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FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK  
 

 
Jelen honlapot a Coincash Payments Ltd. (székhely: Hova House, 1 Hova Villas, Hove, England, 
BN3 3DH, Egyesült Királyság; nyilvántartási szám: 10263693) (”Coincash”) működteti. A 
weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek. 
 
A coincash.eu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybevételével, illetve bármely oldala 
megnyitásával a felhasználó korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy aláveti 
magát a jelen felhasználási feltételek és vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 
    
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA 
 
A Coincash mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található 
információk lehető legnagyobb pontosságát. A Coincash kizárja a felelősségét a honlap 
látogatásakor felmerülő, pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy 
egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. 
elmaradt haszon) károkért. A honlap tartalmi hibáiért, hiányosságaiért a felelősség a honlap 
készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket sem terheli.  
 
A Coincash fenntartja a jogot, hogy a megjelenő pontatlan vagy hibás tartalmat előzetes 
értesítés nélkül bármikor megváltoztassa vagy törölje. A honlapon található információk 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek tanácsadásnak, ajánlásnak. 
 
A felhasználó vállalja, hogy a weboldalon keresztül letöltött és megismert információ 
felhasználása kizárólag saját felelősség és kockázat alapján történik. 
 
A weboldal a Coincash weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. 
A Coincashnak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem vállal felelősséget 
azokért, többek között azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért.  
 
Ha a felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni, 
azt a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jének megadásával teheti meg (pl. mélylinkek 
használata nem megengedett). A hivatkozás semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, 
hogy a Coincash a külső weboldalt támogatná vagy ahhoz kapcsolódna. Tilos a „framing“ 
vagy hasonló megoldások alkalmazása és a felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a 
weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg. 
 
SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK  
 
A weboldalon található tartalmakhoz kapcsolódó szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz 
fűződő jogok kizárólagos jogosultja a Coincash, azok a Coincash engedélyével kerültek 
felhasználásra. A felhasználónak joga van a weboldalon böngészni, valamint az ott található 
tartalmakat nyomtatás, mentés útján, illetve más személyeknek továbbítva magáncélra 
sokszorosítani. 
 
A weboldalon feltüntetett tartalmak bármilyen formában, a személyes használatot meghaladó 
mértékben történő felhasználása kizárólag a Coincash kifejezetten erre vonatkozó írásos 
engedélyével lehetséges. A Coincash csak a Coincash szolgáltatások megismerése és 
használata céljából engedélyezi a honlapon lévő információk megtekintését és letöltését. A 
Coincash engedélye nélkül tilos a honlap anyagainak kereskedelmi felhasználás céljából 
történő másolása, publikálása vagy módosítása, és a honlapon megtekintett vagy onnan 
kinyomtatott információk továbbértékesítése és az engedély korlátozásoknak van alávetve a 
tekintetben, hogy a felhasználó köteles a letöltött anyagok vonatkozásában betartani minden 
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szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó törvényi és jelen weboldal felhasználási feltételekkel 
kapcsolatos előírást, valamint felhasználó nem jogosult módosítani a honlapról letöltött 
anyagokat. 
 
A Coincash egyebekben semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem biztosít a 
Felhasználó számára a szellemi tulajdonjogokra vagy üzleti titokra vonatkozó szabályozás 
alapján. 
 
A Coincash a jog által megengedett keretek között érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő 
jogait. 
 
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK  
 
A honlap bővebb körű használatához szükséges egy felhasználói fiók létrehozása abból a 
célból, hogy a felhasználó hozzáférhessen és használhassa a honlap bizonyos részeit, igénybe 
vegye a Coincash szolgáltatásait. Ebben az esetben a felhasználónak a regisztrációs 
folyamatot során meg kell adnia az erre vonatkozó regisztrációs űrlapban szereplő teljes körű 
és pontos információkat. A regisztárciós folyamat során megadott és megfelelően kiválasztott 
jelszó bizalmas kezeléséért és őrzéséért, valamint a felhasználói fiókban történő bármilyen 
tevékenységért a felhasználó teljes mértékben felelősséggel tartozik. Felhasználó vállalja, hogy 
haladéktalanul értesíti a Coincash-t a tudomására jutott felhasználói fiók illetéktelen 
használatáról. A Coincash nem vállal felelősséget a jelszó harmadik személy által történő 
megszerzéséért, illetve a felhasználói fiók visszaélésszerű használatából eredő kárért. 
 
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 
 
A weboldalra továbbított személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a 
weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek vonatkoznak. 
 
A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA  
 
A Coincash fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket a felhasználók 
egyidejű tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A már regisztrált felhasználót a 
Coincash a felhasználási feltételeket érintő módosításról a módosítás hatályba lépését követő 
első belépése alkalmával tájékoztatja. A felhasználó a tájékoztatást követő, a profiljába 
történő belépésével, a honlapon elhelyezett szolgáltatások további igénybevételével a 
módosított feltételeket kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Amennyiben a felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, abban az esetben a 
honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a továbbiakban nem jogosult igénybe venni és 
ezzel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet. 
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