
A regisztrációs adatlapot a következő névre és címre kérjük eljuttatni:
Deli István – 3300 Eger, Mátyás király út 81. mz. 6. Telefon: 30/363-2391

INGYENES HIRDETÉSI ADATLAP
a www.mezokovesdinfo.hu honlapon történő regisztráláshoz, ingyenes apróhirdetés megjelenéshez

Adatlap jellege: Első kitöltés – regisztráció: Adatmódosítás/törlés

HIRDETŐ - Kapcsolattartó adatai:

Neve:
Lakcím:
Elérhetőségei (telefon)

A hirdetés szövege maximum 1000 betű.

Honlapcímet nem áll módunkban megjeleníteni!

REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK:
Az ingyenességet csak lakossági apróhirdetéseknek szolgáltatjuk az ingyenes hirdetési oldalon
(hirdetesek.htm). Szálláshelyek hirdetéseit nem áll módunkban ingyenesen megjeleníteni.
A Hirdető által, a regisztráció során megadott adatok hitelességért egyedül felel. A mezokovesdinfo.hu
tulajdonosa a hibásan megadott adatokból származó károkért, felelősséggel nem tartozik. Az adatokat
szolgáltató személy kijelenti, hogy az adatszolgáltatásra jogosult, és esetlegesen, már
digitálisformában meglévő adatok leemeléséhez kiadására jogosult. Az esetlegesen ezekből felmerülő
kárigényekért a mezokovesdinfo.hu tulajdonosa felelősséget nem vállal.
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A Hirdető hozzájárul az általa közölt adatok adatbázisba történő felvételéhez és megjelentetéséhez az
Interneten, ill. hozzájárul a mezokovesdinfo.hu elektronikus és egyéb tájékoztatóinak fogadásához,
amit csak indokolt esetben küld. Ennek lemondása az elérhetőségek bármelyikén történhet. A
mezokovesdinfo.hu Tulajdonosa kijelenti, hogy a birtokába jutott adatokat törvényi előírásoknak
megfelelően kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át.

A mezokovesdinfo.hu Tulajdonosa az ingyenesen hirdetésért jutalékot és egyéb költséget nem
számol fel, de fenntartja a jogot, hogy a portál eredeti céljával nem összeegyeztethető
tartalmakat ne jelentessen meg. A szolgáltatás 1 (egy) év időtartamra szól, melynek feltétele a
mindkét fél részéről meglévő szándék. A Hirdető kötelessége, hogy egy éven belül a már nem
aktuális hirdetést töröltesse a mezokovesdinfo.hu adatbázisából. Az ebből adódó károkért a
mezokovesdinfo.hu Tulajdonosa felelősséggel nem tartozik. A Hirdető kérheti adatainak teljes törlését
adatbázisainkból (elérhetőségeink bármelyikén), melyet haladéktalanul és visszafordíthatatlanul meg
is teszünk. A nem szabályozott kérdésekben a regisztrációkor hatályos jogszabályok az érvényesek.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 - jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
- szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő
jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve
természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja
- pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul
- a www.mezokovesdinfo.hu oldal üzemeltetője megítélése szerint sértheti a www.mezokovesdinfo.hu
és üzleti partnerei vagy www.mezokovesdinfo.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

- olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely
tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy
más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny
vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő
- a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
reklámozása;
- politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
- tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
- dohányáru reklám;
- minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos
jogszabály tilt;

Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetésben elhelyezett adatok, anyagok, információk
tartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A mezokovesdinfo.hu oldal üzemeltetője jogában áll, hogy
a fenti elírásokba ütköző hirdetéseket a Hirdető előzetes értesítése nélkül ne jelentesse meg illetve a
magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Aláírásommal elfogadom a regisztrációs feltételeket és igazolom, hogy a fenti adatok helyesek és
megfelelnek a valóságnak.

Helység/Dátum: ……………………………………………

PH.

---------------------------------
Hirdető aláírása


