Járványhoz kapcsolódó plusz szolgáltatások miatti kiemelési szolgáltatásra
vonatkozó kiegészítő általános szerződési feltételek
1. Az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út

49.III.emelet,adószáma:14918618-2-41;elektronikuslevelezésicí
m e : ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu; a továbbiakban: Üzemeltető) az általa üzemeltett
www.hasznaltauto.hu, www.szalonauto.hu, www.garancialis.hu, www.nagyhaszon.hu internetes
lapokon, valamint a Használtautó mobil alkalmazáson (a továbbiakban együttesen: Weboldalak;
külön-külön: Weboldal) hirdető céges kereskedő hirdetők számára a koronavírus járványra tekintettel
a jelen kiegészítő általános szerződési feltételek (továbbiakban: Kiegészítés) szerint meghatározott
időtartamra kiemelési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé.
2. Jelen Kiegészítés a Weboldal Általános Szerződési Feltételeivel (továbbiakban: ÁSZF) együtt
érvényes, annak részét képezi, de a két szöveg eltérése esetén a jelen Kiegészítés értelmezése
irányadó.
3. Üzemeltető a következő járványhoz kapcsolódó plusz szolgáltatások miatti kiemelési szolgáltatást
(továbbiakban: Új Kiemelési Szolgáltatás) nyújtja a céges kereskedő hirdetők számára az alábbi
feltételekkel:
3.1. Az Új Kiemelési Szolgáltatást azok a céges kereskedő hirdetők vehetik igénybe 2020.
május 31-ig (továbbiakban: Új Kiemelési Szolgáltatás Időtartama), akik az Üzemeltető által
részükre admin üzenetben és e-mailen megküldött megkeresés alapján jelzik Üzemeltető felé
az Új Kiemelési Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékukat. A céges kereskedő
hirdetők az e-mailben jelzett időpontig vehetik igénybe az Új Kiemelési Szolgáltatást. Az Új
Kiemelési Szolgáltatás igénybevételével céges kereskedő hirdető elfogadja a jelen Kiegészítés
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Új Kiemelési
Szolgáltatást a Kiegészítés rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe.
3.2. Üzemeltető jogosult egyoldalúan meghosszabbítani az Új Kiemelés Szolgáltatás
Időtartamát, melyről Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az azt igénybevevő partnereket.
Üzemeltető az Új Kiemelés Szolgáltatást a járványügyi vészhelyzet időtartama alatt kívánja
biztosítani, így amennyiben ennek időtartama elhúzódik, akkor az Új Kiemelés Szolgáltatás
Időtartamát Üzemeltető többször jogosult (de nem köteles) meghosszabbítani.
3.3. Az Új Kiemelési Szolgáltatás igénybevételével céges kereskedő hirdetők kötelesek az Új
Kiemelési Szolgáltatás Id őtartama alatt az alábbi járványhoz kapcsolódó plusz
szolgáltatásokból legalább 2 darab szolgáltatást nyújtani a hirdetéseikre jelentkező vevőknek:
(a) Videotelefonos járműbemutatás: Hirdető kereskedés vállalja, hogy a vásárlóval
egyeztetett időpontban valamelyik erre alkalmas alkalmazáson, vagy egyéb erre használható
felület segítségével élőben, videó és hang hívás kíséretében bemutatja a megvásárolni kívánt
gépjárművet az érdeklődőnek.
(b) A vásárló lakóhelyéhez közeli/közelebbi próbaút lehetősége: A hirdető kereskedés
vállalja, hogy a potenciális érdeklődőknek előre egyeztetett időpontban és helyszínen
tesztvezetési lehetőséget kínál. A tesztvezetés helyszínéről, időtartamáról és esetleges
felmerülő költségeiről a vásárló és az eladó hirdető minden esetben egyedileg állapodik meg.
(c) A vásárolt vagy a vásárolni kívánt autó házhozszállítása: A hirdető kereskedés vállalja,
hogy a már megvásárolt autót, vagy a megvásárolni kívánt autó a potenciális vásárlónak
házhoz szállítja. A házhozszállítás módjáról, költségeiről, feltételrendszeréről a vásárló és az
eladó minden esetben egyedileg állapodik meg.

3.4. A jelen Kiegészítés 3.3. pontjában meghatározott, a céges kereskedő hirdetők által a
vevőknek nyújtott járványhoz kapcsolódó szolgáltatásokért kizárólag a céges kereskedő felel,
azért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Céges kereskedő köteles mentesíteni
minden fizetési kötelezettség, kártérítés, sérelemdíj követelés alól Üzemeltetőt, amennyiben
Üzemeltetővel szemben bárki ilyen követelést érvényesítene, a céges kereskedő hirdető által a
jelen Kiegészítés 3.3. pontjában meghatározott szolgáltatásai miatt. Mindezekre tekintettel a
Kiegészítés 3.3. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételének pontos
feltételeit, így annak díját a céges kereskedő hirdetők és vevőik közötti szerződés rendezi.
3.5. Az Új Kiemelési Szolgáltatást igénybevevő céges kereskedő hirdetők, amennyiben
mindenben megfelelnek a jelen Kiegészítés feltételeinek, különösen annak 3.3. pontjának,
akkor az alábbi tartalmú kiemelésre jogosultak az Új Kiemelési Szolgáltatás Időtartama
alatt:
(a) Jelvény: Az Új Kiemelési Szolgáltatást igénybevevő céges kereskedő hirdető hirdetéseihez
kapcsolódóan egy következő szövegezésű jelvény jelenik meg: Járványhoz kapcsolódó plusz
szolgáltatások. A jelvényt a partner összes aktív hirdetése és a később aktiváltak is megkapják.
A jelvény a listázási oldalon és a megnyitott hirdetésen jelenik meg.
(b) Dedikált gomb a főoldalon: Az Új Kiemelési Szolgáltatást igénybevevő céges kereskedő
hirdető adatlapjának bal szélén lévő bannerzónában látható, hogy az egyes partnerek milyen
járványhoz kapcsolódó plusz szolgáltatást kínálnak. A banner és a jelvény is kattintható az
adatlapon, ami egy tájékoztató oldalra irányít át.
(c) Főoldali külön megjelenés, és egy aloldalon való megjelenés: Üzemeltető a Weboldal
főoldalán külön kiemelési blokkban jeleníti meg azokat a céges kereskedő hirdetőket, amelyek
az Új Kiemelési Szolgáltatás keretében a járványhelyzethez kapcsolódó extra szolgáltatásokat
kínálnak, illetve Üzemeltető egy külön információs aloldalon is megjeleníti. Az aloldalon csak
általános információkat lehet olvasni a járványhelyzetre tekintettel kínált extra
szolgáltatásokról, ugyanakkor az extra szolgáltatás nyújtásának konkrét feltételeit és árát a
hirdető és vevője közötti szerződés rendezi, amelynek megkötésében az Üzemeltető nem vesz
részt.
3.6. Üzemeltető jogosult azonnali hatállyal megszüntetni az Új Kiemelési Szolgáltatás
nyújtását azon hirdetők részére, akik a jelen Kiegészítés és/vagy az ÁSZF valamely
rendelkezését megszegik, amely esetben az ilyen hirdető semmilyen követelést nem jogosult
Üzemeltetővel szemben érvényesíteni a megszüntetés miatt, illetőleg arra tekintettel, hogy a
továbbiakban nem veheti igénybe az Új Kiemelési Szolgáltatást.
Budapest, 2020. május 4.

