerződésben feltüntetett szerződéses feltételek 
alapján  történik  azon  működési  szabályok  szerint,  amelyeket  az  ETARGET  ezen  az 
oldalon  köszzétesz  (a  továbbiakban  “szabályok”).  Az  ETARGET  EASY  szolgáltatás 
valamely termékének vásárlásával  Ön kifejezi  egyetértését  a szabályokban feltüntetett 
betartandó  feltételekkel.  Amennyiben  valamely  rendelkezéssel  nem  ért  egyet,  ne 
vásárljon a termékek közül! 

Az ETARGET EASY általános felhasználási feltételei szerződésként szolgál az Ügyfél és 
az  ETARGET  társaság  között.  Jelen  szerződés  az  ETARGET  EASY  termékének 
vásárlásával  lép  érvénybe.  A  szerződés  felmondásának  feltételeihez  a  Kereskedelmi 
törvénykönyv megfelelő rendeletei az irányadók.

2. Link létrehozása
1. Az ETARGET EASY szolgáltatás oldalán található on-line űrlap segítségével az 

Ügyfelek a weboldalukra utaló fizetett hirdetéseket hoznak létre, amelyeket a 
portálok “szponzorált link”, “fizetett link” vagy “elsőbbségi kivonat” megjelölések 
alatt tüntetnek fel (a továbbiakban “link”).

2. Minden új link létrehozásánál az Ügyfélnek meg kell adni annak címét, szövegét 
és weboldal címét.

3. A hirdetés szövegét a kiválasztott termék díjának befizetését követően csak 
telefonon lehet megváltoztatni a +36 1 808 83 53 – as telefonszámon, esetleg    
e-mailen az uzlet@etarget.hu e-mail címen munkanapokon 9:00-től 16:00-ig.

4. Az Ügyfél felelős azért, hogy a link összhangban legyen ezen szabályokkal.
5. Amennyiben az Ügyfél az ETARGET által ajánlott linket veszi igénybe, az Ügyfél 

megerősíti, hogy a link összhangban van a szabályokkal. Az ETARGET fenntartja 
a jogot bármilyen link módosítására, átalakítására vagy elutasítására.

6. Az ETARGET ellenőrzi a linket, amelyet az Ügyfél megadott. Az ETARGET 
fenntartja a jogot, hogy saját megfontolása alapján elutasítson bármilyen linket, 
valamint olyan linkeket, amelyek nem függnek össze azon oldal tartalmával, 



amelyhez a megadott weboldal kapcsolódik. Az ETARGET fenntartja a jogot, 
hogy elutasítson olyan linkek megjelenítését, amelyekhez nem működő oldalak 
lesznek hozzárendelve. 

7. Amennyiben az ETARGET bámilyen okból fogva úgy dönt, hogy kizárja, valamint 
nem jeleníti meg az Ügyfél által megadott linket és az ügyfél befizette az 
összeget, a hirdetés kizárását követő 30 napon belül ezt az összeget teljes 
értékben jóváírjuk.

3. Linkek célzása
1. Az ETARGET az Ügyfél által megadott weboldalt követően megvizsgálja az oldal 

tartalmát az oldalon lévő szövegek szavai alapján. A link létrehozását és a termék 
kifizetését követően az ETARGET megjeleníti a linket a partneroldalakon, 
tartalmilag,  összefüggően és a viselkedés alapján relevánsan az Ügyfél által 
létrehozott linkhez vonatkozóan.

2. A link létrehozása folyamán az Ügyfél kiválasztja a regionális célzást. Az 
ETARGET a kiválasztott régiót a hirdetés megjelenítése során a partneroldalakon 
figyelembe fogja venni és maximálisan törekedni fog a link megjelenítésére a 
kiválasztott régióban. Az ETARGET fenntartja a jogot a linket megjeleníténi a 
kiválasztott régiótól függetlenül, amennyiben ezt a körülmények nem teszik 
lehetővé.

3. Az ETARGET megjeleníti a hirdetéseket a partneroldalakon azzal a céllal, hogy 
az Ügyfél számára minél jobb eredményeket biztosítson.

4. A termékek
Az ETARGET több terméket kínál az ETARGET EASY szolgálatáson belül. A termékek 
különböznek árban, időben, amelynek során a hirdetés el lesz helyezve a 
partneroldalakonés a megjelenítések és kattintások számában, amelyeket a szolgáltatás 
az Ügyfélnek nyújt. Minden termékről bővebb információ a http://etarget.easy.hu oldalon 
található, (a továbbiakban “Specifikáció). Bármely termék mejlelölésével és vásárlásával 
az Ügyfél egyetért http://etarget.easy.hu oldalon feltüntetett specifikációjával.

5. Fizetés
1. Az ETARGET különböző fizetési lehetőségeket kínál az ETARGET EASY 

szolgáltatás nyújtásáért. Az Ügyfél a kiválasztott terméktől függetlenül 
kiválaszthatja a bankkártyás befizetést, átutalást, esetleg az internet banking 
szolgáltatás segítségével történő befizetést a befizetési adatlap alapján. 
Bankkártyával való fizetés esetén az Ügyfél egyertért egyenlege kártyás 
fizetéssel való automatikus feltöltésével az ETARGET EASY szolgáltatás 
specifikációjában leírt időközönként, a szolgáltatás termékének utolsó 
vásárlásától számítva.
Az automatikus bankkártyás befizetés csak akkor valósul meg, amennyiben ez a 
termék specifikációjában szerepel. 
Az ETARGET a szolgáltatások nyújtásáról az Ügyfél részére számlát állít ki 
elektronikus formában minden naptári hónap elején ez előző hónapra 
vonatkozóan.

2. Az Ügyfél az automatikus egyenlegfeltöltést bármikor megszüntetheti az Ügyfél e-
mail címére küldött e-mailben lévő linkre kattintva, valamint telefonon/e-mailen az

3. uzlet@etarget.hu vagy telefonon a +36 1 808 83 53-as telefonszámon. Az Ügyfél 
hirdetései az ETARGET számlájára jóváírt befizetést követően jelennek meg a 
partneroldalakon.



6. Függelék a szabályokhoz
Az ETARGET fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására. Bármilyen változás 
esetén az ETARGET közzéteszi ezen változásokat az oldalon és így tájékoztatja az 
Ügyfelet a változtatásról. Az új megváltoztatott szabályok automatikusan érvénybe 
lépnek,  amint közzé lesznek téve az oldalon. A szabályokat nem lehet változtatni, kivéve, 
ha mindkét fél aláírta az irásbeli megegyezést. Az Ügyfél megerősíti egyetértését  a 
megváltoztatt szabályokkal az ETARGET EASY szolgáltatás további használatával.

7. Szolgáltatásban bekövetkező változások
Az ETARGET fenntartja a jogot a szolgáltatások bármely részének megváltoztatására 
vagy megszüntetésére. Az ETARGET Zrt. az Ügyfél számára a lehető legtöbb információt 
nyújtja az ilyen változtatásról vagy beszüntetésről, amennyiben ezt az adott körülmények 
lehetővé teszik. Az ilyen értesítés közzétételre kerül ezen az oldalon. 

8. Tulajdonjogok
1. Az Ügyfél ezúton minden jogot megad az ETARGET társaságnak valamennyi 

megadott tartalom, szöveg, logó, cégnév, jegyzék közzétételéhez, amelyeknek a 
szolgáltatásban és az oldalon történő felhasználását azáltal hogy elhelyezte őket 
az oldalon - engedélyezi úgy, hogy az ETARGET nyújthassa a szóbanforgó 
szolgáltatást. Egyben az Ügyfél felel azért, hogy felhatalmazással rendelkezzen 
azon védjegyek és márkanevek használatára vonatkozóan, amelyeket használ, 
de azoknak nem tulajdonosa. Az ETARGET nem vállal fefelősséget a szerzői 
jogok megsértéséből keletkező semmilyen jogvitáért. 

2. Megadja az ETARGETnek a jogot, hogy az Ön linkjét hiperlinken keresztül 
összekösse az ETARGET weboldallal és/vagy a partnerportálok weboldalaival, s 
azt kizárólag a szolgáltatásnyújtás érdekében. 

3. Az ETARGET márkanevet csak a szolgáltatáshoz való kapcsolódással 
összefüggésben veheti igénybe.

4. Az ETARGET márkanevet a társaság írásos beleegyezése nélkül nem 
használhatja.

5. "Az „ETARGET” az ETARGET Zrt. védjegye. 
6. Az Ügyfél beleegyezését adja, hogy az ETARGET használhatja annak cégnevét, 

márkanevét, weboldalának címét, valamint egyéb megkülönböztető jegyeket, 
amelyek az Ügyfél ETARGEThez kapcsolódó marketingtevékenységeihez 
kötődnek.

9. Üzemeltetés feltételei
Az Ügyfél beleegyezését adja, hogy:

a. az ETARGET minden esetben tájékoztatja, amennyiben az Ügyfél 
valamelyik hirdetése nem működő weboldalra mutat vagy az átirányítás 
nem működik; 

b. minden, ez alatt az idő alatt bekövetkező érvényes kattintás értéke 
levonódik a számlaegyenlegből.

Az ETARGET Zrt. fenntartja azon hirdetések leállításának jogát, amelyekhez nem 
működő URL lett hozzárendelve;

10. Visszaélések és illegális tevékenység
1. Az Ügyfél beleegyezését adja, hogy:

a. betart minden érvényben lévő törvényt és jogszabályt a szolgáltatás 
használata során, beleértve és elsősorban az Adatvédelmi Törvényt;

b. nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek, vagy nem állít 
mást magáról jogtalanul, és nem mutatja be másként bármilyen 
természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;

c. a szolgáltatást semmiféle illegális és etikátlan célra nem használja. 



d. Nem terjeszt, nem hirdet és nem tesz közzé a szolgáltatás által 
semmilyen törvénybe ütköző,  nyugtalanító, sértő, gyalázó, fenyegető, 
káros, vulgáris, obszcén, etnikailag és fajilag megkülönböztető 
gyűlöletkeltő anyagot, amely bűncselekményhez, eladósodottsághoz 
vezet vagy egyéb módon törvényt vagy jogszabályt sért; illetve bármilyen 
egyéb módon nem megfelelő és nem kívánatos jellegű;

e. az ETARGET nem hagyja jóvá az Ügyfél hirdetésének tartalmát vagy 
egyéb kommunikációját, közzétételét vagy adatait, s nem vállal 
felelősséget semmilyen fenyegető, gyalázó, obszcén, nyugtalanító vagy 
sértő anyagért, amely része az ilyen anyagoknak, vagy bármilyen 
bűncselekményért, amelyet az oldal használata segített elő; 

f. a hirdetés szövegében vagy fejlécében nem tesz közzé semmilyen 
közvetlen elérhetőséget az URL cím kivételével; 

g. a cikkelyben feltüntetett bármely rendelkezés megsértése esetén 
bűntetőeljárás kockázatának teszi ki magát. 

11. Rendszerintegritás
1. Az Ügyfél beleegyezését adja, hogy:

a. semmilyen módon nem fog bejuttatni vagy terjeszteni olyan 
dokumentumokat, amelyek vírust, sérült fájlokat tartalmaznak, vagy 
bármilyen olyan jellegű szoftvert vagy programot, amelyek mások 
számítógépét, számítógépes rendszerét károsíthatnák;

b. nem avatkozik be a szolgáltatással összekötött hálózatokba és nem 
zavarja meg azokat;

c. nem vesz igénybe semmilyen berendezést, szoftvert vagy programot, 
vagy egyéb eszközök segítségével nem próbál meg beavatkozni az oldal 
szabályszerű működésébe, vagy zavarja meg azt, és/vagy bármilyen 
tranzakciót, amelyet ez az oldal kínál; 

d. nem tesz semmi olyat, ami ésszerűtlen és indokoltalan megterhelést 
okozna az ETARGET infrastruktúrájában. 

2. Az ETARGET a szerencsejátékról szóló  törvény értelmében kizárólag azon 
szerencsejátékot üzemeltető Ügyfeleknek engedélyezi a szolgáltatás 
igénybevételét, akik  az adóhatóságnál vagy a magyar szerencsejáték felügyeleti 
szervnél regisztrációval és érvényes engedéllyel rendelkezik. Ha Magyarországra 
vonatkozóan történik az online hirdetések célzása, abban az esetben további, ún. 
az online szerencsejátékok hirdetésére feljogosító engedéllyel is rendelkezni kell 
abban az esetben, ha nem Magyarországi telephellyel rendelkezik.

3. Azzal, hogy hozzáféréssel rendelkezik a szolgáltatáshoz, beleegyezését adja, 
hogy a szolgáltatás igénybevétele során csak azokat az eszközöket veszi 
igénybe, amelyeket az ETARGET vagy az általa feljogosított társaságok kínálnak. 
Azzal is egyetért, hogy nem vesz igénybe semmilyen automatizált eszközt (pl. 
agent, robot, script, spiders), s azt semmilyen okból. 

12. Szerzői jogok megsértése
1. Amennyiben az Ügyfél olyan jellegű információt vagy egyéb szellemi tulajdont 

használ fel, amely harmadik személy szerzői jogait sérti, az ETARGET 
megszüntetheti az Ügyfél hozzáférését a szolgáltatáshoz. Az ETARGET nem 
vállal felelősséget az ilyen jellegű károk esetében.

2. Az ETARGET saját elbírálás alapján fenntartja az Ügyfél fiókjához történő 
hozzáférés letiltásának jogát a fenti pontok valamelyike megsértése esetén. 

13. Panaszkezelés
Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, észrevételeket, reklamációkat 
írásban teheti meg a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján, az Etarget Zrt. címére 
megküldve. Az Etarget Zrt. A fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében a Panasz 
beérkezését követő 30 napon belül köteles állást foglalni.


