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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez,  illetőleg  a 
szolgáltatás  nyújtásával  kapcsolatosan  az alábbiak  szerint rögzíti a szolgáltatás  
igénybevételének  általános  feltételeit,  valamint  a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges hozzájárulásokat. 

1. Megbízási szerződés 
Amely létrejött az aluljegyzett napon és helyen egyfelől a Optic Lucky Kft. (Cg. 
12-09-009388; székhely: 3060 Pásztó, Rákóczi utca 20. ; adószám: 25441239-2-12), 
mint Megbízott, másrészről Partner ,(regiszrációkor megadott adatok), a továbbiak-
ban, mint Megbízó között az alábbiak szerint. 
 
1.1  
A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a részére emeltdíjas tartalomszolgáltatást 
nyújtson, mely tevékenység feltételeit tartalmazza a jelen szerződés, és az ehhez 
kapcsolódó ÁSZF.  
 
1.2  
A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó elektronikus úton megküldött kérésére az aláb-
biakat teljesíti. 

- biztosítja a Megbízó kérésére az emeltdíjas szolgáltatás technikai hátterét 
- ezen belül az emeltdíjas telefonszámokat a rendelkezésre bocsátja, ezeket 

a telefonszámokat a Megbízó a megbízás tartama alatt használhatja 
- nyomon követi az emeltdíjas szolgáltatás forgalmát, SMS forgalmat, 

esetlegesen hívásforgalmat 
- a hónap végén a forgalomról összesített elszámolást küld a Megbízónak 

 
 
1.3  
A Megbízó a Megbízottnak havonta köteles a megbízási díjat megfizetni, mely a 
forgalom függvényében illeti meg külön elszámolás keretében a Megbízottat. 
 
1.4  
A felek rögzítik, hogy a Megbízott ÁFA körbe tartozik, és a szolgáltatás százalékban 
kiszámított díját 27% ÁFA terheli.  

1.5  
Vállakozás esetében felek rögzítik, hogy a megbízási díj az elszámolást követő 8 
napon belül esedékes és a Megbízó tudomásul veszi, hogy a számla ennek 
megfelelően kerül kiállításra.  
 
1.6  
A díjat a Megbízó számla ellenében átutalással  teljesíti a Megbízott ……. banknál 
vezetett ………. számú számlájára. 
 
1.7  
A felek rögzítik, hogy a megbízási díj nem tartalmazza a Megbízottnak a megbízás 
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ellátásával kapcsolatosan felmerülő szükséges és igazolt költségeit, készkiadásait. A 
költségekre vonatkozóan a Megbízott a felmerülés hónapjában a díjjal együtt készíti 
el az elszámolást és küldi meg a megbízási díjhoz hozzászámított költségeivel növelt 
összegről szóló számlát.  
 
1.8  
A Megbízó tehát a havonta esedékes számlában kifizeti a megbízási díjat, illetőleg a 
Megbízottnak a megbízással kapcsolatosan felmerült költségeit, készkiadásit. 
 
1.9  
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az Általános Szerződési Feltételekkel együtt 
érvényes, mely ÁSzF a smsglobal.hu  oldalon érhető el. 
 
1.10  
A felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó utasításainak megfelelően köteles 
eljárni, azonban, ha a Megbízó szakszerűtlen utasítást ad, vagy az utasítása nem 
beazonosíthatóan szakszerűtlen, de célszerűtlen, köteles erre a Megbízó figyelmét 
felhívni. Amennyiben a Megbízó a felvilágosítás, figyelemfelhívás után is ragaszkodik 
az utasításban megjelölt eljáráshoz, az ebből eredő kárért a Megbízó vállalja a 
felelősséget.  
 
1.11  
A felvilágosítás elmaradásából eredő kár viszont a Megbízottat terheli. 
 
1.12  
A Megbízott jogosult más személy, alvállalkozó tevékenységét igénybe venni a 
Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül is. Az igénybevett közreműködőért 
ugyanakkor úgy felel, minthogyha az ügyet maga látta volna el. 
 
1.13  
A felek rögzítik, hogy a telefontársaságok (Vodafone, Telenor, Telekom, stb.) nem 
minősülnek sem alvállalkozónak, sem közreműködőnek, ők saját felelősséggel 
működő szolgáltatónak minősülnek a Megbízott és a Megbízó jogviszonyában. 
 
1.14  
A telefonszolgáltatók tevékenységéért a jelen szerződés keretében a Megbízott 
felelősséget nem vállal.  
 
1.15  
A felek rögzítik, hogy a Megbízó tevékenységéért a Megbízott a jelen szerződés 
teljesítését meghaladóan felelősséget nem vállal. Amennyiben a Megbízó bármilyen 
tekintetben is a jogszabályba ütközően veszi igénybe az emeltdíjas szolgáltatást 
vagy bármilyen módon azzal visszaél, az a megbízott felelősségét nem alapozza 
meg, a Megbízott a felelősségét ebben a tekintetben kizárja. 
 
1.16  
A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogellenesen használja az emeltdíjas 
szolgáltatást, és emiatt eljárás indul, a Megbízott jogosult a Megbízó adatait a 
vizsgálódó hatóságnak (különös tekintettel a nyomozó hatóságnak) kiadni. 
 
1.17  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A felek egyebekben is megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan az 
ügyfél adatkezelési hozzájárulását a jelen szerződéshez csatolják. 
 
1.18  
A felek rögzítik, hogy a Megbízó a neki megfizetett díjak után adózni köteles. 
 
1.19  
Az adózás a Megbízó kötelessége, az ő érdekkörébe tartozik és az általa választott 
adónemben (társasági nyereségadó, SZJA, stb.) esedékes. Az adózás módjáról az 
adott évben választott módon a NAV felé a Megbízó köteles a bevallását elkészíteni, 
tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Megbízó adózásáért semmilyen tekintetben nem 
felelős.  
 
1.20  
A Megbízott a Megbízó részére átutalással megfizeti a jelen szerződés, illetőleg az 
ÁSzF szerinti az elszámolás alapján a Megbízónak járó összeget, amely az 59 %, 
ebből levonva  a Megbízott költsége. Az így átutalt összeg után a Megbízó fizeti meg 
az ily módon keletkezett jövedelme adó- és más közterheit.  
 
1.21  
A Megbízott külön mellékletben tájékoztatja a Megbízót kérés estén a fizetendő 
közterhekről, ez azonban nem jelenti azt, hogy ez Megbízottnak kötelessége volna, 
még kevésbé, hogy az esetleges jogszabály változásokról a Megbízót tájékoztatni 
kellene. Megbízott ilyen kötelezettséget nem vállal, és ilyen nem is terheli. 
 
1.22  
A felek rögzítik, hogy a jelen elektronikus formában jön létre, a megkötése napján 
lép hatályba. 
 
1.23  
A jelen szerződés határozatlan időre jön létre és a felek rendes felmondással egy 
hónapos határidő betartása mellett bonthatják fel a szerződést.  
 
1.24  
A rendes felmondás föntiekben kikötött módja nem érinti a szerződésszegés esetére 
kikötött rendkívüli felmondás jogát. 
 
1.25  
A felek rögzítik, hogy amennyiben valamelyik szerződő fél a jelen szerződés 
szabályai, rendelkezéseit felróható módon megszegi, a másik fél jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatást megszüntetni. 
 
1.26  
A felek rögzítik, hogy a felmondás ugyancsak elektronikus módon történhet. 
 
1.27  
A jelen szerződés valamely részének, vagy rendelkezésének esetleges 
érvénytelensége, vagy utólagos érvénytelenné válása nem érinti a szerződés más 
részeinek és rendelkezéseinek érvényességét. A felek már most megállapodnak, hogy 
az érvénytelen, vagy érvénytelenné váló részt, vagy rendelkezést – amennyiben ez 
lehetséges – oly mértékben módosítják, illetve változtatják meg, vagy pótolják más 
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érvényes rendelkezéssel, hogy a változtatás az érvénytelenség kiküszöbölésére 
alkalmas legyen, és az eredetileg elérni kívánt gazdasági cél megvalósítható legyen. 
 
1.28.  
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
előírásai irányadóak.  

2. Szolgáltató 
2.1  
A jelen üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatásokat a Optic Lucky Kft. (Cg. 
12-09-009388; székhely: 3060 Pásztó, Rákóczi utca 20. ; adószám: 25441239-2-12) – a 
továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató” – nyújtja. 
 

3. A szolgátatások igénybevétele 
3.1  
A Társaság által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei: 
 
a) a jelen ÁSZF és mellékletei  előzetes  megismerése  és elfogadása.  Ügyfél  a jelen 
ÁSZF és vonatkozó  mellékletei  előzetes  megismerése  és elfogadása  esetén  jogo-
sult  a Szolgáltatást igénybe venni; 
 
b)  amennyiben  természetes  személy  saját  nevében  veszi  igénybe  a  szolgál-
tatást,   úgy  a betöltött 18. életév; 
 
c) nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás elő-
fizetőjének felhatalmazása,   illetőleg   meghatalmazása   (jogosultsága)   a   szolgál-
tatás   igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a 
betöltött 18. életév;  
 
d) az eljáró személy a jelen ÁSZF-t és mellékleteit  magára, illetőleg a távközlési 
szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti; 
 
e) Ügyfél adatkezelési hozzájárulása  
 
3.2  
A   Szolgáltatás    igénybevételéhez    rendelkezni    kell    egy,    a    mobilszolgál-
tatóval     kötött előfizetéssel   és   a   szolgáltatás   igénybevételéhez    szükséges   
készülékkel,   vagy   a   mobil távközlési  rendszerhez  való hozzáféréssel,  amely 
mobil távközlési  rendszerhez  a Társaság a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, 
valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igény-
bevételének díját a mobil szolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.  
 
3.3  
Ezen felül rendelkeznie  kell minden, a Szolgáltatás  igénybevételéhez  szükséges 
eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igény-
bevételére alkalmas mobilkészülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel.  
 
3.4  
A Szolgáltatás  igénybevételére  irányuló  szerződés eleketronikusan vagy,  írásban,  
jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá. 
 
3.5  
A  Szolgáltatás   igénybevevője   teljes  felelősséggel   tartozik  azért,  hogy  
készüléke   és/vagy szoftvere a Társaság rendszerét  ne zavarja vagy interferenciát  
ne okozzon. Amennyiben  egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatás-
sal létesített kapcsolatot azonnal felfüggesztésre  kerül, és a Társaság a szerződést  
jogosult bármiféle kártalanítási  vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani. 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4. Szolgáltatás 
4.1  
A Társaság alapdíjas, vagy emelt díjas számon távközlési szolgáltatók  igénybe vétele 
mellett nyújt  igénybe  vevőknek  – a továbbiakban:  „Ügyfél”  – számára  szolgáltatá-
sokat,  akik  ezek igénybevételére (letöltésére) alkalmas készülékkel rendelkeznek. 
 
4.2  
A Társaság a jelen ÁSZF-hez mellékletként csatolt leírásokban mutatja be és rögzíti az 
általa nyújtott szolgáltatásokat részletesen – a továbbiakban együttesen: „Szolgál-
tatás” – szabályozza a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket.  

5. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor  
5.1  
A   Szolgáltatás    igénybevételével    Ügyfél    kifejezetten    hozzájárul,    hogy    a   
Társaság    a telefonszámát,  és  az  általa  a  Társaság  rendelkezésére  bocsátott  
egyéb  személyes  adatait kezelje  és  felhasználja.  (Hozzájárulás  az  
adatkezeléshez.)   A  Társaság  az  Ügyfél  ellentétes tartalmú nyilatkozatának 
kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.  
 
5.2  
A Szolgáltatás  regisztrálása  során az érintett/igénybevevő  kifejezett  hozzájárulása  
esetén a Szolgáltató jogosult személyes adatait, így különösen hívószámát, a forgalmi 
adatait valamint az általa megadott egyéb személyes adatokat üzletszerzés, 
közvélemény és/vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelni a szig-
orú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett. (Hozzájárulás üzletszerzési és 
tájékoztatási célra.) 
 
5.3  
Ügyfél   kifejezetten   hozzájárul,   hogy   kizárólag   számítástechnikai    eszközzel   
végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére 
és felhasználásra kerüljenek.  
 
5.4  
Ügyfél  hozzájárul,  hogy  a Társaság  közvetlen  üzletszerzés  vagy  tájékoztatás  
célját  szolgáló közlést juttasson el a részére. 
 
5.5  
A Társaság mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcso-
latos álláspontjának kifejtésére. 
 
5.6  
A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a 
hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. 
 

6. Egyéb rendelkezések 
6.1  
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések az adott Szolgáltatásra vonatkozó mel-
lékletben kerültek rögzítésre, mely melléklet a jelen ÁSZF része. 
 
6.2  
A jelen ÁSZF része továbbá az „Adatvédelmi tájékoztató”.  
 
6.3  
Jelen szolgáltatáshoz kapcsolódóan, minden tárgyhónapot követően történik a szám-
lazárás melynek kifizetési minimuma nettó: 20.000 Ft amit tárgyhónapot követő 20-án 
Partner által kiállított számla ellenében esedékes kifizetni. 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6.4  
Minden regisztrált Partner teljes forgalmának 59%-át számoljuk el melyből levonásra 
kerülnek a válasz sms díjak (Szolgáltatók: Telekom: 11 Ft; Telenor: 11 Ft; Vodafone: 
22 Ft), illetve az elszámolt forgalom Szolgáltatók esetében átlagosan az adott tár-
gyidőszak alatt generált 92% (Telekom); 95% (Vodafone, Telenor) forgalma. 
 
6.5  
A kifizetés egy előzetesen elektronikus úton megküldött elszámolás alapján történik 
mely tartalmazza a Szolgáltatók által elszámolt forgalmat (Telekom: 92%; Telenor és 
Vodafone: 95%), a válasz sms költséget és az általunk biztosított jutalék mértékét. 
 
6.6  
Partner büntetőjogi felelősége tudatában  kijelenti, hogy a szolgáltatás igény-
bevételéhez szükséges regiszrációkor a valóságnak megfelelő hiteles adatokat ad 
meg.  
 

7. Záró rendelkezés 
A felek a jelen szerződést együttesen elolvasták, értelmezték, majd, mint akaratukat 
mindenben tükröző iratot fogadtak el. 
 
 
 


