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A MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT.
ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Mediarey Hungary Services Kft.
által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak
Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb
kérdéseket.
2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Címzett az a természetes személy vagy Ptk. 8:1. § szerinti vállalkozás, akinek a részére a Kiadványt
kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.
Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely
Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott
előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz
vagy a Terjesztőhöz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek
tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése,
valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító szerződést hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, illetve a
Címzett részére.
Csoportos beszedési megbízás esetén a határozott időtartamú Előfizetés hosszabbító ajánlat nélkül,
automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés időtartamával mindaddig,
amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a 4.1 a) pont alapján, vagy nem szünteti meg,
illetve tiltja le a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazását számlavezető bankjánál.
Amennyiben az Előfizető az OTP Bank által kiadott bankkártyával teljesíti az előfizetői díj átutalását, akkor az
előfizetése automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik – a banki terhelés sikerességétől
függő hatállyal – az eredeti Előfizetés időtartamával, kivéve, ha az Előfizető az adott időszak utolsó
lapszámának kézbesítésétől számított 20 naptári napon belül az utolsó lapszámban mellékelt tájékoztató
levélben foglaltak szerint lemondja előfizetését, vagy a www.forbes.hu/elofizetes oldalon a megújítom
előfizetésem menüpont alatt a korábban regisztrált e-mail címének beírását követően a „LEMONDOM AZ
ELŐFIZETÉSEM MEGÚJÍTÁSÁT” linkre kattint és ezzel az Előfizetés meghosszabbítását lemondja.
A Kiadó, a határozott időtartam utolsó lapszámának megjelenésétől számított 5 munkanapon belül, az Előfizető
által előzetesen regisztrált e-mailben ismételten felhívja a lejáró Előfizető figyelmét arra, hogy előfizetését
lemondhatja. Amennyiben a banki terhelés a számlán fedezethiány miatt nem lehetséges, akkor az automatikus
hosszabbításra nem kerül sor és a felek közötti Előfizetési Jogviszony automatikusan megszűnik. Ebben az
esetben új Előfizetési Jogviszony létesíthető a korábbi Előfizető által.
Előfizető az a természetes személy vagy vállalkozás, aki a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatást igénybe veszi.
Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott
első érvényes megrendeléssel határozatlan időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz vagy
a Terjesztőhöz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai az
egyes egy éves időtartamú, határozott idejű Előfizetések, passzív szakaszai pedig az Előfizetés által le nem
fedett periódusok. Az Előfizetési Jogviszony automatikusan meghosszabbodik a 2. pont Előfizetés címszó alatti
feltételek teljesülése esetén.
Kiadó
Mediarey Hungary Services Kft.
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székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12.
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-175710 cégjegyzékszámon
honlap:
http://www.forbes.hu
e-mail:
info@forbes.hu
előfizetés:
elofizetes@forbes.hu
szerkesztőség: szerk@forbes.hu
Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amelyek mindenkor aktuális felsorolása a http://www.forbes.hu címen
érhető el.
Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban
kifejtettek szerint.
Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok
kézbesítését a Kiadó utasításainak megfelelően. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi
alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe
vesz. A Terjesztő személyének esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok
impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a
Magyar Posta Zrt. ( végzi.
3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS
3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy
akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a www.forbes.hu/elofizetes oldalon a Megrendelést
leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó
előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül, vagy a
Kiadó részére készpénzben megfizetésre kerül. A határozatlan idejű Előfizetési Jogviszonyon, mint határozatlan
idejű keretszerződésen belül az egyes határozott idejű Előfizetések jelentik a jogviszony aktív szakaszait.
3.2 A Terjesztő a Kiadó nevében és javára, a Kiadó és az Előfizető között hozza létre az előfizetői jogviszonyt,
illetve az Előfizetést.
3.3 A Megrendelés minimális tartalma:
a) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem
tartalmazó megrendelés, a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek
minősül),
b) az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám) és címe/székhelye (irányítószám,
településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése),
c) a Címzett neve (megjelölése) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése,
házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány
kézbesítését;
d) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölése a jelen ÁSZF 5.2 pontja szerint. Kizárólag a fenti adatok
teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.
3.4 Előfizetési díjfizetés esetén a beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó az átutalással, bankkártyával
kiegyenlített vásárlásokat a kiállított elektronikus számla (E-számla) megküldésével igazolja vissza.
A forbes.hu weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. Az
elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem
azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, valamint az
előfizetés időtartamát. A Kiadó, érdeklődés esetén, az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés
kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. Kiadó fenntartja
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magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós
áron, ezért a megrendelést az előzetesen jelzett akciós határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is ezen
határidőig kell megérkeznie a Terjesztőhöz vagy Kiadóhoz.
3.5 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal
összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét Terjesztő részére
megadja; a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen,
amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen
pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: elektronikus számla küldése). A Kiadó
nem vállal felelősséget a megadott email postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások,
illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve
visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal
és/vagy módon történik.
3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges
eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban
szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 30 nappal. Amennyiben az
Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás
kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek
ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással
rendelkezik.
3.7 Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi
eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével,
haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30.
napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik
a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a
változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az
előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt,
stb.) a Kiadó nem felel.
3.8 Az Előfizetés az érvényesen leadott megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba,
ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (bankkártyás fizetés, egyedi átutalás vagy csoportos
beszedési megbízás alapján) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.
3.9 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével –
kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény
személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított
levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.
3.10 Az Előfizető az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve
elfogadja/kijelenti, hogy
a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a
Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a
Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési
Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig,
illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Kiadó a saját, illetve
leányvállalatai által küldendő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése,
piackutatások, felmérések, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint – az Előfizető kifejezett ellenkező
rendelkezése hiányában – a Mediarey Hungary Services Kft. partnereitől származó akciókról és ajánlatokról
történő tájékoztatás céljából kezelje;
b) a Kiadványhoz árus terjesztésben csatolt ajándék, termékminta nem minden esetben jár az előfizetett
Kiadványhoz. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándék, termékminta részére (vagy a Címzett
részére) is kézbesítésre kerül és annak mérete miatt a postaládába nem fér bele, úgy a Kézbesítő jogosult a
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fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába. Kiadó jogosult a postaláda nyílásánál
nagyobb hozzácsomagolásokat Előfizetők részére postai úton eljuttatni.
c) a Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím,
előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben
foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra
jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó
utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák,
csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének)
biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék;
d) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan
meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a
felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési időszakra
vonatkozó előfizetési díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben - vagy a csoportos díjbeszedés, illetve
bankkártyás fizetés esetén hosszabbító ajánlat nélkül is - kiegyenlítésre kerül (az ezt az időszakot követő
befizetés új Előfizetésnek minősül);
e) a Kiadó az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse; illetve
f) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a
Címzett hozzájárulását beszerezte.
3.11 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak
megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve
dolgozza fel. Az Előfizetői (Címzetti) adatok kezelésével, tárolásával, továbbításával, feldolgozásával, továbbá
az adatkezeléssel érintett jogairól, a jogérvényesítés lehetőségeiről szóló részletes szabályokat a
www.forbes.hu internetes oldalon elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
3.12 A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó(k), adatkezelő(k):
Magyar Posta Zrt. (cégjegyzékszám:01-10-042463 , székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6..)
PayU Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-959180, székhely: 1074 Budapest, Rákóczi
út 70-72.)
OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.).
4. A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE
4.1 Az Előfizetés megszűnik:
a) a határozott idejű Előfizetés lejártával, amennyiben az Előfizetés automatikus meghosszabbodására a
3.10 d) pont szerint nem került sor;
b) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített
lapszámmal;
c) amennyiben Előfizető a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) sz. Kormányrendelet szerinti elállás/felmondás jogát gyakorolja. A joggyakorlás
módjáról szóló tájékoztatást jelen ÁSZF mellékletei (1, 2) tartalmazzák.
4.2 A határozott idejű Előfizetés a határozott időtartam alatt rendes felmondással - a jelen ÁSZF 4.1. c) pontban
meghatározott esetet kivéve – egyoldalúan nem szüntethető meg.
4.3 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását
időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó
az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett,
vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult a megváltozott
feltételek szerinti kézbesítésre vagy a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj
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visszatérítésére. Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles
nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető
a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti lehetőségek közül.
Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró
összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.
5. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ
5.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok
impresszumában,
illetve
a
Kiadó
által
üzemeltetett
http://www.forbes.hu
honlapon
a
http://www.forbes.hu/elofizetes linken érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az
irányadó.
5.2 Az előfizetési díj megfizetése történhet:
a) folyószámláról átutalással, csoportos beszedéssel;
b) bankkártyás fizetéssel;
c) Kiadó részére a Kiadó székhelyén készpénzben megfizetésre kerül
5.3 A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírásától
vagy a készpénzes befizetéstől számítva maximum 45 napon belül kerül sor.
5.4 A www.forbes.hu weboldalon történő előfizetés-vásárlásokról; az elektronikusan elküldött előfizetési
ajánlatok elfogadásával történő vásárlásokról elektronikus számlát (E-számlát) állít ki. A Kiadó a
megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az
előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a
megrendelést követő 30 napig van lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Kiadó forintban számláz.
5.5. Webáruházunk és elektronikus fizetéssel teljesítők részére
a) az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó
kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés
közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint
működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte
álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést
nem nyerhet.
Bankkártyás fizetés esetén, kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra
lesz szüksége:
• Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
• Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
• Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy
CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt
legyen szíves üresen hagyni!)
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
• MasterCard (dombornyomott)
• Visa (dombornyomott)
• American Express (dombornyomott)
• Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszie a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az
interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos
információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!
Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
• Maestro: Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható.
Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce
tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!
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Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by
Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére
a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció
során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.
b) a PayU Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. (továbbiakban: PayU) biztosítja a kártyaelfogadás illetve banki
átutalásos lehetőségét. Bankkártyás és banki átutalásos fizetéskor Önt átirányítjuk a PayU fizetőoldalára, így a
fizetés közvetlenül a PayU által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai
szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a
mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba
betekintést nem nyerhet.
Elfogadom, hogy a Mediarey Hungary Services Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12.) által a www.forbes.hu
oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft.
(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), valamint az OTP Bank Nyrt., mint adatkezelő részére. A továbbított adatok
köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
6. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE
6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott
levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően
csomagolás és címzés nélkül (Címzetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva
(Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.
6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem
azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles a) kertes ház esetén a
telek – cím szerinti – bejáratánál a közterületről való elérhetőség biztosításával;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület
bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos
levélszekrény);
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
d) egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő
bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan és magántulajdon sérelme nélkül
hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem
azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani.
A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem
vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.
6.3 A 6.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az
Előfizetővel – a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
6.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak
kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és
amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
6.5. A 6.1-6.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó
megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény
hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.
6.6 A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját. A kézbesítés
időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Kiadó elérhetőségein..
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7. REKLAMÁCIÓKEZELÉS
7.1 A Kiadó, illetve képviseletében eljáró Terjesztő az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel –
Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó,
illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az
Előfizetőt/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása
érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat
(Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak).
7.2 A terjesztéssel előfizetéssel, számlázással kapcsolatos reklamációs ügyfélszolgálat elérhetősége a
következő:
e-mail: elofizetes@forbes.hu
7.3 A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra
kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.
7.4 Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját az érintett Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben
történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
köteles eljuttatni a 7.2 pontban meghatározott elérhetőségre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben
a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó
által üzemeltetett http://www.forbes.hu honlapon az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.
8.2 A Kiadó az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a
változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést
a Kiadó internetes honlapján közzéteszi.
8.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első
kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket továbbá az adatvédelmi és
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
8.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
8.5 Jelen ÁSZF 2015. november 1-jével hatályba lép.
Budapest, 2015. október 15.

