
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Szolgáltató: MonApp Kft. (székhely: 6720 Szeged, Károlyi u.4., adószám: 26300829-2-06, 

cégjegyzékszám: 06-09-024299, email:monapp2018@gmail.com) 

 

Regisztrált felhasználó (a továbbiakban Felhasználó): a Szolgáltatás azon végső, természetes személy 

igénybevevője, aki rendelkezik egyedi felhasználói névvel és jelszóval, továbbá aki a Novoca angol 

szótanulás applikáció szolgáltatásait igénybe veszi. 

 

Szolgáltatás: a Szolgáltató által az Apple Appstore-ban illetve a Google Playáruházban a Novoca angol 

szótanulás applikáció használata.  

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. A MonApp Kft. Novoca angol szótanulás applikáció szolgáltatása.  

 

1.2. A Szolgáltató a jelen dokumentumban meghatározott módon és időszakra biztosítja a 

Felhasználónak a Szolgáltatás használati jogát, amelynek keretei között a Felhasználó 

szolgáltatásokat vehet igénybe.  

 

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a Novoca angol szótanulás applikáció tartalmán 

változtasson. 

 

1.4. A Szolgáltatás használatához szükséges hardver és alapvető szoftver-konfigurációt a Regisztrált 

felhasználó biztosítja.  

 

 

2. DÍJ, DÍJFIZETÉS 

 

2.1. A Novoca angol szótanulás használata díjmentes, illetve bizonyos szolgáltatások eléréséhez 

alkalmazáson belüli vásárlásra van lehetőség. 

 

3. SZAVATOSSÁG 

 

3.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Novoca angol szótanulás 

applikáció nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.  

 

 

4. FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁG 

 

4.1. A Novoca angol szótanulás  applikáció a Szolgáltató tulajdonát képezi.  

 



4.2. A Szolgáltató a Novoca angol szótanulás használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden 

jogot.  

 

4.3. A használat kizárólag jelen ÁSZF-ben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a 

használat, ha a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.  

 

4.4. A Felhasználó a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen 

ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja. A Novoca angol szótanulás applikációval 

kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási 

jogot fenntart.  

 

4.5. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, a benne lévő tartalmakat 

sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt 

bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.  

 

5. JOGFENNTARTÁS 

 

5.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Novoca angol szótanulás applikáció bárminemű módosítására.  

 

5.2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.  

 

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

6.1. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint 

gondoskodik: Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (www.novoca.hu) is 

közzétételre kerül. 

 

6.2. Jelen ÁSZF 2018.10.29-től visszavonásig hatályos.  

 

6.3. A Felhasználó a Novoca angol szótanulás applikációban történő regisztrációval a jelen ÁSZF-ben 

foglaltakat elfogadja. 

 

6.4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, így 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. 

évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.  

7. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS: 

7.1. A vásárlástól való elállás Google Play vásárlás esetén: 

A Google Play (Google Playáruház) használati irányelvei vonatkoznak a vásárlásra. Visszatérítést a 

Google-től kell kérni. A Google a legtöbb Google Play-vásárlás esetén nem biztosít visszatérítést.  

7.2. A vásárlástól való elállás Apple Store vásárlás esetén: 

Az Apple Store (Appstore) használati irányelvei vonatkoznak a vásárlásra. Visszatérítést a Apple-től 

kell kérni.  


