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Az MJ+ RD Kft. (Fenyőker Fatelep- székhely: 1182 Budapest, Flór Ferenc utca 107., 
a továbbiakban: Üzemeltető), mint Üzemeltető tájékoztatja Önt arról, hogy a weboldal 
használata a következő feltételekhez kötött, amely feltételek bármikor módosíthatók, 
kizárólagosan az Üzemeltető megítélése szerint. 

Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget: Az oldalak és a kapcsolódó linkek 
tartalmát és eredetiségét illetően. Az információk eredeti állapotukban kerülnek 
továbbításra félreérthetetlen garanciák nélkül a tárgyban foglaltak eredetiségét és 
korrektségét illetően. A megnyitott weboldalak és linkek minőségét illetően, amely 
minőség csak és kizárólag a felhasználó felelőssége, ha az oldalak vírus tartalommal 
rendelkeznének. 

Üzemeltető semmilyen esetben nem felelős közvetlen vagy közvetett károkozásban, 
elmaradt haszon vagy nem realizált megtakarítás bekövetkeztében, melyek az említett 
weboldalakon keresztül igénybe vett és/vagy felhasznált információk felhasználásával 
következhettek be. Üzemeltető az információk és az oldalak tartalmának 
hozzáférésével semmiféle szerzői jogot, márkajogot, vagy szellemi termék 
tulajdonjogát át nem ad. 

Az Üzemeltető az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. Az 
Üzemeltető ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti 
módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weblapokon ismertetett 
anyagokat, termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat. A webhelyen közölt 
információk nem minősülnek ajánlattételnek, a feltüntetett árak ajánlott fogyasztói 
árak, a kereskedelmi forgalomban tapasztalt árak ezektől eltérhetnek. 

A weboldalakon található információk a szerzői jog védelme alá esnek. Egyes 
képmegjelenések harmadik személy szerzői jogi védelmét élvezik. A weboldalak 
felhasználói az oldalak információit csak és kizárólag magáncélra és nem kereskedelmi 
célra használhatják, mindezt a vonatkozó jogi szabályozás mindenkori betartásával. 
Minden egyéb célú felhasználás a weboldalak tartalmát illetően, illetve annak 
tartalmának megváltoztatása az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül 
szigorúan tilos. A weboldal semmilyen részlete nem másolható bármilyen más 
internetoldal részévé, sem másféle magán vagy közhasználatú információs rendszer 
részévé. 
Megengedett a weboldal tartalmának letöltése vagy nyomtatása a következő feltételek 
betartásával: az oldalakról lemezre vagy más adathordozóra elmentett információk 
csak és kizárólag magáncélú felhasználásra kerülhetnek. Az információkat, képeket és 
dokumentációkat módosítani tilos és semmi esetben nem lehet. 

 

 


