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A Kevin Movers Kft. weboldal használatának általános szerződési feltételei 

Üdvözöljük  a  Kevin  Movers  Kft.  költöztetéssel,  szállítmányozással  és  egyéb  kényelmi  szolgáltatással
foglalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Kevin Movers/Tulajdonos”) weboldalán. A
weboldal célja, hogy az Ön számára is megfelelő tájékoztatást adjon a Kevin Movers főbb szolgáltatásairól
és a hozzájuk kapcsolódó egyéb információkról.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal megnyitásával, illetve a weboldalon található tartalom böngészésével Ön

automatikusan – korlátozás és fenntartás nélkül - elfogadja és köteles betartani a jelen weboldal használatának

általános szerződési  feltételeit,  ezért  kérjük,  hogy figyelmesen olvassa át  az alábbi  feltételeket,  különösen a

felelősségünk kizárására, korlátozására vonatkozó rendelkezéseket. Ön elismeri, hogy rendelkezik a weboldal

használatához szükséges megfelelő  szakértelemmel,  a  weboldalra történt  belépést  megelőzően meggyőződött

arról, hogy a weboldal vírustól mentes, az működőképes állapotban van. Teljes mértékben kizárjuk a vírusok és

az egyéb kalózprogramok által okozott károkért való felelősségünket. A Kevin Movers nem tartozik felelősséggel

azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a weboldalak használatából,

azok  használatra  képtelen  állapotából,  nem  megfelelő  működéséből,  üzemzavarából,  az  adatok  bárki  által

történő  illetéktelen  megváltoztatásából  keletkeznek,  illetve  amelyek  az  információ  továbbítási  késedelemből,

számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Amennyiben nem ért egyet az alábbi általános szerződési feltételekben foglaltakkal, kérjük, ne nyissa meg

weboldalainkat!

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a jelen általános szerződési feltételek módosulhatnak. A hivatkozott feltételek
módosítására az részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor. Kérjük, hogy a weboldalunkon
történő böngészés megkezdése előtt mindig olvassa el a jelen szerződési feltételeket. A jelen általános szerződési
feltételekkel  vagy  valamely  rendelkezésével  kapcsolatban  felmerülő  kérdését  a  „Kapcsolat”  menüpontban
található elérhetőségek valamelyikén tegye meg.

JOGI NYILATKOZAT A WEBOLDALHOZ
Jelen weboldal tartalmának és szolgáltatásai használati jogának tulajdonosa Kevin Movers Kft. Magyarországon
bejegyzett  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (továbbiakban  Tulajdonos)  tájékoztatja  Önt,  hogy  a
www.kevinmovers.com  www.koltozesbudapest.hu domain név alatt található weboldal böngészése egyúttal az
alábbi  feltételek  elfogadását  is  jelenti.  A  weboldal  tartalmazza  más  szolgáltatók  anyagát,  illetve  a  más
szolgáltatók anyagai a weboldalon megjelenő közvetlen linken érhetők el.
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A weboldal tartalmának felhasználása, illetve védelme

A Tulajdonos  felhívja  szíves  figyelmét  arra,  hogy a  weboldalon  megjelenő  adatok,  dokumentumok,  cikkek,
információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a weboldal Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései  értelmében védelem alatt  állnak,  az  ehhez  fűződő jogok gyakorlására  kizárólag  a  Tulajdonos
jogosult.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen
formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Tulajdonos hozzájárulása esetén a weboldalon megjelelő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák,
grafikonok  és  grafikák  csak  abban  az  esetben  használhatók  fel,  ha  minden  egyes  másolaton  forrásként
megjelenik a weboldal címe, a Tulajdonos neve, valamint a Tulajdonost megillető - szerzői jogi védelemre utaló
- © jelzés, feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön,
sem  az  Ön  közvetítésével  más  harmadik  természetes  vagy  jogi  személy  kereskedelmi,  illetve  egyéb
jövedelemszerző  tevékenységét  nem  szolgálja  és  az  adatok,  dokumentumok,  információk,  képek,  ábrák,
grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra. 

Tekintettel  arra,  hogy webportál  tartalmának kialakítása,  illetve elrendezése a szerzői jogról  szóló 1999. évi
LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le
kivéve, ha erre Ön a weboldalon kifejezetten engedélyt kap. Ebben az esetben a Tulajdonos hozzájárul ahhoz,
hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait
számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
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Amennyiben egy az oldalainkon olvasható tanulmány vagy cikk másként nem jelöli, a mű szerzői vagyoni 
jogainak jogosultja a Kevin Movers Kft.

Az  oldalainkon  olvasható  művek  szerzői  a  művekben  olvasható  eltérő  rendelkezések  hiányában  műveik
többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

1. Letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett.

2. Személyes  használatra  történő  kinyomtatás  vagy  rögzítés  háttértárolóra:  Egy  személy  számára  a
www.kevinmovers.com /  www.koltozesbudpest.com címről bármely naptári  évben legfeljebb három
tanulmány vagy cikk kinyomtatását vagy háttértárolóra rögzítését engedélyezzük.

3. Semmilyen  formában  sem  engedélyezett  a  www.kevinmovers.com /  www.koltozesbudpest.com
oldalon található anyagok többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.

4. A Kevin  Movers  Kft.  kizárólagos  tulajdonában lévő  „KÖLTÖZTETÉS ÁRKALKULÁTOR” mely
kalkulátort  a  tulajdonos  kizárólag  magán  célra  alkalmi  használatra  -2  havonta  10  kalkuláció-
fejlesztette és engedélyezi használni.

Erre  tekintettel  tilos  a  művek/adatok/képek/ikonok  fentiektől  eltérő  bármely  technikai  módszerrel  bármely
típusú adathordozóra történő többszörözése,  átdolgozása,  terjesztése,  nyilvánossághoz közvetítése,  vagy más
módon történő felhasználása Kevin Movers Kft., illetve a mű más jogosultjának írásbeli engedélye nélkül.

Ez a tilalom nem érinti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben szabályozott szabad felhasználási
eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben
meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

A művek bármely más felhasználásához a szerzők hozzájárulása szükséges.

Védjegyek oltalma

A Tulajdonos nevének,  valamint  egyes termékeinek,  szolgáltatásainak elnevezése a védjegyek és  a földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi
egyezmények  védelme  alatt  állhat,  annak  használatára,  illetve  a  használat  engedélyezésére  csak  a
védjegytulajdonos jogosult. A weboldalon az egyes termékek védelmére az azok elnevezése mellett látható "®"
szimbólum utal.  A Tulajdonos  védjegyeinek  bármilyen  jellegű  felhasználásától,  az  azzal  való  visszaéléstől,
illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy
logó  használatától  vagy  ezek  közvetlen  vagy  közvetett  magyarországi  bejegyeztetésére  vonatkozó  kérelem
benyújtásától Ön tartózkodni köteles. A weboldalon szereplő egyéb védjegyek, márkanevek és logók a fentiekkel
megegyező védelem alatt állnak, vonatkozó jogaikkal a tulajdonosaik rendelkeznek.
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Felelősség a weboldal tartalmáért

A Tulajdonos weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. 
A weboldalon megjelenő adatokat és információkat a Tulajdonos törekszik a lehető legnagyobb gondossággal,
többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy
egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek a weboldalra.
Tekintettel arra, hogy a weboldalon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Tulajdonos nem vállal
felelősséget a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák
teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az
ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.
Előfordulhat, hogy a weboldalon a Tulajdonos akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - a Tulajdonos semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt
megjelenő oldalak pontosságára,  megbízhatóságára,  aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a weboldalon
elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
A Tulajdonos  fenntartja  a  jogot,  hogy weboldalának  tartalmát  bármikor  módosítsa  vagy átdolgozza,  illetve
elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldal tartalmához való
hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy
más  írott  anyagok  hozzáféréséből,  illetve  azok  közvetett  vagy  közvetlen  felhasználásából,  a  weboldal
használatára  alkalmatlan  állapotából,  vagy  a  nem  megfelelő  működésből,  hiányosságból,  esetleges
üzemzavarból,  vagy  félreérhetőségből  eredő  bármilyen  jellegű  közvetett  vagy  közvetlen  kárért,  kiadásért,
költségért, veszteségért való felelősséget - beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az
elmaradt hasznot is - a Tulajdonos kifejezetten kizárja.
A Tulajdonos egyes esetekben a weboldalon különféle akciókat hirdethet meg, melyek feltételeit a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.  törvény rendelkezéseit is szem előtt
tartva igyekszik minden részletre kiterjedően ismertetni.  Ugyanakkor az akció feltételeinek terjedelme, vagy
területileg eltérő feltételei szükségessé tehetik azt, hogy weboldalon csak az akció főbb feltételeit tünteti fel.
Ilyen esetekben - tájékoztatási kötelezettségének eleget téve - a weboldalon a Tulajdonos felkéri Önt, hogy az
akció részletes feltételeiről az ott megadott elérhetőségeken szíveskedjék tájékozódni. A Tulajdonos fenntartja
magának a jogot, hogy bármely meghirdetett akció feltételeit minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa
vagy módosítsa,  illetve  az  akciót  megszüntesse  azzal  a  kikötéssel,  hogy erről  a  weboldalon  haladéktalanul
tájékoztatást ad.

Szolgáltatások használata

A weboldalon keresztül elérhető valamennyi szolgáltatás, vagy az onnan letölthető dokumentumok, szoftverek
használati vagy szerzői jogának tulajdonosai a Tulajdonos és/vagy a Tulajdonos partnerei,  illetve a szoftver,
szolgáltatás  jogtulajdonosa.  A dokumentumok  és  szoftverek,  illetve  szolgáltatások  használatát  külön-külön
megfelelő felhasználói szerződés határozhatja meg. A megfelelő felhasználói szerződés tartalmának elolvasása és
annak  elfogadása  előtt  a  dokumentumok,  szoftverek  letöltése  vagy  telepítése,  illetve  a  szolgáltatások
igénybevétele  egyaránt  tilos.  A  DOKUMENTUMOK,  SZOFTVEREK,  ILLETVE  SZOLGÁLTATÁSOK
BÁRMILYEN,  A  VONATKOZÓ  FELHASZNÁLÓI  SZERZŐDÉSBEN  FOGLALTAKTÓL  ELTÉRŐ
FELHASZNÁLÁSA NEM MEGENGEDETT. 
A weboldal használatához, látogatásához nincs szükség regisztrációra, így személyes adatait sem kell megadnia,
azonban a weboldal egyes részeinek látogatása, egyes szolgáltatások igénybe vétele kizárólag személyes adatok
közlésével lehetséges.
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Az Árajánlatunk kitöltéséhez  kért  adatok egy részének megadása választható,  míg a csillaggal  jelölt  adatok
megadása szükséges, mely azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatás megtagadása esetén Ön elfogadja annak
lehetőségét, hogy a weboldal egyes szolgáltatásaihoz Ön nem férhet hozzá. Amennyiben Ön adatokat ad meg a
weboldalunkon,  akkor hozzájárul  ahhoz,  hogy a Kevin Movers  – az szolgáltatás  jellege által  meghatározott
célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Kevin Movers az Ön által megadott adatokat vevőink szokásainak
elemzésére, új termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtására használja
fel.  A Kevin  Movers  az  Ön  személyes  adatait  –  az  adatvédelemről  rendelkező  jogszabályokban  előírtak
kivételével – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására. Önnek törvényben meghatározott joga és
technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok
törlését, melyet a „Kapcsolat” menüpontban található elérhetőségeken tehet meg. Írásbeli kérelmére részünkre
átadott személyes és egyéb adatait a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
töröljük.  Az  Ön  által  rendelkezésünkre  bocsátott  adatokhoz  kizárólag  a  Kevin  Movers  azon  alkalmazottai
férhetnek  hozzá,  akiknek  munkaköri  kötelezettsége  ezen  adatok  kezelése.  A Kevin  Movers  alkalmazottai  a
rendelkezésünkre bocsátott  személyes és egyéb adatokat  a törvényi  előírásoknak megfelelően és  bizalmasan
kezelik. Kevin Movers a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos
tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Előzmények és Kéretlen levelek

Ön tudomásul veszi, hogy a www.kevinmovers.com weblap meglátogatását az Ön számítógépének merevlemeze
rögzítheti  mint  korábban  látogatott  weboldalt.  A Kevin  Movers  elzárkózik  az  úgynevezett  kéretlen  levelek
gyakorlatától. A tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek Önnek
levelet.

Hivatkozások más weboldalakra

A Tulajdonos weboldaláról más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét
szolgálja.  Amikor  Ön a  web portálon  található  hivatkozás  segítségével  más  weboldalra  csatlakozik,  a  jelen
weboldalt elhagyja. A Tulajdonos ezen kapcsolódó weboldalak egyikét sem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét
ezen weboldalakért vagy ezek tartalmaiért. A Tulajdonos weboldalához kapcsolódó valamennyi más weboldalra
való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Továbbá  a  Tulajdonos  nem  vállal  felelősséget  olyan,  harmadik  fél  által  létrehozott,  továbbított,  tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Tulajdonos weboldalának tartalmai kapcsolódnak,
vagy amelyekre hivatkoznak.

Kéretlen levelek

Ön tudomásul veszi, hogy a www.kevinmovers.com weblap meglátogatását az Ön számítógépének merevlemeze
rögzítheti mint korábban látogatott weboldalt. A Kevin Movers elzárkózik az úgynevezett kéretlen levelek 
gyakorlatától.
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Bejelentés a szerzői jog megsértésének észlelése esetén

Kérjük, hogy amennyiben a Tulajdonos szerzői jogainak megsértését észleli, azt a Tulajdonos elérhetőségein
jelentse  be.  Ez  a  weboldal  egyedileg  kialakított  szoftvereket,  illetve  szolgáltatásokat  tartalmazhat,  melynek
tulajdonosa Kevin Movers Kft /vagy a Tulajdonos partnerei, illetve a szoftver, szolgáltatás jogtulajdonosa. A
birtoklásukhoz, használatukhoz, vagy másolásukhoz érvényes és hatályos vonatkozó szerződés szükséges Kevin
Movers Kft tulajdonossal és/vagy a Tulajdonos partnereivel, illetve a szoftver, szolgáltatás jogtulajdonosával. A
kereskedelmi szoftvereket,  illetve szolgáltatásokat,  valamint azok dokumentációit, elemeit, műszaki adatait  a
magyar és nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései védik.

Irányadó jog

A Tulajdonos weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is
előírhatnak,  így  a  weboldalon  publikált  mindenkor  aktuális  előírások,  illetve  felhasználási  feltételek
megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a weboldalon közölt további feltételekre (beleértve a weboldalon kínált
szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014.Január.01

Kérjük használja bizalommal oldalunkat és böngésszen a tartalmakban.

Üdvözlettel!

Kevin Movers Kft.

Mailing address:   E-mail: info@kevinmovers.com Tax number:22741042-2-43
Kevin Movers Kft.                          Phone: +36 30 7021745                          Account number:
1188 Budapest +36 30 693 2725 10700622-22792206-51100005
Bercsényi Miklós utca 5/b Facebook: Kevin Movers Kft
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