Általános szolgáltatási feltételek
Üzemeltető cég: Csorba Zsolt EV. (továbbiakban: Üzemeltető)
Székhely: 1152 Budapest Beller Imre utca 70.
Adószám: 76883453-1-42
Az Üzemeltető feladata, hogy látogatói számára elérhetővé tegye a www.penzugyikozpont.hu
weboldal tartalmát. A weboldal által tartalmazott információk, adatok folyamatosan frissítve
vannak. A közölt adatok a pénzügyi szolgáltatók hirdetményeiből, kondíciós listájából
kerülnek beillesztése.
Az üzemeltető a legjobb tudása szerint frissíti az adatokat, bár sok pénzügyi szolgáltató nem
tesz közzé publikusan elérhető tartalmat, vagy nem naprakészen teszi azokat nyilvánossá, így
az üzemeltető nem tud felelősséget vállalni az adatok naprakész közléséért, melyből
adódhatnak pontatlanságok. Az üzemeltető által közölt adatok éppen ezért nem minősülnek
ajánlatnak.
A kalkulátor által számolt adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési
kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (így különösen: az adott pénzügyi intézmény
sem köteles lakástakarék-pénztári szerződés, vagy kölcsön- és vagy hitelnyújtásra, illetve
szerződéskötésre). Az Üzemeltető semmilyen kötelezettséget nem vállal amennyiben az
igénylés a pénzintézet, vagy lakástakarék szolgáltató által elutasításra kerül.
A weboldalon található kalkulátor, és egyéb adatok, információk használata ingyenes. A
weboldalon közölt információkat magánszemélyeknek, és azok hozzátartozóinak készítjük,
üzleti célból történő felhasználása tilos, különösen a Hpt. szerinti közvetítői tevékenység,
adatgyűjtés, közzététel céljából.
A weboldalon közölt adatok pontosságát az Üzemeltető a legjobb tudása alapján végzi,
azonban nem tud felelősséget vállalni a nyomdai hibákból, programozásból,
adatrögzítésekből, adódó hibák miatti anyai erkölcsi vagy egyéb veszteségekért.
Az Üzemeltető kizárja felelősségét a weboldal üzemzavarából történő, használatra képtelen
állapotáért, illetéktelen behatolásból eredő adatváltoztatásokért, számítógépes vírusok miatti,
hibákért, vagy a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan.
Az Üzemeltető, a látogató kérelme és vagy felhatalmazása alapján, visszavonásig, jogosult
eljuttatni hírleveleit, a látogató által a weboldalon megadott e-mail címére
A Portál tartalma, képi megjelenítése az Üzemeltető tulajdona. A weboldalon használt név,
védjegy használata, másolása, felhasználása tilos, az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélkül.
Tilos továbbá a weboldalon található kalkulátor másolása, adatainak üzleti célra történő
felhasználása A Programmal kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.
Jelen Általános szolgáltatási feltételek elfogadásával felhasználó kijelenti, hogy a Programot
és a Portált saját felelősségére használja, és annak feltételeit elfogadja.

