HASZNÁLATI FELTÉTELEK
INTERCASH.HU HONLAP
A Használati Feltételek célja, hogy meghatározza az Intercash Zrt. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi
utca 12., a továbbiakban: Társaság vagy INTERCASH) által nyújtott, a Társaság honlapja használatának
általános feltételeit.
A Használati Feltételeket INTERCASH jogosult bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani. A
honlap látogatójának felelőssége, hogy a honlap böngészésének megkezdésekor tájékozódjon a
mindenkor hatályos feltételek felől.
Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadta jelen Használati Feltételeket.
A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1 – Jogi információk
1.1 A honlap
Jelen honlap, (a továbbiakban „honlap”) a www.intercash.hu URL címen keresztül érhető el.
1.2 A szerkesztő
A honlapot szerkeszti:
INTERCASH Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: INTERCASH)
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-10-043956
Adószám: 11765686-1-41
Telefon: +36 1 235 8400
E-mail cím: reception@intercash.hu
A szerkesztővel az reception@intercash.hu e-mail címen, vagy a 36 1 235 8400 telefonszámon
keresztül veheti fel a kapcsolatot.
1.3 Grafikai tervezés és kivitelezés
Jelen honlapot készítette:
Arteries Studio Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 175.
Cégjegyzékszám: 01-09-299564
Adószám: 23854855-2-41;
1.4 Kiszolgáló
Jelen honlapot kiszolgálja:
Invitel Távközlési Zrt.,
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Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-10-040575
Adószám: 12069316-2-44
2 – A honlap elérése
Az oldal és annak használata kizárólag személyes használatra engedélyezett. Felhasználó kötelezi
magát, hogy sem az oldalt, sem az azon tárolt információkat vagy adatokat nem használja fel
kereskedelmi, politikai vagy hirdetési célból, vagy bármilyen kereskedelmi célú megkeresésre,
különösen kéretlen e-mailek küldése céljából.
3 – Az oldal tartalma
Minden védjegy, fotó, szöveg, megjegyzés, illusztráció, animált vagy állókép, videó képsor, hang és
minden informatikai megoldás, melyek az oldal működtetéséhez szükségesek, illetve általában
minden, az oldalon létrehozott vagy használt elem, mint szellemi tulajdon a hatályos törvények
védelmét élvezi.
Minden elem a szerkesztő vagy partnerei teljes és kizárólagos tulajdonát képezi. Minden másolás,
nyilvános bemutatás, használat vagy adaptáció, vagy ezek bármilyen formája, mely az elemeket
részben, vagy egészben érintik, beleértve az informatikai megoldásokat, a szerkesztő írásos
beleegyezése nélkül szigorúan tilos! Annak ténye, hogy a szerkesztő nem tesz jogi lépéseket
tudomására jutott jogszerűtlen felhasználás miatt, semmilyen estre sem jelenti ezen felhasználás
elfogadását és a lemondást a jogi eljárásról.
4. Az oldal kezelése
Az oldal megfelelő kezelése érdekében a szerkesztő bármikor jogosult a következő tevékenységekre:
- Felfüggeszteni, megszakítani vagy korlátozni az oldal részének vagy egészének elérését, vagy
az oldalt, vagy annak bizonyos részét kizárólag az internet felhasználóinak egy szűkebb
csoportja részére elérhetővé tenni;
- Törölni minden olyan adatot, amely a működést zavarja, vagy sérti a nemzeti vagy
nemzetközi jogszabályokat, vagy az internethasználat etikáját;
- Felfüggeszteni az oldal működését, frissítések telepítése céljából.
5. Felelősség
A szerkesztő felelőssége nem terjed ki az oldal, vagy annak egyes funkcióinak elérését
megakadályozó hiba, üzemzavar, nehézség, vagy a működés szünetelésének esetére.
A szerkesztő felelőssége nem terjed ki az oldal karbantartás időtartama alatti szolgáltatáskimaradásra. Ilyen szolgáltatás-kimaradás előzetes értesítés nélkül létrejöhet és meghatározatlan
ideig tarthat.
A felhasználó oldalán lévő, a csatlakozáshoz szükséges valamennyi berendezés a felhasználó
felelősségi köréhez tartozik. A felhasználó kötelessége megtenni minden elvárhatót, hogy az
internetről érkező vírustámadások ellen a berendezéseit és adatait megvédje. Továbbá kizárólag a
felhasználó felel az általa felkeresett oldalakért és a forgalmazott adatokért.
A felhasználó ellen indított jogi eljárás esetén a szerkesztő nem felelős:
- A honlap használatáért, vagy bármely, interneten keresztül elérhető szolgáltatásért;
- Jelen Általános Feltételek felhasználó általi be nem tartásáért.
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Az oldal szerkesztője nem felelős semmilyen kárért, melyet a felhasználó, harmadik személy, és/vagy
az eszközök szenvedtek el az oldalhoz történő csatlakozás következtében. E tekintetben a felhasználó
lemond minden jogi lépésről.
Amennyiben a szerkesztő az oldal felhasználó általi használata következményeként békéltetési vagy
bírósági eljárás alatt áll, ő is jogosult a felhasználó ellen jogorvoslattal élni, az eljárás során keletkező
mindennemű veszteségei és költségei kompenzálása érdekében.
6. Hiperhivatkozások
INTERCASH felelőssége nem terjed ki azon internetes oldalak tartalmára, melyek a saját oldalán
elhelyezett hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.
INTERCASH honlapján bármilyen hiperhivatkozás Felhasználó általi elhelyezése szigorúan tilos a
szerkesztő előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az ezzel kapcsolatos megkereséseket a
reception@intercash.hu e-mail címre szükséges továbbítani.
A szerkesztő bármilyen okból, indoklás nélkül jogosult ezeket a megkereséseket elutasítani.
Amennyiben a szerkesztő jóváhagyólag dönt, ez minden esetben csak ideiglenes jóváhagyásnak
minősül, és bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszavonható.
A szerkesztő felszólítására a hivatkozásokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
7. Sütik (Cookie-k)
Tájékoztatjuk, hogy a szervereink úgynevezett cookie-kat használnak.
Mi az a cookie?
A „cookie” vagy magyarul „süti”, egy a felhasználó számítógépére mentett fájl, mely megkönnyíti a
meglátogatott oldalakon lévő beállítások és egyéb információk tárolását. A cookie-t a meglátogatott
oldal szervere küldi a böngészőbe, amely azt lementi a böngészés során használt számítógépre,
mobil-eszközre.
Cookie-k fajtái
Kétféle cookie-t különböztetünk meg:
• Ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig tárolódnak a számítógépen, míg a böngészési
munkamenet véget nem ér. Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy ne kelljen újra adatokat
megadni az oldal elhagyása, majd újbóli visszatérése után.
• Állandó cookie-k, melyek a számítógépen és a mobil-eszközön a böngészési munkamenet
lejárta után is tovább tárolódnak. Segít azonosítani a weblapra visszalátogató számítógépet,
de nem engedi, hogy a felhasználót személyesen azonosítsuk.
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Ezeket a cookie-kat használjuk a weblapunkon:
Név

Domain

cookieconsent_status intercash.hu

PHPSESSID

intercash.hu

Leírás
Lejárat
Tárolja a felhasználó engedélyét
Amikor a
a cookie-k tárolására.
böngészési
(Megjegyzi, hogy a cookie policy
folyamat véget
elfogadásra került-e adott
ér
sessionben.)
Amikor a
Munkamenet azonosító (session böngészési
ID)
folyamat véget
ér

Egy másik csoport, a harmadik féltől származó cookie-k, kifejezetten a Google Analytics, mely a
webhelyünkön futó hirdetési rendszerüzemeltető bizonyos szolgáltatásainak vagy cookie-jainak
elemzésére szolgál. Ezeket a cookie-kat harmadik fél kezeli, és ezeknek az adatoknak az olvasására és
rögzítésére nincs semmilyen lehetőségünk.
Természetesen elfogadhatja vagy elutasíthatja a cookie-kat.
Cookie-k beállítása a böngészőben
Hagyományos böngészők, mint az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari
stb. támogatják a cookie-kezelést. A böngészőbeállításokban manuálisan törölheti, letilthatja, vagy
teljesen tilthatja az egyes cookie-kat, illetve tilthatja/engedélyezheti az egyes weblapok számára.
További információt találhat a cookie-k beállításairól a böngésző súgójában.
Alább találhatók a hagyományos böngészők cookie-kezeléseinek beállításai:
Internet Explorer: itt
Mozilla: itt
Chrome: itt
Opera: itt
Safari: itt
Google Analytics
Weboldalunkon a Google Analytics-et használjuk, ami egy internetes elemzési szolgáltatás. Ebből
kifolyólag a Google cookie-kat használ. A weboldalunk használatával kapcsolatos cookie-k által
generált információkat rendszerint a Google amerikai szervereire továbbítják és tárolják. A Google
ezt az információt használja a nevünkben, hogy elemezze a weboldalunk használatát. Így tud
jelentéseket készíteni a weboldal tevékenységéről, és így nyújt számunkra egyéb szolgáltatásokat,
melyek a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatosak. Ebben az esetben a
feldolgozott adatokból létrehozhatunk pszeudonim („álnevesített”) felhasználói profilokat.
Csak és kizárólag a Google Analytics szolgáltatást használjuk, aktivált IP anonimizálással. Ez azt jelent,
hogy az ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban, vagy a Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban résztvevő többi fél részére a Google anonimizálja/rövidíti, mikor a Google
megkapja a látogató IP-címét. Csak kivételes esetekben fog teljes IP-címet küldeni a Google
szerverére, és ott anonimizálni/rövidíteni. A Google a böngésző IP-címét nem fogja össze semmilyen
más adattal.
A cookie-k tárolását megfelelő böngészési beállítással (Cookiek beállítása a böngészőben)
megakadályozhatja. A Google Analytics által gyűjtött személyes adatok gyűjtését a weboldalon is
tilthatja a böngészőbe beépülő moduljának letöltésével és telepítésével.
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu (Kérem vegye figyelembe, hogy ebben az esetben
weblapunk nem minden funkciója lesz elérhető.)
További Google általi adatkezelési információért és beállításokért a következő oldal ajánljuk.
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu (Hogyan használja a Google a
szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu (Hogyan használja a Google a cookie-kat a
hirdetésekben?)
http://www.google.com/settings/ads (hirdetések személyre szabása)
http://www.google.com/ads/preferences (hirdetések személyre szabása)
9. Fotók és a termékek megjelenése
A termékek fotói és a leírások nem képezik a szerződés részét, és nem a szerkesztő által készültek.
10. Vonatkozó jogszabályok
Jelen Használati Feltételek a magyar jogszabályoknak megfelelően készültek.
11. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kérdése van vagy bármilyen további információra van szüksége, küldjön üzenetet a
reception@intercash.hu e-mail címre.
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