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Közvetítői Szerződés Általános Szerződési Feltételei
GranSol Akadémia
(Hatályos 2016. november 2. napjától.)
1.

Bevezetés: A GranSol Akadémia honlapján lehetősége van a honlapra látogató személyeknek arra, hogy a GranSol
Akadémia szolgáltatásait hirdesse, népszerűsítse a jelen „Közvetítői Szerződés Általános Szerződési Feltételei” (a
továbbiakban: Közvetítői Szerződés) keretein belül az alábbi feltételekkel és jutalék ellenében.

2.

A jelen szerződés - annak elfogadásával - egyrészről a GranSol Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600
Siófok, Bókay János utca 2. 2. em. 7.; levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 73.; nyilvántartja a
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága a 14-09-315107 cégjegyzékszámon; nyilvántartja a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal az E-000446/2014 felnőttképzési nyilvántartási számon; adószám: 23407219-2-14; e-mail:
info@gransol.hu; képviseli: Kiss Dániel ügyvezető) mint Megbízó, másrészről a közvetítési tevékenységet vállaló
Közvetítő között jön létre.

3.

A jelen Közvetítői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GranSol Akadémia kezdőlapján, a „Felhasználási
Feltételek” menüpontban található Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), valamint az Adatkezelési
Szabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak. A jelen Közvetítői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben
egyebekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

4.

Fogalom-meghatározás:
4.1. Ajánlólink: a Megbízó által a Honlapon elhelyezett egyedi azonosítóval rendelkező link, amely a Honlap
„Képzések és vizsgák” menüpontjára irányítja a látogatót.
4.2. Felek: a Megbízó és a Közvetítő együttes megnevezése.
4.3. Honlap: az ÁSZF meghatározása szerinti gransol.hu és hozzá kapcsolódó minden olyan honlap, amelyen az
ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat megtalálható, vagy amely a gransol.hu-ra (vagy annak valamely
aloldalára) irányít, illetve az ezekhez tartozó, ezek működtetéséért felelős hardverek és szoftverek együttese.
4.4. Közvetítő: olyan 18. évet betöltött természetes személy, vagy jogi személy, amely a jelen Közvetítői
Szerződésben foglaltak szerint a Megbízó javára közvetítői tevékenységet lát el.
4.5. Megbízó: a GranSol Korlátolt Felelősségű Társaság.

5.

A szerződés tárgya és létrejötte: A Megbízó megbízza a Közvetítőt, hogy a Megbízó szolgáltatásait (így
különösen a Honlap „Képzések és vizsgák” menüpontja alatt található szolgáltatásokat) ismerősei, illetve
harmadik személyek körében – az Ajánlólink elhelyezésével – népszerűsítse. A Közvetítő a jelen Közvetítői
Szerződés elfogadásával a jelen pontban foglalt megbízást elvállalja.

6.

A közvetítési tevékenység megkezdéséhez a Közvetítőnek el kell fogadnia a jelen Közvetítői Szerződést, amelynek
kettő módja van.
6.1. Ha a Közvetítő előzetesen már igénybe vette a Megbízó valamely Szolgáltatását, és létrehozta a Honlapon a
Képzési Profilját, akkor a Honlapon a „Képzési Profil” gombra kattintva be kell jelentkeznie a Profiljába, és ott
az „$ Ajánljon minket!” menüpontra kell kattintania, majd a felugró ablakban az erre szolgáló négyzetet
(’checkbox’) ki kell pipálnia és meg kell nyomnia a „Közvetítői Szerződés elfogadása” gombot.
6.2. Ha a Közvetítő nem az előző alpont szerint jár el, akkor a Honlapon az „Értékesítői Profil” gombra kattintva
regisztrálnia kell a a következő személyes adatai megadásával: teljes név, születési idő, telefonszám, e-mail
cím, jelszó. A személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak. A
sikeres regisztrációról a Honlap 1 (egy) órán belül e-mailben visszaigazolást küld, az ÁSZF és az Adatkezelési
Szabályzat linkjének megküldésével együtt. A sikeres regisztrációt követően a Közvetítő a Honlapon az
„Értékesítői Profil” gombra kattintva tud belépni a Profiljába, ahol lehetősége van:
6.2.1. a „Profil szerkesztése” menüpont alatt a megadott személyes adatainak szerkesztésére, valamint további
(pl. számlázási) adatok megadására;
6.2.2. az „$ Ajánlások” menüpont alatt az Ajánlólink elhelyezésére az alábbiak szerint;
6.2.3. a „Kifizetések” menüpont alatt a sikeres közvetítések után járó jutalékok nyomonkövetésére.

7.

A „Közvetítői Szerződés elfogadása” gomb megnyomásával a Közvetítő kijelenti, hogy a Közvetítői Szerződésben
foglaltakat (így különösen a jutalékra való jogosultságra, annak esedékességére, összegére és kifizetésére GranSol
kiterjedően) megértette, tudomásul vette és azok rendelkezéseit a Közvetítői Szerződés hatálya alatt magára nézve
kötelezőnek fogadja el. Ezen kifejezett közvetítői jognyilatkozat megtétele nélkül a jelen szerződés alapján
közvetítési tevékenység a Megbízó javára nem folytatható.

GranSol Kft. Közvetítői Szerződés Általános Szerződési Feltételei © 2016

8.

A Közvetítői Szerződés elfogadásával a Közvetítő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban
foglaltak megismerte, megértette és azok elfogadásával (a közvetítési tevékenység vonatkozásában értelemszerűen
releváns) rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadta.

9.

A Felek közötti szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Megbízó nem
iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

10. Az ajánlólink elhelyezése, megosztása nem minősül elektronikus hirdetésnek (2001. évi CVIII. törvény; 14. § (3)
bek. a) pont).
11. A Közvetítő képviseleti jogának terjedelme, jogai és kötelezettségei:
11.1. A szerződés létrejötte után a Megbízó egy Ajánlólinket biztosít a Közvetítő számára (a 6.1. pont esetén az
„$ Ajánljon minket!”, 6.2. pont esetén az „$ Ajánlások” menüpontra kattintva). A Közvetítő képviseleti
(közvetítői) joga kizárólag arra terjed ki, hogy az Ajánlólinket (a „Link másolása” gomb használatával)
minél több webes felületen megossza, közzétegye. A Megbízó egy erre szolgáló program segítségével
minden egyes (a Közvetítő által közzétett) Ajánlólinkre történt egyedi kattintást regisztrál. Az egyedi
kattintások számát a Közvetítői az Ajánlólink doboza alatt tudja nyomon követni (a 6.1. pont esetén a
„Meghívott felhasználók”, 6.2. pont esetén az „Ajánlott felhasználók” címek alatt). Ha egy harmadik
személy az Ajánlólinket követve jelentkezik a Megbízó egyik Szolgáltatására, akkor a Megbízó
beazonosítja, hogy melyik Közvetítőhöz tartozik az adott Ajánlólink, azaz melyik Közvetítő megosztásának
köszönhetően vette igénybe a Megbízó Szolgáltatását a harmadik személy. Ha a harmadik személy
regisztrál az adott Szolgáltatásra és a Szolgáltatás díjának egy részét is megfizette a Megbízó javára, akkor
a Közvetítő az alábbiak szerint jogosulttá válik a jutalékra.
11.2. Nem megfelelően megosztott Ajánlólink esetén a Közvetítői nem jogosult a jutalékra. A Közvetítői
Szerződés hatálya alatt minden esetben a Közvetítő felelőssége, hogy az alábbi eseteket elkerülje. A
Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy az alábbi esetekből fakadó esetleges vitákat az informatikai
rendszere, naplózási adatai alapján kivizsgálja és annak eredményéről tájékoztassa a Közvetítőt. Az alábbi
módokon megosztott Ajánlólinkek nem működhetnek megfelelően:
11.2.1. A Közvetítő által használt böngészőben a cookie-k le vannak tiltva vagy ki vannak ürítve. (Az
Ajánlólinkek használata során a cookie-k élettartama azok törléséig tart.)
11.2.2. A Közvetítő az Ajánlólink használata esetén inkognitó-ablakot használ.
11.2.3. A Közvetítő az Ajánlólink használatát követően másik böngészővel regisztrál a jelen közvetítői
tevékenységre.
11.3. A megosztott Ajánlólinkekre kattintások felülírják egymást, azaz ha egy harmadik személy rákattint a
Közvetítő által megosztott „A” Ajánlólinkre, majd ezt követően ugyanez a személy rákattint egy másik
Közvetítő által megosztott „B” Ajánlólinkre, akkor a „B” Ajánlólink közvetítője lesz jogosult a jutalékra, ha
a jogosultság feltételei az alábbiak szerint teljesülnek.
11.4. A Közvetítő a megbízás során a Megbízó utasításaihoz kötve van. Abban az esetben, ha a Megbízó
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Közvetítő köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a
Közvetítő figyelmeztetése ellenére a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításához ragaszkodik, az ebből
eredő károk a Megbízót terhelik.
11.5. A Közvetítő a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátása során köteles megőrizni a Megbízó jó hírnevét,
valamint a tudomására jutott megbízói üzleti titkot.
11.6. A Közvetítő kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan használhatja a Megbízó bármilyen
szellemi tulajdonát, akár bejegyzett oltalom alatt áll, akár nem.
12. A Megbízó jogai és kötelességei:
12.1. A Megbízó az adott helyzetben elvárható módon köteles a Közvetítő munkáját elősegíteni, így köteles kellő
időben tájékoztatni a Közvetítőt a megbízói működésről, tevékenységekről és a Szolgáltatásról, valamint az
egyes szolgáltatások jellemzőinek, illetve lényeges körülményeinek változásáról.
13. A közvetítői díj (jutalék):
13.1. Jogosultság a jutalékra: A Közvetítő abban az esetben jogosult jutalékra, ha a Megbízó a Közvetítő
tevékenységének eredményeként – a jelen szerződés fennállása alatt – a következő Szolgáltatások
valamelyikére irányuló szerződést köt harmadik személlyel: OKJ Képzés, Szabadpiaci képzés, Vizsga. A
jutalékra való jogosultság további feltétele, hogy a Megbízóval szerződő harmadik személy a Szolgáltatás
vonatkozásában érvényes díjbefizetéssel rendelkezzen. Érvényes díjbefizetéssel rendelkezik a harmadik
személy, ha az adott Szolgáltatás díjának egy részletét már igazolhatóan megfizette a Megbízó részére.
13.2. A jutalék összege: A jutalék összege 5.000,- Ft minden regisztrált és érvényes díjbefizetéssel rendelkező
harmadik személy után. (A Felek ezt úgy értelmezik, hogy ha a Közvetítő közvetítési tevékenységének
eredményeképpen a Megbízó három fővel szerződik, amelyek mindegyike érvényes díjbefizetéssel
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rendelkezik, akkor háromszor 5.000,- Ft, azaz 15.000,- Ft összegű jutalékra válik jogosulttá.) A Megbízó
fenntartja magának a jogot, hogy a jelen alpont szerinti jutalék összegét megváltoztassa, ez esetben a
Megbízó erről köteles e-mailben, valamint a Honlapon értesíteni a Közvetítőt. Amennyiben a jelen
Közvetítői Szerződésben, illetve a Honlapon feltüntetett jutalék összege között eltérés van, akkor a
Honlapon feltüntetett jutalék összege az irányadó.
13.3. A jutalék esedékessége és megfizetése: A jutalék a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kerül kifizetésre, ha
a tárgyhóban a jutalékra való jogosultság feltételei (szerződéskötés, díjbefizetés) együttesen megvalósultak
(eltérően a Ptk. 6:291. § (1) bek.-től). A Megbízó a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) napjáig e-mailben
értesíti arról a Közvetítőt, hogy a tárgyhóban mért közvetítői tevékenysége alapján jogosult-e jutalékra, és
ha igen, akkor mekkora összegben. A Megbízó a jutalékot a jelen alpont szerinti határidőn belül köteles
jóváírni a Közvetítő egyenlegén, ha a Közvetítő a jutalék esedékességének időpontjában egyben a Megbízó
valamely díjfizetéssel járó Szolgáltatását is igénybe veszi. Ha a Közvetítő ilyen díjfizetéssel járó
Szolgáltatást nem vesz igénybe, vagy a díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett (azaz egyik
igénybe vett Szolgáltatás esetében sincs díjhátraléka), akkor a Megbízó a jutalékot a jelen alpont szerinti
határidőn belül köteles a Közvetítő előzetes kérésének megfelelően:
13.3.1.

átutalni a Közvetítő (által előzetesen e-mailben megjelölt) bankszámlaszámára vagy

13.3.2.

készpénzben, egy összegben kifizetni a Közvetítői kezéhez.

13.4. Ha a Közvetítő a jutalék átutalása mellett dönt, akkor a Megbízó addig nem köteles átutalni a jutalékot,
amíg a Közvetítő nem jelölt meg egy bankszámlaszámot az info@gransol.hu-ra küldött e-mailben.
13.5. Ha a Közvetítő a jutalék készpénzes kifizetése mellett döntött, akkor köteles a jutalékot személyesen
átvenni a Megbízótól, a Felek által előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
13.6. A Közvetítő által esetlegesen igénybe vett Szolgáltatás díjhátraléka vonatkozásában (ellenkező
bizonyításig) a Megbízó nyilvántartása az irányadó.
13.7. A Közvetítő tudomásul veszi, hogy amíg a Közvetítő által esetlegesen igénybe vett Szolgáltatás
vonatkozásában díjhátralék áll fenn, addig a fentiek szerinti készpénzes kifizetés kérésére a Közvetítő nem
jogosult, a Megbízó pedig nem köteles.
13.8. A Közvetítő a bankszámlaszám megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott
bankszámlaszám felett kizárólag a Közvetítőnek van rendelkezési jogosultsága. A Közvetítő tudomásul
veszi, hogy kizárólag őt terheli a felelősség, ha téves bankszámlaszámot adott meg a Megbízó számára,
vagy ha maga helyett más bíz meg a készpénz átvételével és részére történő átadásával.
13.9. A Közvetítőt nem illeti meg jutalék a jelen Közvetítői Szerződés megszűnését követően (eltérően a Ptk.
6:291. § (2) bek.-től).
14. A szerződés megszüntetése:
14.1. A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
14.2. A jelen szerződést bármelyik fél a másik fél postai címére küldött levélben, vagy e-mailben, azonnali
hatállyal indokolás nélkül felmondhatja. A Megbízó részéről indokolással ellátott azonnali hatályú
felmondásnak van helye, ha:
14.2.1. a Közvetítő a jelen Közvetítői Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben foglaltakat megsérti;
14.2.2. a Megbízó nem kívánja a továbbiakban a Szolgáltatásait a jelen Közvetítői Szerződésben
foglaltak alapján népszerűsíteni.
14.3. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felek kötelesek
egymással késedelem nélkül elszámolni és a jutalékot érintő esetleges jóváírásokról, kifizetésekről
gondoskodni.
15. Egyéb rendelkezések:
15.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik
teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés alapján járnak el. A Felek a
kölcsönös tájékoztatási kötelezettségüknek elsődlegesen e-mail útján tesznek eleget.
15.2. A Felek a jelen szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyüket, jogállásukat, működésüket,
tevékenységüket, cégadataikat illetőleg a szerződés teljesítését érintő minden változásról a másik Felet
haladéktalanul írásban e-mail útján értesíteni köteles. E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű
kár a mulasztó Felet terheli. Az e-mail útján küldött értesítés az elküldés napját követő nap 10:00-kor
minősül kézbesítettnek.
Budapest, 2016. november 2.

