ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az InVenturio Zrt. Google Shopping szolgáltatása önkiszolgáló modelljének igénybevételére
Hatályos 2020. április 1. napjától
1. Preambulum
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza
a Szolgáltató által nyújtott Google Shopping hirdetési szolgáltatás önkiszolgáló modelljének
nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz a
Megbízó (a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) között létrejövő jogviszonyt,
a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert.
1.2. A Megbízó a Weboldalon történő regisztráció során az erre szolgáló elektronikus felületen (formon) tett hozzájárulásával, vagy a Megbízási Szerződés aláírásával elfogadja, és magára kötelezőnek
ismeri el a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor, a
Megbízónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa a megfelelő közzététel mellett. A módosított
ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles
nyilvánosságra hozni. Az ÁSZF módosítása a Megbízó által elfogadottnak minősül, ha az ÁSZF
módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
1.3. A jelen ÁSZF-től eltérő egyedi megállapodások esetén az egyedi megállapodásban (a továbbiakban
„Megbízási Szerződés”) foglalt rendelkezések az irányadók.
1.4. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Szolgáltató következő weboldalán közzéteszi:
2020.04.01.
1.5. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban az 1.4
pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba. Az ÁSZF
mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.
2. Definíciók
a) Díj: a Megbízó által a Szolgáltató részére megfizetendő jutalék.
b) Hirdetés: a Megbízó által a Google Ads rendszerében létrehozott, Google Shopping kampány
keretében közzétett hirdetések, reklámok.
c) Megbízó: Megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás
igénybevételére a jelen ÁSZF, valamint a Megbízási Szerződésben meghatározott feltételekkel
jogviszonyt hoz létre. Megbízó bármilyen internetes webáruházat üzemeltető természetes vagy
jogi személy lehet.
d) Platform: a Szolgáltató által biztosított internetes felület, melyen a Megbízó hirdetéseinek
kiszolgálása történik. A Szolgáltató a Google Merchant Center felületét használja a Szolgáltatás
nyújtása során. Hozzáférés biztosítása után, a Platform a https://merchants.google.com címen
érhető el az adott e-mail címmel a Google fiókba történő bejelentkezés után.
e) Szolgáltatás: a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások keretében vállalja a Megbízó
Google Shopping kampányainak futtatására szolgáló felület biztosítását, melyen keresztül
Megbízó önállóan, Szolgáltató közreműködése nélkül jelenítheti meg hirdetéseit, a jelen ÁSZFben foglalt feltételek szerint.
f) Szolgáltató:
Szolgáltató neve: InVenturio Zrt.
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 5.

Nyilvántartja a Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 06-10-000491
Adószáma: 24711199-2-06
Számlaszáma: 10300002-10604016-49020014
(a továbbiakban Szolgáltató)
Szolgáltató e-mail címe: info@inventurio.hu
g) Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal,: http://olcsobbat.hu/
3. A Szolgáltatás tárgya, tartalma
3.1. Szolgáltató jelen ÁSZF keretében Google Shopping hirdetések kiszolgálására alkalmas felületet, a
Platformot működteti és ennek keretében az alábbi Szolgáltatást nyújtja:
3.1.1.

A Szolgáltatás keretében Szolgáltató biztosítja a Platformot, melyen keresztül a Megbízó saját
Google Shopping hirdetéseit futtathatja.

3.1.2.

A Szolgáltató a Hirdetések Google keresési találatai között történő megjelenéséért átlagosan
20% kedvezményt biztosít a Megbízó részére a Google Shopping általi megjelentetéshez
viszonyítva. A jelen pont szerinti kedvezményt Szolgáltató nem szavatolja, az a Szolgáltató
számára nem felróható okból a Google belső szabályozása szerint bármikor változhat, melyet
Megbízó kifejezetten tudomásul vesz.

3.1.3.

A Platformon keresztül közzétett Hirdetések megjelenésükkor már tartalmazzák a fenti
kedvezményt.

3.1.4.

A Szolgáltatást kifejezetten webáruházak részére biztosítja a Szolgáltató.

3.1.5.

Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatást úgy nevezett „Önkiszolgáló modell” keretében
nyújtja, azaz kizárólag a Platformot biztosítja Megbízó részére, Megbízó Hirdetéseivel
kapcsolatos további szolgáltatást jelen ÁSZF szerinti jogviszony keretében nem nyújt.

3.1.6.

A Merchant Centerrel kapcsolatos további információ a következő hivatkozáson érhető el:
https://www.google.com/retail/solutions/merchant-center/

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
4.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében kizárólag a Platform elérését biztosítja Megbízó számára, a
egy Megbízó által megadott, Google fiókhoz kapcsolt e-mail címre. A Szolgáltató a Hirdetésekkel
kapcsolatban további tevékenységet jelen ÁSZF alapján nem végez.
4.2. A Hirdetések tartalmáért Szolgáltató nem felel.
4.3. A Szolgáltató nem felel semmilyen olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely a Szolgáltató
számára nem felróható, különösen de nem kizárólag az internet sajátos jellegéből fakadó vagy külső
szolgáltató érdekkörébe tartozó okból lép fel.
4.4. A Szolgáltató köteles a Megbízóval együttműködni, számára minden szükséges tájékoztatást
ésszerű határidőn belül megadni.
4.5. A Platformmal kizárólag Szolgáltató jogosult rendelkezni. A Megbízó a jelen ÁSZF szerinti
jogviszony hatálya alatt jogosult a Platform használatára, a jogviszony megszűnésével egyidőben
minden Platformmal kapcsolatos jogosultsága megszűnik, a Megbízó a Platformmal kapcsolatban
semmilyen igényt, követelést nem támaszthat, melyet Megbízó kifejezetten tudomásul vesz.
4.6. Szolgáltató jogosult a Megbízó Platformhoz való hozzáférését korlátozni, szüneteltetni, vagy a
Megbízó Google Ads fiókja és a Platform közötti összeköttetést azonnali hatállyal megszüntetni,

amennyiben a Megbízó Díj megfizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy a Weboldalon
igénybe vett más szolgáltatásért fizetendő ellenértékkel késedelembe esik. A jelen pont szerinti
következményeket Szolgáltató abban az esetben is jogosult alkalmazni, ha a Megbízó a Szolgáltató
rendelkezésre bocsátott, Hirdetésekhez kapcsolódó adatokat Szolgáltató tudomása nélkül módosítja,
manipulálja, vagy a Hirdetések Szolgáltató általi nyomon követhetőségét megszünteti.
4.7. Szolgáltató a 4.6. pont szerinti intézkedései esetén nem tartozik felelősséggel az ebből eredő,
Megbízót ért kárért, melyet Megbízó kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
4.8. Szolgáltató a Szolgáltatásról minden hónapban a 6. pont szerinti elszámolást készít.
5. Megbízó jogai és kötelezettségei
5.1. A Megbízó köteles a 6. pont szerinti Díj megfizetésére.
5.2. Internetes webshop üzemeltetése
A Szolgáltató a Szolgáltatást webáruházak részére biztosítja. Internetes webáruháznak számít
minden olyan, az Internetről elérhető weboldal, amelyen rendelésre és vásárlásra van lehetőség. A
webáruház üzemeltetéséhez szükséges minden engedély beszerzése és a működtetésből adódó
minden felelősség kizárólag a Megbízót terheli.
5.3. A Megbízó köteles Google Ads fiókkal rendelkezni a Platform használatához.
5.4. A Megbízó köteles a Szolgáltatás megkezdésekor a Szolgáltató általi elszámoláshoz szükséges
hozzáférést vagy felületet biztosítani, melyen keresztül a Szolgáltató a Platformon keresztül
megjelenő Hirdetéseket nyomon követheti, és ezen hozzáférést vagy felületet folyamatosan
biztosítani a jelen ÁSZF szerinti jogviszony fennállása alatt. A Szolgáltató általi nyomon követés
lehetőségének megszűnése vagy szünetelése esetén Szolgáltató a 4.6. pont szerinti intézkedéseket
alkalmazhatja.
A jelen pont szerinti megfelelő hozzáférésnek vagy felületnek minősül többek között a Szolgáltató
részére a Megbízó Google Ads fiókjához biztosított hozzáférés, a Megbízó Google Analytics
fiókjában biztosított külön nézet hozzáférés, Megbízó Datastudio riportjához biztosított hozzáférés.
5.5. A Megbízó a Platform használatára kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jogosult. A
Platformon belül nem jogosult új felhasználó felvételére vagy meglévő felhasználó bármilyen
módosítására a jelen ÁSZF-ben meghatározottakon túl. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony hatálya
alatt Megbízó kizárólag az alábbi tevékenységeket és módosításokat végezheti a Platformon:
-

Feed betöltés;
Google Ads összekötés;
szabályok létrehozása;

5.6. A Megbízó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyek
részére hozzáférést biztosítani a Platformhoz.
5.7. Figyelemmel a jelen ÁSZF 4.1. pontjában foglaltakra, a Hirdetésekkel kapcsolatos minden
tevékenységet (többek között, de nem kizárólag: terméklista megadása, Google Ads összekötés,
Google Ads kampány setup és kampány felügyelet) Megbízó végzi. Megbízó jelen pont szerinti
tevékenységével kapcsolatban, abból eredő bármilyen kárért Szolgáltató semmilyen módon vagy
mértékben nem felel.
5.8. A Hirdetések közzétételéért minden kapcsolódó díjat és költséget kizárólag Megbízó köteles
megfizetni.
5.9. A Megbízó köteles a Szolgáltatóval együttműködni, számára minden szükséges tájékoztatást
ésszerű határidőn belül megadni.

6. Díjazás, fizetési feltételek
6.1. A Megbízó Díjat fizet Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
6.2. A Díj alapja a Megbízó által a Platform igénybevételével létrehozott és megjelentetett Hirdetésekért
megfizetett hirdetési költség, melyet a Megbízó harmadik fél részére köteles megfizetni.
6.3. A Díj alapjának megállapítása, az elszámolás, a Díj megfizetése havonta történik.
6.4. A Díj mértéke a Díj jelen ÁSZF 6.2. pontja szerinti alapjának 5%-a.

6.5. A Szolgáltató minden hónap ötödik munkanapjáig megküldi Megbízó részére a megelőző hónapban
Megbízó által feladott Hirdetésekről, a Díj alapjáról szóló elszámolást. Megbízó köteles az
elszámolásra 2 munkanapon belül nyilatkozni. Amennyiben az elszámolásra határidőn belül nem
nyilatkozik, azt a Felek elfogadottnak tekintik. A Szolgáltató a Díjról szóló számlát az elszámolás
elfogadását vagy az elszámolási vita rendezését követően jogosult kiállítani és megküldeni, 8 napos
fizetési határidővel. Megbízó a számlát banki átutalás útján, a számlán megjelölt bankszámlára
köteles teljesíteni.
6.6. A Díjat Szolgáltató a Felek megállapodása alapján a Megbízó Weboldalon rendelkezésére álló
kreditegyenlegéből is levonhatja. A kreditek feltöltésére, számítására vonatkozó részletszabályokat
a Szolgáltató https://www.olcsobbat.hu/boltoknak/aszf/ hivatkozáson elérhető tájékoztatója
tartalmazza. Szolgáltató a Megbízó előzetes értesítését követően bármikor jogosult a
kreditegyenlegből való levonás helyett a számla közvetlen megfizetését kérni Megbízótól, az
értesítést követő hónaptól.
7. A jogviszony időtartama, megszűnése
7.1. A jogviszony időtartama
A jelen ÁSZF szerinti jogviszony kezdetének dátuma a jelen ÁSZF Megbízó általi elfogadása, vagy
a Felek közt létrejött Megbízási Szerződés létrejöttének dátuma, a jogviszony határozatlan
időtartamra jön létre.
7.2. A jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt a Felek bármelyike indokolás nélkül, 15 napos felmondási idővel
felmondhatja.
7.3. A Felek a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt – a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén – azonnali,
vonatkozó írásbeli nyilatkozatuk másik Fél részére történő közlésével egyidejű hatállyal
mondhatják fel.
7.4. A Felek a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással.
8. Titoktartás
8.1. A Megbízó köteles a jelen ÁSZF szerinti együttműködés teljesítése során, vagy azzal
összefüggésben a Szolgáltatót érintő információt (ilyen lehet minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb
adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret és az azokból készült összeállítás, amely a Szolgáltató
megítélése szempontjából lényeges lehet, nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet
végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető, beleértve a Szolgáltató know-how-jába
tartozó információkat is, valamint mindazon információt, amelynek közlése a Szolgáltatóval
kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, vagy ezek hátrányos
megítélését eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztethetné gazdasági érdekeiket, a továbbiakban
az „Információ”) üzleti (gazdasági) titokként köteles kezelni.

8.2. A Megbízó szigorúan titokban tart minden olyan Információt, amelyet a jelen ÁSZF szerinti
együttműködés teljesítése során kapott vagy szerzett meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
ÁSZF szerinti jogviszony fennállásáig, és azt követően sem hoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli
engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy
számára nem tesz hozzáférhetővé Információt, és azt saját körben is csak a jelen ÁSZF szerinti
együttműködés teljesítése érdekében használhatja fel.
8.3. A Megbízó felelős azért is, hogy a jelen ÁSZF szerinti együttműködés teljesítésével összefüggésben
közreműködő alkalmazottai, egyéb szerződő partnerei jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát
megismerték és annak eleget is tesznek. A Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy ezen
közreműködői titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben is, ha már nem állnak Megbízó
alkalmazásában, illetve Megbízóval jogviszonyban.
9. Adatvédelem
9.1. A Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát
megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.
9.2. A Szolgáltató jogosult adatkezelési szabályzatát egyoldalúan módosítani, melyről előzetesen
tájékoztatja Megbízót.
9.3. Megbízó
adatkezelési
tájékoztatója
az
https://www.olcsobbat.hu/olcsobbatrol/adatvedelem/

alábbi

hivatkozáson

érhető

el:

10. Vegyes rendelkezések
10.1. A jelen ÁSZF-re és az abban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a magyar bíróságok
illetékessége alkalmazandó. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal
összefüggésben keletkezik, a Felek alávetik magukat – hatáskör függvényében – a Szolgáltató
székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.
10.2. A jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely értesítést,
írásban, személyesen vagy postai úton, illetve e-mailen keresztül kell a címzett Fél részére eljuttatni,
a Szolgáltató ÁSZF 2.1. pontban, illetve a Megbízó által a regisztráció során megadott vagy a
Megbízási Szerződésben meghatározott elérhetőségeire. Az erre a – ellenkező írásbeli értesítést
követően az ebben megjelölt - címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést
a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
tértivevény szerint a kézbesítés eredménytelen volt. Az e-mail útján megküldött nyilatkozatok akkor
tekinthetők kézbesítettnek, amennyiben az a Szerződésben foglalt kapcsolattartó e-mail címére
került megküldésre. Automatikus kézbesítési visszaigazolás hiányában az e-mail legkésőbb a
megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
10.3. Abban az esetben, ha a Felek részéről a kapcsolattartásra kijelölt személytől eltérő személy tesz
nyilatkozatot, melyet a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy vezető tisztségviselő jóváhagy, vagy
ráutaló magatartással befogad, úgy adott személy jogosultságát kifejezett visszavonásig elfogadják.
Ez a rendelkezés nem érinti a Felek törvényes képviselőinek képviseleti jogát.
10.4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a kapcsolattartója személyében, elérhetőségében,
címében bekövetkező változásról haladéktalanul írásban értesíti a Szolgáltatót. A tájékoztatás
elmaradásából származó következményeket a Megbízó viseli.

InVenturio Zrt.

