
Felhasználási feltételek 
 

I. A felhasználási feltételek tartalma 

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Sedna-Two Bt. Cégjegyzékszám: 01-06-783827, 

Adószám: 23081327-2-41 a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, Sedna, az optika üzleti 

programja ( http://office.sednatwo.hu/ oldalain elérhető) üzleti adatok tárolásával összefüggő 

szolgáltatás (Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és az oldal regisztrált igénybe 

vevője (Felhasználó) között létrejövő szerződés. A regisztrációval, valamint az előfizetéssel létrejövő 

szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és 

utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződéskötés nyelve: a magyar. 

2. A Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A felhasználási 

feltételek legfrissebb változata az INFO/Felhasználási feltételek menüpontra kattintva érhető el. 

Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a 

módosítás elfogadásának minősül. 

3. A Weboldallal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen 

Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, Felhasználási feltételek) 

a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 

1. A Szolgáltatás célja , hogy az optikai üzletek termékeit, eladásait, vevőkhöz köthető adatait 

rögzítse, tárolja, illetve a későbbiek során ezt felhasználja. 

2. Az alapszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók 

számára érhető el. 

3. A Szolgáltatás igénybevétele a hozzá kapcsolódó díj megfizetése után válik lehetségessé (kivéve a 

regisztráció utáni 30 napos ingyenes kipróbálási lehetőség).  

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes 

figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését 

megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A 

Weboldalon a Szolgáltató által elhelyezett (lásd: III.4. pont), (Hírdetés vagy Kiemelt hírdetés-el 

megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. 

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció 

1. A regisztráció a http://office.sednatwo.hu/ oldalon a Regisztráció linkre kattintva a megfelelő és 

hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő 

formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan, a Weboldalon már foglalt felhasználónevet választ, a 

regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem 

ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.  

2. Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen felhasználási 

feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén 

regisztrációja, és ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlésre kerülhetnek. A 

Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó 

szerződésszegése, harmadik személy Elkertv.-ben rögzítettek szerinti jelzése, vagy valamely bíróság, 

hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói weboldalt és azt ott tárolt adatokat, tartalmat. 

3. A Szolgáltatás és a modulok ellenérték fejében vehetők igénybe. A díjak két részből tevődhetnek 

össze: Az előfizetési díj és a moduldíjból. Az előfizetési díj 1 évre szól és nettó 10000 Ft. A modulok 

választása opcionális és annak díjairól a BEÁLLÍTÁSOK/MODULOK menüpontban tájékozódhat. A 

moduldíjak minimum 3 hónapra fizethetőek elő. 
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4. Az díjfizetés ellenében igénybe vehető elemeinek ellenértékét többféleképpen egyenlítheti ki. 

Átutalással az OTP-nél vezetett 11711058-20000954, Postai piros csekken a Sedna-Two bt 1045 

Budapest Pozsonyi utca 2/b 9/119 címre küldve. A közlemény rovatba az előfizetés alapját képező 

leírást kell beírni.(előfizetés vagy a modulnév)  

4. A Felhasználó beleegyezik, hogy weboldalon a Szolgáltató reklámokat helyezzen el. 

5. A Felhasználó a regisztrációval hozzáférést kap a weboldal használatához.. 

IV. A Szolgáltatás részletei 

A Weboldalt optikai kiskereskedések használhatják napi szintű üzleti tevékenységek rögzítésére, 

illetve a rögzített adatok későbbi felhasználására az alábbi lehetőségekkel: 

 Termék készletezés 

 Munkalap készítés 

 Ügyfél kezelés 

 Pénzügyi tevékenység 

 Vizsgálati karton készítés 

 Egyéb eladások 

 Kimutatások 

V. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata 

A felhasználó köteles a Weboldalt úgy használni, hogy annak működésében ne okozzon fennakadást, 

illetve zavart. Tilos mindennemű olyan tevékenység, kiegészítő program használata ami károsítaná az 

oldal működését. 

VI. A Weboldal zárolása 

1. A Szolgáltató a weboldal tartalmát zárol(hat)ja a jelen Szabályzat V pontban rögzítettek alapján. 

Zárolhatja továbbá, ha az előfizetési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

2. Amennyiben zárolást előidéző okok elhárultak, úgy a Szolgáltató 24 órán belül megszünteti a 

zárolást.  

3. Zárolt weboldal törlésére a zárolást követő 3 hónap elteltével kerül sor automatikusan, ha a zárolás 

feloldását a Felhasználó nem kezdeményezi. 

6. A weboldal a törlés kezdeményezése esetén is zárolásra kerül. Annak tartalma 30 napig még 

visszaállítható- 

VII. Felelősség 

1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a 

Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, 

megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából 

eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen 

felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai 

meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben 

keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

2. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve 

eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és 

köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a 

Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal 

összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a 



Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal 

használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek 

használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb 

hacker-tevékenységeket is. 

5. A Felhasználó weboldalán keresztül elérhető tartalom tekintetében a Szolgáltató minősül 

adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért. A Szolgáltató a 

Felhasználó utasítása alapján jár el az adatkezelési műveletek végrehajtása során. 

6. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető szolgáltatások esetében a Szolgáltató fizetéssel 

kapcsolatos igényét kizárólag a  Felhasználóval kapcsolatban érvényesítheti. 

VIII. A modul módosítása, a szerződés megszűnése 

1. A Felhasználó bármikor előfizethet az általa használni kívánt modulra. A modulok az érte kifizetett 

díj függvényében időszakra vonatkozik. Az időszak előtt le lehet mondani a modul használatát, 

azonban pénzvisszafizetés arányosan nem terheli a Szolgáltatót. 

2. A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a Szolgáltató zárolja a weboldalt, 

és a törlés aktiválását követő 30 nap elteltével pedig törli. A weboldal törlésével a jelen Szerződés 

automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésével a tárolt adatok is törlésre kerülnek. 

3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit (például, ha a Szolgáltatás 

használatával jogsértést vagy jelen Szerződés szabályainak megsértését követi el), a Szolgáltató 

élhet jelen Szerződésben foglalt jogával, és törölheti a regisztrációt és a rajta tárolt adatokat, amely 

esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik. 

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az http://office.sednatwo.hu/ bármely kinézeti elemét, 

működési sémáját megváltoztassa, megszüntesse vagy módosítsa.. 

IX. Adatvédelem 

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat ad tájékoztatást. 

Budapest, 2015. január  5. 

 

Segítségre van szükséged? Állunk rendelkezésedre! 

+36 30 2422595   info@sednatwo.hu 
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