Általános Szerződési Feltételek
xzn.hu
1. Az xzn.hu-val való jogviszony
1.1 Az xzn.hu szolgáltatásainak, termékeinek, szoftverének és weboldalainak (a jelen iratban ezek
együttesen: a "Szolgáltatások", ami viszont nem foglalja magában az olyan szolgáltatásokat,
amelyeket az xzn.hu külön írásos szerződés alapján nyújt) Ön általi használatára az Ön és az xzn.hu
között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. A jelen iratban az "xzn.hu", Hutkai Zsolt egyéni
vállalkozót jelenti, adószáma: 65912342-1-25, nyílvántartási száma: 29512097. Ez az irat leírja a
szerződés létrejöttét és
rögzíti néhány feltételét.
1.2 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és az xzn.hu között
létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban "Általános Szerződési
Feltételekként" utalunk.

2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása
2.1 A Szolgáltatásokat csak akkor veheti igénybe, ha elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket.
Ön nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el az Általános
Szerződési Feltételeket.
2.2 Ön az alábbi módon fogadhatja el az Általános Szerződési Feltételeket:
(A) A megrendelőlapon a megfelelő jelölő négyzetet alkalmazva, vagy
(B) a Szolgáltatás igénybevétele során. Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy az xzn.hu az Általános
Szerződési Feltételek elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.
2.3 Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el az Általános Szerződési
Feltételeket, amennyiben (a) Ön nem éri el az xzn.hu-val való szerződés megkötésére lehetőséget
biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy (b) Magyarország vagy azon állam joga szerint,
amelyben az Ön állandó lakhelye van, vagy amelyben a Szolgáltatásokat használja, Ön nem veheti
igénybe a Szolgáltatásokat.
2.4 A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az Általános Szerződési
Feltételek egy példányát saját felhasználásra.
2.5 A szerződő felek között automatikusan 30 napos szerződés lép életbe, amelyet bármelyik fél
felbonthat.

3. Az Általános Szerződési Feltételek nyelve
3.1 Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az xzn.hu az Általános Szerződési Feltételek magyar
nyelvű változatát lefordíttatta az Ön nyelvére, azt csak az Ön kényelme érdekében tette, és csak a
magyar nyelvű Általános Szerződési Feltételek az irányadó az Ön és az xzn.hu közötti viszonyra.
3.2 Amennyiben a magyar nyelvű Általános Szerződési Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata
között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

4. Az xzn.hu által nyújtott szolgáltatások
4.1 Az xzn.hu folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat
nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy az xzn.hu időről időre előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját, jellemzőit és a szolgáltatások díjazását.

4.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy az xzn.hu a fent említett folyamatos innováció érdekében saját
belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely
tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat
a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni az xzn.hu-t.
4.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben az xzn.hu nem teszi lehetővé a hozzáférésének
használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, illetve az abban található file-okhoz és
tartalmakhoz.
4.4 Az xzn.hu vállalja, hogy 99,2%-os rendelkezésre állást biztosit éves szinten a játékszerver és
webtárhely elérhetőségének érdekében.
4.5 Az xzn.hu nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkezi váratlan
eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért,
amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
4.6 Az xzn.hu esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn
belüli elhárításáért.
4.7 Az xzn.hu nem vállal felelésséget önhibáján kívül bekövetkezett Szolgáltatás leállás miatt.
4.8 Az xzn.hu a tervezett leállásról nem köteles e-mailben értesítenie Önt egyedül a honlapján (
www.xzn.hu) kell feltüntetnie a karbantartás időpontját.
4.10 A szolgáltatást a bérleti díj jóváírásakor indítja az xzn.hu, majd a bérleti időszak lejárta végéig
működteti.

5. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek
5.1 A megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokért az xzn.hu a weboldalán közzétett díjat
számláz.
5.2 A díjfizetés választható módozatai:
(A) banki átutalás(vagy befizetés),
(B) közvetlenül számlára történő banki befizetés (bármelyik Magyarországi OTP/CIB bankfiókból),
(D) készpénz.
5.2. Az xzn.hu a szolgáltatás indításának napjától 30 napos időszakig számláz. A szolgáltatási
díj elmaradása esetén az xzn.hu jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A bérleti díj akkor
tekinthető megfizetettnek, ha azt a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.
5.3 Ön köteles a szolgáltatás rendelésekor jelezni számlaigényét.

6. A játékszerver és egyéb Szolgáltatások igénybevétele
6.1 A bérelt játékszervernek a nevében szerepelnie kell az xzn.hu weboldalának címe (xzn.hu)
bármilyen formátumban. Ennek elmulasztása a szolgáltatás leállítását vonhatja maga után. Más
szolgáltató reklámozása a szerver nevében vagy olyan formában, mely megtévesztő lehet a
felhasználók iránt, hogy az adott szolgáltatást nem az xzn.hu biztosítja, büntetést von maga után,
mely a szolgáltatás szüneteltetésével, leállításával, illetve a szerződés felbontásával is járhat.
6.2 A tárhelyen elhelyezett játékszerver hibás Beállítása esetén az xzn.hu nem vállal felelősséget még
akkor, sem ha a játékszerver üzemképtelenné vált.
6.3 A „Counter-Strike warszerver”, valamint a „Counter-Strike 1000FPS warszerver” szolgáltatásunkon,
azaz játékszerveren semmilyen „mod” (Amxmod, metamod stb.) nem futtatható. Amennyiben mégis
kiderül, hogy a bérelt játékszerveren „mod” fut, úgy az a szerződés felbontását jelentheti.
6.4 A bérlő semmilyen magatartásával (így különösen internetes híroldalakon, fórumokon,
levelezőlistákon történő írásokkal) nem sértheti az xzn.hu jó hírnévhez való jogát.
6.5 Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll
(A) az Általános Szerződési Feltételekkel és
(B) az adott államban irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal
(beleértve az adatok vagy szoftverek Magyarországon vagy Magyarországból, illetve más államokba
vagy más államokból történő exportjával kapcsolatos jogszabályokat).
6.6 Ön elfogadja, hogy az xzn.hu által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik
(illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha az Ön és az xzn.hu között
létrejött külön szerződés ezt kifejezetten megengedi.
6.7 Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné
teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.
6.8 Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására,
másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására, kivéve ha ezt az Ön és az xzn.hu között
létrejött külön szerződés kifejezetten megengedi.
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6.9 Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelességei
megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és
veszteséget, amely emiatt az xzn.hu-t éri). Az xzn.hu az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik
felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

7. Az Ön jelszavai és hozzáférésének biztonsága
7.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön a felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a
Szolgáltatásokat el tudja érni.
7.2 A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel az xzn.hu felé azokért a
tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.
7.3 Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát vagy bérelt szolgáltatását jogosulatlanul használták,
azonnal értesíti az xzn.hu-t a www.xzn.hu-n található kapcsolaton keresztül vagy az info@xzn.hu email
címen.
7.4 Kizárólag Ön jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen
jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában
továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely nélkül nem következett
volna be.

8. Bizalmas és személyes információk
8.1 Az xzn.hu adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el az xzn.hu
Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltakat. Ezt a Szolgáltató honlapján találhatja meg. Ez a
dokumentum tartalmazza, hogy az xzn.hu hogyan kezeli az Ön személyes információit a
Szolgáltatások igénybevétele során.
8.2 Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait az xzn.hu adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználják.

9. Tartalom a szolgáltatásokban
9.1 Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes
szoftverért, zenéért, audio file-ért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más
képanyagokért), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a
személy felelős, akitől Ön az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban
"Tartalomnak" nevezzük.
9.2 Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan
Tartalommal, amelyeket Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri,
hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.
9.3 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön készít, továbbít
vagy tüntet fel a Szolgáltatások igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének
következményeiért (beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön az xzn.hu-nak
okoz). A fentiek miatt az xzn.hu nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek
felelősséggel.
9.4 Amennyiben Ön írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, elismeri, hogy az alkalmas a
nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy az xzn.hu azt minden felelősség nélkül közzéteheti,
tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre
bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél
igényérvényesítése esetén kártalanítja az xzn.hu-t.

10. Tulajdonjog

10.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy az xzn.hu a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog
jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy
ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely
országában állnak fenn). Továbbá, Ön elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan
információkat, amelyeket az xzn.hu bizalmasként jelöl meg és amelyeket Ön az xzn.hu előzetes
írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.
10.2 A jelen feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja az xzn.hu kereskedelmi
nevét, védjegyeit, megjelöléseit, lógóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve
ha az Ön és az xzn.hu között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
10.3 Nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban
található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői
jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).
10.4 Nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, lógóit,
domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos
személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy
amely ezt célozza kivéve ha az Ön és az xzn.hu között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget
ad.

11. Az xzn.hu-val való jogviszony megszűnése
11.1 Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy az xzn.hu meg nem
szünteti azokat az alábbiak szerint:
11.2 Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az xzn.hu-val kötött szerződését, úgy azt megteheti
(A) az xzn.hu-nak küldött értesítéssel, valamint
(B) minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével, amelyet Ön használ és amely
tekintetében az xzn.hu megadta Önnek a felmondás lehetőségét. A felmondást e-mailben kell
elküldenie az info@xzn.hu e-mail címre, vagy tájékoztatni erről az xzn.hu ügyfélszolgálatát.
11.3 Az xzn.hu bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, amennyiben:
(A) Ön megsértette az Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy
tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ön nem hajlandó vagy nem képes
betartani az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit) vagy
(B) az xzn.hu jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ön
részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik) vagy
( C ) az xzn.hu-nak, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg Önnek Szolgáltatásokat
nyújtani.
11.4 Amennyiben Ön a szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj
időarányos részére nem tarthat igényt.
11.5 Az Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában rögzített feltételek szerinti Szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatban a jelen pont egyetlen rendelkezése sem érintheti az xzn.hu jogait.

12. A szavatosság kizárása
12.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként
megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön
szerződésben nem mondhat le.

13. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása
13.1 Az xzn.hu időről időre megváltoztathatja az Általános Szerződési Feltételeket. Amikor ezek a
módosítások elkészülnek, az xzn.hu az Általános Szerződési Feltételek új változatát elérhetővé teszi a
www.xzn.hu –n, továbbá a módosítást nyilvánosságra hozza a weboldalán.

13.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is
igénybe veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek megváltoztak, az xzn.hu úgy tekinti, hogy Ön
elfogadta az Általános Szerződési Feltételek módosított változatát.
13.3 Az xzn.hu fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött,
határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig
az xzn.hu az árváltozást megelőzően Önt köteles értesíteni.

14. Általános jogi feltételek
14.1 Előfordulhat, hogy Ön a Szolgáltatások igénybevételekor (annak eredményeképpen vagy annak
során) egy másik vállalat vagy személy szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le,
illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ön és az érintett
vállalat vagy személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben az
Általános Szerződési Feltételek nem érintik az Ön és az ilyen vállalkozások vagy személyek között
fennálló jogviszonyt.
14.2 Az Általános Szerződési Feltételek az Ön és az xzn.hu között létrejött teljes szerződést jelentik,
amelynek szabályai irányadóak a Szolgáltatás igénybevételére (kivéve azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket az xzn.hu külön írásbeli szerződés feltételei szerint nyújt Önnek), és amely felülír minden,
a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön és az xzn.hu között korábban létrejött szerződést.
14.3 Ön hozzájárul ahhoz, hogy az xzn.hu-nak nem kötelessége, hogy e-mailben értesítést küldjön
Önnek az Általános Szerződési Feltételek megváltozásáról.
14.4 Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az xzn.hu nem él bármilyen olyan jogával vagy
jogorvoslati lehetőségével, amelyre az Általános Szerződési Feltételek (vagy az irányadó jogszabályok)
szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy az xzn.hu formálisan lemondott volna
rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.
14.5 Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Általános Szerződési Feltételek
bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek az Általános Szerződési
Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli
feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.
14.6 Az Általános Szerződési Feltételekre, illetve az Ön az xzn.hu-val való jogviszonyára a magyar
jog irányadó. Ön és az xzn.hu egyetértenek abban, hogy a magyar bíróságoknak kizárólagos
joghatósága van az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában.
Mindazonáltal, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az xzn.hu a fentieken kívül közbenső intézkedések
érdekében jogorvoslati lehetőséggel (illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős
intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.
14.7 Az általános Szerződési Feltételek nem ismerése, nem mentesít annak betartása, illetve
következményei alól!
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