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1. Általános rendelkezések 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Real View Hungary Kft., mint 

szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató – és a Megrendelő között létrejövő, a Szolgáltató által 

nyújtott 3D virtuális túra készítés és szoftver szolgáltatásokra vonatkozó szerződés általános 

feltételeit foglalja magába. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltekintve az egyedi 

szerződések sajátos rendelkezéseitől – a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadóak. 

Az ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeinek 

összefoglalása. A szolgáltató által kínált szolgáltatások: 

 Virtuális túra készítő (VR-flat) online szoftver biztosítása előfizetéses modellben 

 Virtuális túra készítés oktatás 

 Virtuális túra készítés projekt alapon 

A szolgáltatás használatához/ megrendeléséhez a felhasználónak/ megrendelőnek el kell 

fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket. 

Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató 

és a Megrendelő között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mindenkor 

hatályos ÁSZF rendelkezései. Egyedi szerződés alkalmazása esetén, az egyedi szerződés, valamint 

az ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései az 

irányadóak. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden 

esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy 

Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül 

kikötésre. 

A Megrendelő a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató szolgáltatásaira 

vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. 

A Szolgáltató adatai, elérhetőségei: 

Név: Real View Hungary Kft. 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Szent István utca 36. 

Telefon: +36702057066 

Honlap: https://realview.hu 

https://vr-flat.web.app 

Email: info@realview.hu  

Adószám: 29021572-2-16 

Cégjegyzékszám: 16-09-019660 

 

 



2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról 

Virtuális túra készítő online szoftver szolgáltatás (VR-flat) 

A VR-flat szoftver lehetővé teszi virtuális túrák egyszerű és gyors, felhasználóbarát összerakását, 

elkészítését, majd annak szabad megosztását, felhasználását, honlapra történő beágyazását egy 

generált linken keresztül. A virtuális túra készítő szoftver (VR-flat) szolgáltatás megrendelését és 

annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató 

honlapján feltüntetettek szerinti paraméterekkel az online szoftver használatának biztosítását.  

A pontos előfizetés csomagok típusa és azok összetétele, valamint ára a honlapon található.  

A virtuális túra szoftverben 2 ingatlan és virtuális túra méretre vonatkozó opcióból választhatnak 

felhasználóink; Flat (Lakás) és House (Ház) méretek, melyeken belül többféle előfizetési 

lehetőséget találnak – elkészíthető virtuális túrák és felhasználói fiókhoz hozzáadható további 

felhasználók száma tekintetében - mind a magánszemélyek, mind az irodai céges felhasználók. 

Flat opció esetén –mely maximum 100 négyzetméteres ingatlanméretig ajánlott- a maximálisan 

feltölthető képszám 40 db virtuális túránként. House opció esetén – mely nagyobb méretű 

ingatlanokhoz javasolt, 100 négyzetméter felett – 100 képet tölthetnek fel maximum a 

felhasználók virtuális túránként. 

Ha segítségre van szükségük a megfelelő előfizetési csomag kiválasztásával kapcsolatosan, írjanak 

e-mailt az info@realview.hu címre további információkért, felvilágosításért. 

A virtuális túra készítő VR-flat szoftverhasználó felhasználók felelősségei: 

o A felhasználó felel minden felhasználói fiókján keresztül történő tevékenységért.  

o A felhasználó elfogadja, hogy felhasználónevét, valamint jelszavát nem adja ki harmadik 

félnek, felhasználói előfizetését nem értékesíti tovább.  

o A felhasználó vállalja, hogy minden információ, amit a regisztrációkor megad, valós, 

pontos és hiteles, azok változása esetén biztosítja az új, naprakész adatokat a 

Szolgáltatónak. 

o A felhasználó kijelenti, hogy nem kéri el, gyűjti vagy használja más virtuális túra készítő 

VR-flat szoftverhasználók adatait. 

o A felhasználó felel a felhasználói belépési adatainak, jelszavának biztonságban tartásáért. 

Virtuális túra készítés oktatás 

A „virtuális túra készítés” oktatás szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését 

követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a honlapon feltüntetettek szerinti 

online vagy személyes formában történő oktatás megszervezését, illetve megtartását. Az oktatás 

a virtuális túra készítés minden lépésére kiterjed, beleértve az anyagok elkészítését, összerakását, 

illetve az eszközök és a szoftver megfelelő és hatékony használatát is. 

Virtuális túra készítés projekt alapon 

Az virtuális túra készítés szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a 

Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti 

virtuális túra elkészítését, valamint annak rendelkezésre bocsátását a megrendelő részére.  

Az elkészült virtuális túrát egy linken keresztül juttatjuk el e-mailben a Megrendelő részére, 

melyet szabadon megoszthat, vagy beágyazhat bármilyen weboldalra.  
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A Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységek 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Megrendelővel szemben, hogy az általa igénybevett 

szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi 

ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja: 

o Elektronikus levelezésen keresztüli ügyfélszolgálat 

A hét minden napjára vonatkozóan biztosított 24 órás ügyelet, mely keretében a Szolgáltató 

vállalja, hogy a megkereséstől számítva egy napon belül reagál. Az ügyelet kizárólag az e-mailes 

megkeresésekre vonatkozik! Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@realview.hu 

o Általános telefonos ügyelet 

Kizárólag munkaidőben, reggel 9 és este 18 között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely 

elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Megrendelők és érdeklődők részére. 

Telefonszám: +36702057066 

3. A szerződéskötéséhez szükséges adatok 

A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő a személyének azonosításához 

szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa: 

- Természetes személy esetén: név, lakóhely, mobil telefonszám és email cím.  

- Nem természetes személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, 

bankszámlaszám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi 

igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma és email címe. 

Amennyiben a Megrendelő bármely adata az szerződéskötést követően megváltozik, a 

Megrendelő köteles azt a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés 

elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az abból 

eredő kárt a Megrendelő viseli. 

4. Adatvédelmi szabályzat 

A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat 

bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. A Felhasználó által megadott 

személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a 

törvény úgy rendelkezik vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből - az adatok körének 

kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb 

esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem 

adta meg. 

A Megrendelő által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése a Megrendelő 

felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót 

ezért semminemű felelősség nem terheli. 



5. GDPR adatigénylés 

Ügyfeleink jogos érdek alapján történő adatigényléshez az e-mail elérhetőségünket 

(info@realview.hu) vehetik igénybe.  

6. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek 

A Megrendelő a 2. pontban felsorolt szolgáltatásokért adott szolgáltatás típusának függvényében 

egyszeri vagy meghatározott időszakonként többszöri alkalommal (havonta)– szolgáltatási díjat 

fizet a Szolgáltatónak. Egyedi ajánlat minden esetben kérhető. 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori árát illetően a Szolgáltató honlapján, az 

egyes szolgáltatásoknál feltüntetett árak az irányadóak. 

A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja. 

A Szolgáltató által kibocsátott számlákat e-mailben küldi el Felhasználóinak, Megrendelőinek. 

A fizetési időpontok és feltételek az egyes szolgáltatások tekintetében: 

Virtuális túra készítő online szoftver szolgáltatás (VR-flat) 

Virtuális túra készítő online szoftverünk, a VR-flat havi előfizetéses modellben elérhető 

felhasználóink számára. Az előfizetői csomagok a honlapon vannak feltüntetve. A fizetés a 

megrendeléssel egy időben a honlapon - beépített Stripe fizetőkapu használatával - 

bankkártyával történik, ahol a felhasználók automatikusan elmenthetik bankkártya adataikat a 

későbbi kényelmesebb, automatikus fizetés érdekében. Az adatok bármikor módosíthatóak. 

A kiválasztott előfizetés automatikusan havonta megújul, egészen addig, amíg a felhasználó le 

nem mondja azt. A felhasználó a szolgáltatást bármikor indoklás nélkül lemondhatja az oldalon 

keresztül, vagy az info@realview.hu e-mail címen. 

Ha nem sikerül az aktuális havidíjat beszedni, erre a rendszer 7 napon belül kísérleteket tesz az 

alábbi alkalmak során:  

1) 12 óra múlva,  

2) majd újabb 12 óra után, 

3) majd 24 óra után, 

4)  ezt követően 48 órával, 

5)  majd az arra következő 72 órával újra kísérletet tesz a rendszer a havidíj beszedésére.  

Ha a 7 nap után sem sikerül a szolgáltatási díj beszedése, akkor ezt követően korlátozzuk a 

szolgáltatás használatát. Minderről a megadott e-mail címen tájékoztatjuk a felhasználót. 

A felhasználó megérti és elfogadja, hogy a szolgáltatás díja, elérhetősége és használata teljes 

hónapokra vonatkozik. A szolgáltatás díjában nincs törthónap, így ha a felhasználó a már 

előfizetett hónap alatt mondja fel az előfizetését, akkor sem jár szolgáltatási díj visszatérítés 

időre arányosítva. Ebben az esetben a lemondás a következő hónaptól (hónapforduló 

napjától) teljesül, onnantól kezdve már nem lesz elérhető a szolgáltatás a felhasználó 

számára.  

A hónapforduló napra pontosan az előfizetés megrendelését követő hónap ugyanazon napja. 

Például, ha Ön 2021. április 5-én rendelte meg szolgáltatásunkat és fizetett elő, akkor a 

következő hónap 5. napja lesz a hónapforduló, tehát 2021. május 5. 
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A szoftverben készített túrákat 30 napig megőrizzük, ha a felhasználó újra szeretne előfizetni 30 

napon belül, még vissza tudjuk állítani korábban elkészített virtuális túráit - a lentebb 

meghatározott rendszergazdai szolgáltatás díj ellenében -, utána erre már nincs lehetőség. Ezzel 

kapcsolatosan írjon nekünk az info@realview.hu e-mail címre. 

 

Időközi – előfizetői perióduson belüli - „upgrade”, tehát nagyobb előzetői csomagra történő 

váltás esetén a nagyobb előfizetés a megrendelés pillanatától azonnal aktív és használható. 

Ebben az esetben a két csomag (a korábbi kisebb és a megrendelt nagyobb csomag) közti 

árkülönbséget kell Önnek megfizetnie, ugyanakkor fontos, hogy a periódus lejárta ugyanúgy az 

eredeti megrendelés alapján számított fordulónapra esik majd. Példa: Ön 2021. május 10-én 

megrendelt egy Flat Basic Irodai Előfizetést, majd 2021. május 15-én szeretne nagyobb csomagra, 

egy Flat Medium Irodai Előfizetésre váltani, akkor a kettő csomag árkülönbségének megfizetése 

után azonnal elérhetővé válik a Flat Medium Csomag, mely 2021. június 10-ig érvényes, akkor 

kerül automatikusan újra megújításra, ha csak le nem mondja azt a hónapforduló napjáig. 

 

Az előfizetésben történő „downgrade” lehetőségek alkalmazása, tehát kisebb előfizetői csomagra 

történő váltás esetén a downgade azonnal megvalósul, és a rendszer kiszámolja a napokra 

vetített összeget, amellyel meghosszabbodik az előfizetés. Például egy „medium” csomagot 

vásárol a felhasználó 2021 május 10-én, majd május 13-án szeretne inkább mégis kisebb „basic” 

csomagra váltani, akkor az új „basic” előfizetése meghosszabbodik, és 2021. június 10. helyett 

2021. június 25 –ig lesz érvényes az előfizetése, a „basic” periódus aznap újul majd meg. Ez az 

információ, a pontos dátum mindig feltüntetésre kerül a kosárban/ fizetésnél, majd a felhasználói 

fiókban is.  

 „Downgrade”esetén a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy nincs több virtuális túra a 

fiókjában, mint amennyi biztosított és engedélyezett a kisebb csomagban, amit szeretne 

választani. Például ha 10 túrája van a felhasználónak, de szeretne kisebb, 6 túra 

létrehozását/tárolását engedélyező, biztosító csomagra váltani, azt csak azután tegye meg, hogy 

redukálja a túráinak számát a kisebb csomagban megadott maximális túra számra - ami a 

példánkban 6 db túra - vagy az alá. Ellenkező esetben a régi túrái elérhetetlenné válnak, 

archívumba kerülnek és csak a legújabb – példában szereplő 6 db-  marad elérhető. 

Downgrade és upgrade funkciók a Fiókom/ Előfizetések menüpontban érhetőek el. 

Irodai előfizetés esetén több felhasználó is hozzáadható egy „előfizetéshez”, akik szintén 

használhatják a virtuális túra készítő programot. Ebben az esetben a fő felhasználó - akinek a 

nevén az előfizetés van – állítja be az előfizetést, valamint a bankkártyás fizetéshez, számlázáshoz 

szükséges adatokat, ő felel azok pontosságáért, helyességéért, valamint a szolgáltatási díj 

kifizetéséért.  

Felhasználói fiók vásárlásakor szintén egy hónapra szól a felhasználói fiók előfizetés, tehát ha 

2021. május 14-én vásárolt felhasználói fiókot már meglévő irodai előfizetéséhez, akkor 2021. 

június 14-én lesz a fordulónap, az újabb előfizetési periódus (hónap) akkor kerül aktiválásra.  

Az előfizetési periódusok fordulónapja látható a fizetéskor, illetve a felhasználói fiókban is 

elérhető, bármikor megtekinthető. 

A felhasználó megérti, hogy nincs szolgáltatási díj visszatérítés törthónapra vetítve, kisebb és/ 

vagy nagyobb csomagra váltás esetén, valamint egy olyan előfizetés után sem, melyet nem 

használnak.  
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Az előfizetés bármikor lemondható a felhasználó fiókjában, lemondás „cancel” gomb 

megnyomásával.  

Virtuális túra készítés oktatás 

Virtuális túra készítés oktatásainkat a honlapon feltüntetett árakon kínáljuk, - előzetes egyezetést 

követően - online, illetve személyes formában. Az oktatás a virtuális túrákhoz szükséges anyagok 

elkészítésére, annak összerakására, az eszközhasználatra, valamint a szoftverhasználatra, a 

virtuális túra elkészítésére irányul.  

A virtuális túrák kifizetése számla ellenében történik készpénzben vagy utalás útján. A fizetés 

teljesítési határideje a számla kiállítását követő 7. nap. Ha a kifizetés nem teljesül, a Szolgáltató 

nem biztosítja az oktatást a Megrendelő számára. 

Virtuális túra készítés projekt alapon 

Virtuális túrák elkészítését A-tól Z-ig a honlapon feltüntetett árakon kínáljuk. A virtuális túra 

árának meghatározásához az alapterületből (ingatlan, terület négyzetméter) indulunk ki. A 

túrához szükséges anyagok elkészítésére egy előre egyezetett időpontban kerül sor. Ezt követően 

túra méretétől függően, de jellemzően 48 órán belül elkészítjük a virtuális túrát, melyhez egy 

linket biztosítunk megrendelőnk számára. A linket bármilyen oldalra beágyazhatja és szabadon 

használhatja.  

A virtuális túrában van lehetőség a megrendelő saját logójának feltüntetésére is. Ehhez 

előzetesen kérjük annak elküldését az info@realview.hu e-mail címre. 

A virtuális túrák kifizetése számla ellenében történik készpénzben vagy utalás útján. A fizetés 

teljesítési határideje a számla kiállítását követő 7. nap. A Szolgáltató a fizetési kötelezettségről, 

annak határideje előtt, a lejáratkor emlékeztetőt küld a Megrendelőnek. A fizetés nem teljesítése 

esetén a 7. napon törlésre kerül a szolgáltatás, és a virtuális túra nem lesz elérhető a megrendelő 

számára (a korábban megadott linken). 

7. Rendszergazdai szolgáltatások 

Virtuális túra készítő online szoftver tárhely tartalmának korábbi állapot visszaállítása  

o meglévő előfizetés esetén: egyszeri 5 000 Ft + ÁFA,  

o előfizetés lejárta utáni visszaállítása: egyszeri 10 000 Ft + ÁFA.  

Ezzel kapcsolatosan keressen minket az info@realview.hu e-mail címen. 

8. Szerződés időtartama, módosítása, felmondása 

A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi 

megállapodás esetén van lehetőség. 

A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a 

Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a 

Szolgáltató levélben vagy e-mailen keresztül értesíti a Megrendelőt a módosítani kívánt 

feltételekről. Ha a Megrendelő a tájékoztatást követő 30 napon belül nem tesz észrevételt vagy 

emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Megrendelő 

nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel 

nélkül felbonthatja. 
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A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról 

az egyéni szerződések rendelkeznek.  

A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot 

megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően tájékoztatja a Megrendelőt a 

szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött e-mail 

figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését. 

A Megrendelő felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. 

Amennyiben olyan email címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem 

elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól. 

A Megrendelő, függetlenül a szerződés időtartamától, bármikor, feltételek nélkül felmondhatja a 

szerződést. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a 

Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, a Megrendelő nem kérheti a 

szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését. 

A számla kiállítása után a számlázási adatok módosítására kizárólag módosítási díj ellenében van 

lehetőség. Ennek a díja 1 000 Ft + ÁFA / számla. 

A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a 

Felületen. 

A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. 

Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja az 

előfizetés lemondása, regisztráció törlése. A regisztráció törlésére e-mail-ben van lehetőség az 

info@realview.hu címen. 

A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú 

felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés 

megszüntetésének módja az előfizetés valamint a regisztráció korlátozása, majd törlése. 

Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a 

Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő 

elérhetetlenné tétellel – eltiltani. 

A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek 

Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg. 

9. Különleges esetek, tiltott tevékenységek 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben a 

Megrendelő - az Internet általános szabályainak - nem megfelelően használja szolgáltatását. 

Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket: 

o A Szolgáltató logójának vagy nevének használata olyan módon, hogy az az ügyfél kapcsolaton kívül 

más kapcsolatot sejtessen. 

o Tilos a Szolgáltató által bevezetett korlátozásokat, szabályozásokat megkerülni vagy arra 

törekedni. 

o Erőszakos, pornográf, gyűlöltet keltő, szabálysértő, törvénytelen tartalmak, képek feltöltése az 

online szoftver tárhelyére, valamint azok felhasználása a virtuális túra elkészítéséhez szigorúan 

Tilos. 

o Az online szoftver felületen nem helyezhető el olyan tartalom, mely törvénybe, jogszabályba 

ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység 

végzéséhez nyújt segítséget, internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget. 
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o A felhasználó nem akadályozhatja, zavarhatja meg a virtuális túra készítő VR-flat szoftver, szerver, 

hálózat működését, beleértve a vírusokkal, kémprogramokkal fertőzött fájlok feltöltésével. 

 

10.  Káresemények 

A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a teljesítés 

napjától. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és 

folyamatosságának biztosítása érdekében a szolgáltatási időszak teljes időtartama alatt. 

Szolgáltató ezt meghaladóan nem felel a Megrendelő, illetve annak ügyfelei, valamint 

felhasználói felé azon veszteségekért, különösen adatvesztésért, vagy bármiféle közvetett vagy 

közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy a 

Megrendelő magatartása okozott. 

A VR-flat virtuális túra szoftver, valamint a kész virtuális túra szolgáltatásokban a Szolgáltató 

hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés esetére, valamint a Szolgáltató 

egyéb hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra és 

szolgáltatásra vonatkozó díj mértékéig felel. Egyebekben Szolgáltató a kártérítési felelősségét 

kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által okozott leállásért, valamint azon 

részleges vagy teljes leállásokért, amelyet más szolgáltatók eszközeiben bekövetkezett 

rendellenes konfiguráció vagy nem megfelelő működés eredményez. 

A Megrendelő vállalja, hogy az esetleges jogellenes anyagokat, erre irányuló felszólítást követően 

a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott 

szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni. Az ilyen okból bekövetkezett szolgáltatás 

korlátozásának időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő. 

11.  Általános Szerződési Feltételek módosítása 

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak 

hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató 

honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt 

nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga 

után. 

12.  Kapcsolattartás 

A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani. 

A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre 

küldheti meg: 

- Elektronikus üzenet formájában az info@realview.hu e-mail címre. 

- A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton. 

Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése 

Jognyilatkozatnak minősül. 

A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 

munkanapon belül válaszol. A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napja e-mail 

esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik, postai 

levél estén pedig a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap. 

 



13.  Panaszkezelés 

Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, 

munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, a Megrendelő az ügyfélszolgálati lehetőségeken 

keresztül jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul 

kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. 

A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy e-mailen keresztül történő 

megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni. 

Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja 

felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában. 

A panasz elutasítása esetén a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi 

jogorvoslati lehetőség. 

A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 

naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára 

illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. 

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató 

fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóságnál tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint 

illetékes Budapesti Békéltető Testület előtt. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a 

fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: 

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. 

 

14.  Záró rendelkezések 

A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az 

érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes 

rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben 

egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek 

során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés 

célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. 
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