Jogi nyilatkozat
A www.b-payment.com honlapot (a továbbiakban, mint: “Oldal”) a B-Payment Zrt. (székhely: H-1132
Budapest, Váci út 4., cégjegyzékszám: 01-10-047882; adószám:2472237-2-41, EU adószám:
HU2472237, a továbbiakban, mint “B-Payment”) fejlesztette és üzemelteti.
A jelen jogi nyilatkozat az Oldal használati feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen! Az
Oldal meglátogatásával, böngészésével, Ön elfogadja az alábbi feltételeket, továbbá elismeri, hogy a BPayment saját hatáskörben jogosult a jelen dokumentum kiegészítésére, módosítára, melyek külön
értesítés nélkül érvényesek Önre is. Ha a jelen feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne használja ezt az
Oldalt!
Az Oldal megjelenése, mint szerzői jog, továbbá, az Oldalon megjelenített védjegyek, grafikák (pl. logo),
képek, cikkek, és minden kreatív és művészi alkotás kizárólagos jogosultja a B-Payment. Az Oldal
bármely tartalmi elemének felhasználása a B-Payment előzetes, kifejezett írásbeli engedélyéhez kötött!
A B-Payment minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy az Oldalon közzétett tartalom hiteles, pontos
és teljes legyen, azonban esetleges hibák előfordulhatnak. A B-Payment nem felel az Oldalon elérhető
információk és tartalom megfelelősségéért, hitelességért és teljességéért és kizárja bármely, akár
közvetlen, akár közvetett kárért, elmaradt haszonért, járulékos költségekért, vagy az Oldalon közzétett
bármely tartalom használatából eredő kárért való felelősségét.
Az Oldal főoldalára/ aloldalaira mutató linkeket a B-Payment előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül el
lehet helyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat. Nem engedélyezett linket úgy elhelyezni,
amely azt a látszatot kelti, hogy az Oldal bármely része, vagy annak tartalma más honlap közvetlen,
vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg. Az Oldal külső oldalakra mutató
linkeket tartalmazhat. A B-Payment nem felel ezen külső oldalakon elérhető információkért, vagy azok
pontosságáért.
Elfogadja, hogy tilos az Oldal, vagy az Oldalhoz kapcsolódó hálózat működésének zavarása, vagy annak
kísérlete és az informatikai előírások megsértése.
Hírlevélre feliratkozás, vagy a B-Payment által biztosított szolgáltatások elérése felhasználói
regisztrációt igényelhet. Ezzel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el figyelmesen
Adatvédelmi Szabályzatunkat.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk az Oldal magas szintű elérhetőségéért, azonban nem garantáljuk
az Oldal 24/7 szintnek megfelelő működését.
B-Payment Zrt. 2018 Minden jog fenntartva!
A B-Payment © www.b-payment.com weboldalon feltüntetett neve és hivatalos logója szerzői jog által
védett!

