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Általános Szerződési Feltételek 

Hatályos 2020. március 25-től 2020. június 30-ig. 

 

A következő feltételek vonatkoznak a https://mysoccersystem.com/ weboldalon keresztül,  

a My Soccer System Hungary Kft. (székhely: 7624 Pécs, Fejér Lipót utca 3. 9. em. 26. Cgjsz.: 02 09 

083526, adószám: 13004688-2-42, tel.: +36 30 539 2803, https://mysoccersystem.com/ , e-mail cím: 

info@ mysoccersystem.com, a továbbiakban: (MYSS) által fogyasztók számára értékesített minden 

termékre és szolgáltatásra.  

Az „Ön” vagy „Öné” kifejezés azt az egyént jelenti, aki rendelést adott le a Termékek megvásárlására a 

megjelölt weboldalon keresztül.  

A Termékek kizárólag elektronikus úton rendelhetők meg a https://mysoccersystem.com/ oldalon. 

Gondosan olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket! 

 A weboldalon való rendelésfeladással Ön elfogadja ezen szerződést, az alábbiakban leírt feltételekkel.  

Jelen szerződés nem érinti azon jogait és jogosultságait, amelyek Önt fogyasztóként megilletik.  

Jelen általános szerződési feltételek kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre irányadóak! 

A jelen szerződés a 45/2014. (II.26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló Kormányrendelet szerint Távollévők között létrejött szerződésnek minősül, amely 

szerződésre a magyar jog irányadó, a szerződés nyelve magyar nyelv.  

1. Megrendelés  

1.1. A https://mysoccersystem.com/ oldalon az MYSS szoftverének letöltéséhez szükséges 

licencjogokat lehet megrendelni, legalább egy számítógépre, 2020. június 30-ig történő 

használatra. 

A megrendeléshez nem szükséges regisztráció. A megrendelés a https://mysoccersystem.com/ 

oldalon történik. A letöltés menüpont alatt tudja kiválasztani és letölteni a kívánt terméket.  

1.2. A szoftver letöltése után a Felhasználónak vissza kell jeleznie a sikeres letöltés tényét az 

info@mysoccersystem.com levelezési címre és meg kell adnia azt az e-mail címet, amelyre 

szeretné megkapni az ingyenes licenckódot.  

 

1.3. Az email-es visszajelzéstől számított 3 munkanapon belül a megadott e-mail címre elküldjük 

Önnek az elektronikus licencet, amely a megrendelt termék használatához szükséges kódot, 

telepítési útmutatót és a termék leírását tartalmazza.  

A licenc a kiküldéskor már működik, használható vele a szoftver.  

1.4. Az Ön elektronikusan benyújtott Megrendelése képezi az Ön igényét a MYSS felé a Termék 

használatára a jelen Feltételeknek megfelelően. Az Ön megrendelésének az MYSS általi 

elfogadása akkor válik hatályossá, amikor elküldjük az Ön által megadott e-mail címre az 

érvényes licenckódot. A MYSS-sel, a fenti, elektronikus úton kötött szerződése, írásban kötött 

szerződésnek minősül.  

1.5. Bármely, megrendeléssel kapcsolatos egyéb kérdései esetén a MYSS munkatársai 

rendelkezésére állnak az info@mysoccersystem.com címen, és a +36 30 5392803 

telefonszámon.  

https://mysoccersystem.com/
https://mysoccersystem.com/
https://mysoccersystem.com/
https://mysoccersystem.com/
mailto:info@mysoccersystem.com
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2. A termék ára  

2.1.  A Termék 2020. március 25 -től 2020. június 31-ig való használata ingyenes.  

3. Megrendelés visszavonása, elállás, panaszkezelés  

3.1. Amennyiben Ön és a MYSS nem állapodtak meg másként, az MYSS a megrendelt termékhez 

kapcsolódó licenckód elküldésével teljesíti a szerződést, vagyis Önnek, a terméket 

használhatóvá teszi az 1.1 pontban meghatározott időre.  

3.2. Ön jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a megrendelés teljesítésétől számított 14 

napon belül.  

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése 

megkezdődött (azaz az elektronikus licenc kiküldésre került), Ön jogosult a licenc kiküldésétől 

számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.  

3.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó 

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, a My Soccer System Hungary Kft. 7624 

Pécs, Fejér Lipót utca 3. 9. em. 26. címünkre, vagy elektronikus úton küldött levél útján az 

info@mysoccersystem.com e-mail címre. 

 

3.4. Az elállás/felmondás joghatásai  

3.4.1. Elállás, vagy felmondás esetén az elküldött licenc kódjait érvénytelenítjük. 

4. Panaszkezelés  

A szoftver telepítésével, működésével, ill. árakkal, vásárlással kapcsolatos kérdéseit a következő 

módokon teheti fel:  

E-mailben: support@mysoccersystem.com címen, és telefonon a +36 30 5392803-n. 

5. Jogosulatlan termékek és márkavédelem  

5.1. Ön nem módosíthatja, csomagolhatja szét vagy bonthatja le a Termék összetevő elemeit 

szétosztás, átruházás, viszonteladás céljára vagy bármilyen egyéb célra. Kifejezetten tilos a 

MYSS egyértelmű, kifejezett engedélye nélkül elválasztania a termékkulcsot a hozzá társított 

szoftvertől és átruháznia a termékkulcsot harmadik félnek bármilyen célra.  

A licenclevélben szereplő kódok nem átruházhatóak harmadik fél részére.  

5.2. A MYSS szoftverek Magyarországon kizárólag Cégünktől szerezhetőek be. Amennyiben 

Cégünk megalapozott gyanúja szerint a termék beszerzése bármilyen jogosulatlan úton történt, 

Cégünk nem köteles Önnek technikai terméktámogatás vagy egyéb ügyfélszolgálati támogatás 

nyújtására vagy az előfizetés folytatásának engedélyezésére.  

5.3. A MYSS fenntartja a jogot saját kizárólagos döntése szerint bármilyen jogosulatlan eszközön 

keresztül megszerzett Termék előfizetésének letiltására. 
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6.  Egyéb fontos információk  

6.1. A MYSS garantálja, hogy a Terméket ésszerű gondossággal és szakértelemmel, elfogadható 

időn belül, és lényegében a jelen Szerződésben leírtak szerint bocsátja rendelkezésre. A MYSS 

a Termékekkel kapcsolatban nem tesz semmilyen más ígéretet és nem garantál mást 

6.2. Korlátozott felelősségvállalás.  

A vonatkozó jogszabályok által biztosított mértékig  a Licensztulajdonos semmilyen esetben 

sem felelős bármiféle bevétel, vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, 

adatvesztésért, helyettesítő termék(ek), vagy szolgáltatás(ok) beszerzéséből fakadó 

költségekért, tulajdonban bekövetkezett, vagy személyt érintő kárért, üzleti forgalom 

kieséséért, üzleti információ elvesztéséért, vagy bármiféle speciális közvetlen, illetve közvetett, 

eseti, gazdasági, fedezeti, büntetőjogi vagy következménykárért, függetlenül a károkozás 

mikéntjétől és attól, hogy a z szerződésből, szándékos károkozásból, gondatlanságból, vagy 

más felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Termék használatának, vagy 

használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a Licensztulajdonost 

előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkezésének lehetőségéről.  

A felelősség kizárását a jogszabályok nem teszik lehetővé, a korlátozását viszont igen, ezért a 

Licensztulajdonos felelőssége a Termék eredeti árának (ingyenes, 0 Ft) mértékére korlátozódik. 

6.3. Kellékszavatosság  

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett 

a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.  

A Felhasználó jogosult kijavítást igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog 

teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek  

A kijavítást - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - 

megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.  

6.4. A kellékszavatossággal kapcsolatos részletek: 

6.4.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?   

Ön a MYSS hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Ptk. szabályait egy 

bekezdéssel korábban ismertettük.  

6.4.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  

Ön – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna.  

6.4.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, 

hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl 

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

6.4.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Ön a MYSS-sal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

6.4.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének 

a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a 

szolgáltatást A MYSS nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 
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már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 

is megvolt.  

 

6.5. Termékszavatosság  

6.5.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?   

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogokat 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

6.5.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását kérheti.  

6.5.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal.  

6.5.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 

két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

6.5.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

Önnek kell bizonyítania  

 

6.5.  A tulajdonjogot a MYSS megtartja a Termékek és/vagy az Oldal és a Termékekhez társuló 

vagy azokkal megjelenő minden kereskedelmi név, védjegy, szolgáltatási jel minden 

tulajdonjogát és egyéb szellemi tulajdonjogokat. Ön nem távolítja el, teszi olvashatatlanná 

vagy rejti el a MYSS-nek a Termékeken levő, azokban tartalmazott, vagy azokhoz társuló 

egyetlen szerzői jogi vagy védjegy figyelmeztetését és/vagy jelmagyarázatát vagy egyéb 

tulajdonjogi figyelmeztetését sem.  

6.6. Vis Maior. A MYSS nem felelős a teljesítés meghiúsulásáért olyan előre nem látható 

körülmények vagy okok következtében, amelyek túl vannak a MYSS ésszerű irányításán, 

beleértve a felsőbb hatalom tetteit, háborút, lázadást, embargókat, polgári vagy katonai 

hatóságok tetteit, tüzet, áradásokat, baleseteket, sztrájkokat, munkáselbocsátásokat, vagy 

szállítási, létesítmény-, üzemanyag-, energia-, munkaerő- vagy anyaghiányokat, de nem csak 

azokra korlátozódva. Bármely ilyen késés esetén a MYSS mentesíthető a teljesítéstől addig a 

mértékig, ameddig késik vagy akadályoztatva van ilyen ok miatt.  

7. Felügyeleti szervek elérhetőségei  

Gazdasági Versenyhivatal 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Telefon: 06 (1) 472 8900 

Honlap: www.gvh.hu 

8. Záró rendelkezések  

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet, továbbá Az 

elektronikus kereskedelem szabályairól a 2001. évi CVIII. Törvény, és a Fogyasztóvédelmi törvény 

előírásait kell alkalmazni. 

http://www.gvh.hu/

