Általános szerződési feltételek
Az alábbiakban leírt felhasználási feltételek szabályozzák a Billingo (GetBillingo.com, Billingo.hu)
weboldal és minden hozzá tartozó szolgáltatás, termék és tartalom használatát beleértve de nem
kizárólagosan a Billingo Online Számlázót ("Billingo", "Weboldal", "Szolgáltatás"). A Billingot az
Octonull Kft. ("Octonull") üzemelteti. A Weboldal és Szolgáltatásainak használatát csak a
Felhasználási feltételek módosítás nélküli elfogadásával lehet megkezdeni.
Kérjük körültekintően olvasd el ezt a nyilatkozatot még mielőtt a weboldal használatát megkezdenéd.
A Weboldal illetve valamennyi kapcsolódó Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadod és a
Szerződést magadra nézve kötelezőnek tekinted. A Weboldalt és Szolgáltatásait nem veheted
igénybe a felhasználási feltételek összes pontjának elfogadása nélkül. A weboldalt kizárólag nagykorú
felhasználók használhatják.

A FELHASZNÁLÓI FIÓK
Felhasználói fiók regisztrálásával beleegyezel abba, hogy
•
•
•
•
•

•

gondoskodsz a felhasználói fiókodhoz tartozó jelszó és API kulcs biztonságáról;
felelős vagy minden tevékenységért ami a felhasználói fiókodban illetve azzal kapcsolatosan
történik és
felelős vagy a felhasználói fiókkal kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítéséért;
a legfrissebb személyes és kapcsolati adataidat és minden egyéb információt ami szükséges a
regisztrációs folyamathoz valamint a szolgáltatás folyamatos használatához megadsz;
az adatokban történő változás esetén az Octonull-t legkésőbb 5 munkanapon belül
tájékoztatod - az Octonull mindaddig a bejelentett képviselődet tekinti nevedben eljárásra
jogosultnak ameddig igazoltan nem változtatod meg a regisztrációs adatot;
fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy a felhasználási feltételek be nem tartása esetén, külön
értesítés nélkül, megtagadjuk bárkitől, bármikor a szolgáltatást.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
Beleegyezel abba, hogy a szolgáltatást úgy használod, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek, szabályoknak és előírásoknak, beleértve az adatok exportálásával kapcsolatos, a
lakóhelyed szerinti állam törvényeit.
Felhasználói feltételek elfogadásával kijelented, hogy a szolgáltatás igénybevételével, a számlázással,
az archiválással és bármely szolgáltatáshoz kapcsolódó előírással kapcsolatosan a saját tanácsadódat
vetted igénybe. Az Octonull a szolgáltatás igénybevételét biztosítja és tanácsadást nem végez.
Különösen tiltottak az alábbi tevékenységek, függetlenül a közreműködés közvetlen, vagy közvetett
jellegétől:
•

a szolgáltatást olyan tartalmak feltöltésére, továbbítására illetve terjesztésére használni, ami
törvénytelen, rágalmazó, zaklató, sértő, tisztességtelen, obszcén, vírusokat illetve egyéb

kártékony szoftvereket tartalmaz, vagy más módon, az Octonull által az észszerűség keretein
belül kifogásolható;
•

a szolgáltatást vagy bármely részét tisztességtelen vagy helytelen célra használni, tovább
értékesíteni, lemásolni, reprodukálni az Octonull előzetes írásos engedélye nélkül,

•

bármilyen automata eszközt (robotot, spidert), adatbányászati eljárást, vagy manuális
folyamatot bevetni a szolgáltatás bármely tartalmának megfigyeléséhez vagy másolásához,

•

a szolgáltatást vagy bármely részének működését veszélyeztetni vagy leállásra kényszeríteni

•

Az előbbi pontok bármelyikének megsértése ezen Szerződés azonnali megszüntetését illetve
további jogi következményeket eredményezhet.

SZÁMLÁK KIÁLLÍTÁSA
Számla kiállítására csak abban az esetben, vagy jogosult, ha felhasználóként regisztráltál, továbbá, ha
a regisztrált felhasználó nevében és helyett, törvényes képviselőként, vagy a felhasználó által adott
meghatalmazás birtokában számla kiállítására vagy jogosult. Az Octonull-nak és a Billingo csapatának
nincs lehetősége minden felhasználó egyesével történő vizsgálatára.

BIZTONSÁGI MENTÉS
Az Octonull által a Billingo számláihoz biztosított biztonsági mentés szolgáltatás a magyar törvények
alapján nem minősül minősített archiválási szolgáltatásnak, emiatt neked, mint felhasználónak
kötelessége, hogy a digitálisan és nyomtatott formában kiállított számlák tárolásáról a törvényekben
foglaltaknak megfelelően gondoskodj.
Ettől függetlenül, az Octonull a számlák és egyéb adatok biztonsági másolatait időbeni korlát nélkül a
felhasználói fiókodhoz tárolja.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS
Az Octonull a saját fokozott biztonságú tanúsítványát a jogszabályokban foglaltak szerinti minősítetthitelesítést szolgáltatól szerzi be.
Elfogadod és megbízod az Octonull-t, hogy a saját fokozott biztonságú tanúsítványát és elektronikus
aláírását használja az elektronikus számlák aláírásához.
Az Octonull nem köteles ellenőrizni az általad a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus
aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó
képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás
tekintetében az Octonull semmilyen felelősséget nem vállal.

BIZTONSÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG
Az Octonull és a Billingo csapat nagyon komolyan veszi, hogy mindenkinek egyenlően biztonságos egy
megbízható szolgáltatást biztosítson. Ennek érdekében a legjobb minőségű szervereket és
szolgáltatásokat valamint a nemzetközileg elfogadott szabványokat használunk.

A számlákról készült biztonsági mentés 99.9999% rendelkezésre állással biztosított a fő szerverektől
elkülönített több különböző szerveren AES-256 titkosítással van tárolva.
A bankkártyás fizetést az Octonull megbízásából a nemzetközi szabványoknak és biztonsági
előírásoknak megfelelő ún. Level 1 PCI DSS minősített szolgáltató biztosítja.
Az Octonull a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverein illetve bármely egyéb szerverein soha nem tárol
bankkártya adatokkal kapcsolatos információkat.
A bankkártyás fizetés szolgáltatója a PCI DSS-nek megfelelően soha nem tárolja a bankkártya kártya
validációs kódját (CAV2, CID, CVC2, CVV2), PIN adatait illetve a mágneses csíkon található
információkat.
Ettől függetlenül egyetlen rendszer sem tökéletesen biztonságos az Internet, mint közvetítő médium
természeténél fogva nem teljesen biztonságos.Az internetszolgáltatók, a közbelső szolgáltatások és
szerver hoszting szolgáltatások megbízhatósága nem garantálható.
A szolgáltatás használatával és jelen felhasználó feltételek tudomásul vételével a fent kifejtett
kockázatokat kifejezetten elfogadod.

VISSZAJELZÉS
Az Octonull és a Billingo csapata örül minden a Weboldallal és szolgáltatásaival kapcsolatos
javaslatnak, megjegyzésnek vagy visszajelzésnek (továbbiakban "Visszajelzés")! Azonban azáltal,hogy
Visszajelzést teszel az Octonull felé, elfogadod, kijelented és garantálod, hogy az Octonull szabadon,
bármilyen célból felhasználhatja ezeket a Visszajelzéseket akár az Octonull, akár egyéb más személy
előnyére anélkül, hogy bármilyen kompenzációt vagy kötelezettséget vállalna feléd vagy bárki más
felé.

FIZETÉS ÉS MEGHOSSZABBÍTÁS
Az összes vásárlás végleges! A vásárlást követően nem áll módunkban a vásárlásod teljes- vagy
részösszegét bármilyen módon és formában visszatéríteni.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Új regisztráció esetén jogosult vagy 30 napos próba verzió használatára, aminek lejárta után tovább
használhatod a szolgáltatást ingyenesen bizonyos funkciók korlátozásával, vagy díj fizetés ellenében
megvásárolhatsz egy fizetett csomagot.
Egy felhasználó (magánszemély vagy cég) egyetlen próba időszakra van feljogosítva, a próba időszak
kijátszására létrehozott felhasználói fiókok esetén fenntartjuk a jogot a fiókok előzetes figyelmeztetés
nélküli megszűntetésére.

• HAVI ELŐFIZETÉS
Az opcionális kiegészítő szolgáltatások árait leszámítva, fix díjas havi előfizetési szolgáltatást
biztosítunk a weboldal összes tartalmának és funkciójának eléréséhez. (Továbbiakban: Főszolgáltatás)

• KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI
Az egyszeri kiegészítő szolgáltatás díja a szolgáltatás igénybevételekor , a folyamatos kiegészítő
szolgáltatás a szolgáltatás aktiválásakor az első havi díjjal illetve a további időszakban a havi díj a
szolgáltatás havi díjának emelésével havonta fizetendő. A kiegészítő szolgáltatás lemondása a
Főszolgáltatás lemondásával egyező feltételek mellett biztosított.

• AUTOMATIKUS MEGHOSSZABBÍTÁS
Amennyiben nem jelzed az előfizetés időtartamának lejárta előtt az Octonull felé a lemondási
szándékot , az előfizetést automatikusan meghosszabbítjuk és ezáltal feljogosítod az Octonull-t a
megfelelő havi-, éves-, vagy egyéb rendszerességű előfizetés díjának (valamint bármilyen vonatkozó
adók) beszedésére a szolgáltatás további használatához a bankkártyád vagy egyéb fizetési módszer
segítségével.

• SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MEG NEM FIZETÉSE
A szolgáltatási díjak meg nem fizetése esetén az Octonull fenntartja a jogot a felhasználói fiók
bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

SZERZŐI JOGOK
Az Octonull mindenkit megkér, hogy tartsák tiszteletben a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogait és
az Octonull is tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonához való jogait.
Amennyiben úgy gondolod, hogy a Billingo oldalon lévő vagy arról hivatkozva elérhető anyag
megsérti a szerzői jogaidat, kérjük mielőbb vedd fel a kapcsolatot az Octonull-al.
Minden ilyen megkeresésre válaszolunk és szükség szerint leszedjük a sértő tartalmat illetve letiltjuk
a sértő tartalomra mutató linkeket.

SZELLEMI TULAJDON
A szolgáltatás igénybevétel, illetve jelen felhasználó feltételek elfogadásával az Octonull nem ruházza
át rád sem az Octonull, semegyéb harmadik fél szellemi tulajdonát, azok kizárólag az Octonull
tulajdonát képezik. Octonull, Billingo, GetBillingo.com, a Billingo logo és minden egyéb védjegy,
márkanév, grafikák és logók a Billingo szolgáltatással kapcsolatban és a weboldalon az Octonull illetve
licenszadói szellemi tulajdonát képezik, melyekkel kapcsolatos szerzői jogok gyakorlására az Octonull
jogosult.
A weboldal használata nem jogosít fel az Octonull vagy más harmadik fél védjegyének
felhasználására.

HIVATKOZÁS
Az Octonull fenntartja a jogot, hogy hivatkozást mint például "Készült a Billingo alkalmazással"
helyezzen el a kiállított számlákon és egyéb anyagokon.

VÁLTOZTATÁSOK
Az Octonull fenntartja a jogot, hogy ezen felhasználói feltételekbármely részét saját belátása szerint
változtassa vagy cserélje. A felhasználói feltételek változásáról az Octonull tájékoztatja a felhasználót.
A módosítást követően a Weboldal és a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának
elfogadását jelenti.
Új szolgáltatások és funkciók (beleértve eszközöket és erőforrásokat) bevezetése esetén egyéb
rendelkezés hiányában azokra ezen Szerződésben foglalt felhasználási feltételek vonatkoznak.

FELMONDÁS
Felelős vagy a felhasználói fiókod megfelelő felmondásáért. A fiókodat bármikor megszűntetheted a
beállítások menüpontban a "Felhasználó fiók megszűntetése" linkre kattintva. Ilyenkor nem jár az
eddig kifizetett szolgáltatásokból fennmaradó összegeiből visszatérítés és megszűntetés után a
továbbiakban nem fogunk felszámolni előfizetési díjat.
A fiók megszűntetéséért Az Octonull a havi szolgáltatási díjon felül nem számol fel további díjat és a
jövőben sem fog.
A megszűntetés azonnali, visszavonhatatlan, és a felhasználói adatok azonnali törlésével jár.
Az Octonull bármikor, bármilyen okból kifolyólag megszűntetheti a szolgáltatást, ezt a Szerződést,
felfüggesztheti vagy megszűntetheti a felhasználói fiókodat.
Megszűntetés esetén a felhasználói fiók és bármely a felhasználói fiókhoz tartozó fájl és tartalom
elérhetetlenné válik habár technikai okoból fennmaradó másolatok bizonyos adatokról benne
maradhatnak a rendszerben.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások "megtekintett állapotban" kizárólag saját felelősségedre
állnak rendelkezésre. Az Octonull, valamint a partnerei, munkatársai és licenszadói ezúton
elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások
bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.
Bár az Octonull mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás használata hibamentes és
biztonságos legyen, sem az Octonull, sem a partnerei, munkatársai és licenszadói nem garantálják,
hogy a Weboldal és a Szolgáltatások hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek
lesznek. Tudomásul veszed és elfogadod, hogy az Octonull nem vállal felelősséget a szolgáltatást
eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetettkárokért beleértve, de nem kizárólagosan az
elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati, adat vagy egyéb immateriális veszteségeket
(akkor is, ha az Octonull-t értesítették a lehetséges károkról).
A Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelented, hogy nem hallgattál el a regisztráció és a
szolgáltatás igénybevétele során semmilyen lényeges információt.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az összesített felelőssége az Octonull-nak nem haladhatja meg egyetlen esetben sem, legyen szó
szerződésről, garanciáról, kárról (beleértve de nem korlátozva a hanyagságból elkövetett vagy
származtatott károkat), termékfelelősségről, szigorú felelősségről, objektív felelősségről vagy bármi
egyébről a Weboldal és annak Szolgáltatásainak használatából adóan vagy azzal kapcsolatosan, az
általad az Octonull felé a reklamációt megelőző három (3) hónapban fizetett összeget.
Az Octonull nem vállal felelősséget bármely az Octonull-on kivülálló okokból történő
meghibásodásért vagy késésért.

ÁLTALÁNOS KÉPVISELET ÉS GARANCIA
Kijelented és szavatolod, hogy
•

•

a Weboldal illetve szolgáltatásainak használata szoros összhangban lesz jelen felhasználási
feltételekben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt követelményeknek valamint az összes
vonatkozó törvénynek és jogszabálynak (korlátozás nélkül beleértve lakóhely szerinti országban,
városban hatályos bármely helyi szabály és szabályozás, az online magatartásra és elfogadható
tartalomra vonatkozó szabályok) és
a weboldal használata nem fogja sérteni bármely harmadik fél szellemi tulajdonát

KÁRTALANÍTÁS
Vállalod, hogy kártalanítod és mentesíted a felelősség alól az Octonull-t, partnereit, licenszadóit,
valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, munkatársait és ügynökeit, bármi nemű követelés vagy
költség alól beleértve az ügyvédi díjakat, a Weboldal és a Szolgáltatások eredő használatából
adódóan de nem kizárólagosan ezen szerződés megsértését.

JOGVITA
Mindent elkövetsz annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezd az
Octonull-al. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére az Octonull magyar bíróságok
joghatóságát, és a hatásköri szabályoktól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagis illetékességét köti ki.
A felhasználó és az Octonull között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kerskedelmi szolgáltatások,
valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.
Bár, a legtöbb változtatás feltehetően jelentéktelen, az Octonull fenntartja a jogot, hogy az
Adatvédelmi Nyilatkozatot időnként saját belátása szerint megváltoztassa. Az Octonull arra ösztönzi a
felhasználóit, hogy a változásokért időnként felkeressék ezt az oldalt. A módosítást követően az
Octonull weboldalainak és a szolgáltatásainak használata az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításának
elfogadását jelenti.

