Általános hirdetési feltételek
Jelen hirdetési feltételek Göd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2131 Göd,
Pesti út 81. a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett apróhirdetés szolgáltatás igénybe
vevője (a továbbiakban: megrendelő) általi használatának feltételeit tartalmazza.
I. Szolgáltatás díja
Az apróhirdetés szolgáltatás térítésmentes.
II. Szolgáltatás igénybevétele
Csak regisztrált felhasználók részére!
III. Apróhirdetés tartalma, formátuma
Az apróhirdetéshez rögzíthető a feladó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a hirdetés
kategóriája és a hirdetés szövege maximum 500 karakter terjedelemben.
IV. Tiltott tartalmak, szolgáltatások és termékek
- A Szolgáltatás használatával tilos bármely olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy
olyan tartalom megjelenítése, amely bármilyen módon a hatályos jogszabályokba ütközik,
vagy trágár, sértő, gyűlöletkeltő vagy félrevezető lehet.
- Különösen tiltottak az alábbi termékek és tartalmak:
- Szexuális áruk, különösen a durván pornográf termékek (pl. amelyek fiatalkorúakat is
szerepeltetnek, erőszakos jeleneteket tartalmaznak).
- Veszélyes vegyi anyagok.
- Gyógyszerek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szer.
- Hamis vagy hamisított termékek (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amely
félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét,
összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos
jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is).
- Az olyan termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve,
nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy
kegyeleti joggal való visszaélést.
- Lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek.
- Emberi, vagy állati szervek, szövetek.
- Fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra
fokozottan veszélyes eszközök.
- Bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre
vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot.
- Egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak
megsértésére alkalmas anyagok

- Olyan zenei, videó, szoftver és más anyagok, amelyek harmadik személy szellemi
alkotásokhoz fűződő jogát sértik.
- Olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy
egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére.
- Vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver.
- Személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák; a Szolgáltatás hirdetményeire
feliratkozó Felhasználók részére anonim hirdetések feladása szintén tilos.
- Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők
részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak.
- Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék.
- Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok.
- TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártyák és ilyen adások illegális
dekódolásához felhasználható eszközök.
- Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek
veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz
való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak.
- NFR licenc nélküli Microsoft termékek.
- Internetes kommunikációt lehetővé tevő programok (pl.: ICQ).
- Alkoholtartalmú italok.
- Szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen
dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó
anyaggyűjtésre vonatkozóan.
- Minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak
használatához kötődő segítség felajánlása
V. Az üzemeltető felelőssége
Az üzemeltető nem vállal sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget:
- a Megrendelő által az Interneten közzétett információ valódiságáért
- a Megrendelő által az Interneten közzétett információ szerzői vagy egyéb jogot sértő
tartalmáért és annak következményeiért
- a Megrendelő által az Interneten közzétett információ erkölcsi, etikai tisztaságáért
- a Megrendelőt érő, az Interneten vagy Intraneten keresztül történő számítógépes
támadások következményeiért
Az üzemeltető felszólítás nélkül azonnal eltávolíthatja a hirdetési rendszerből a
Megrendelő által feladott apróhirdetést amennyiben azt jelen szerződés IV. és V.
pontja alapján aggályosnak ítéli.

