
Felhasználási feltételek 

Az energiadiszkont.hu weboldalak - a továbbiakban: 
weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak. Az azzal 
kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft. kizárólagosan jogosult. 
Az energiadiszkont.hu előzetes - azonban se nem 
kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási 
engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti 
formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal 
látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve 
kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára 
bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a 
felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy 
eredeti példányának kezelését, illetve annak 
archiválását teszi lehetővé.  

A weboldalakon található energiadiszkont márkanév 
mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat 
élvez. A védjegyoltalom jogosultja az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft.. A weboldalakon található 
termék- és díjszabás - részben szöveges, részben 
ábrás - nevek az Első Magyar Online Energiaügynökség 
Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt 
védjegyek egyike sem használható fel semmilyen 
módon és jogcímen az Első Magyar Online 
Energiaügynökség Kft. előzetes írásos engedélye 
nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári 
illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt 
jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

 

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés 
nélküli megváltoztatásának jogát az Első Magyar Online 
Energiaügynökség Kft. fenntartja. Az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft. nem garantálja azt, illetve 
nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a 
weboldalakon elérhető információ naprakész legyen, 
továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok 
határozott és teljes leírását képezik a társaság akár 
teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve 
tevékenységének. 

Az itt található adatok és információ nem minősíthető 
úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások 
igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, 
az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt 
megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt 
szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen 
a legmegfelelőbbek-e. 

Az Első Magyar Online Energiaügynökség Kft. szintén 
fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés 
nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy 
megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a 
weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a 
weboldalak tartalmának jogosulatlan, az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft.-n kívülálló okból történő 
megváltoztatásáért.

 

 


