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Az Általános Szolgáltatási Feltételek, a továbbiakban ÁSZF, meghatározza az Ön, továbbiakban
mint Megrendelő és a honlap üzemeltetője, továbbiakban mint Szolgáltató között létrejövő
kapcsolatot. A honlapunk használatával, és a tőlünk történő szolgáltatások igénybevételével Ön
magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a feltételeket és az ÁSZF tartalma ismeretében és
annak elfogadásával veszi igénybe szolgáltatásainkat.
A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a honlapot, a tartalmat és információt, az ÁSZF-t
bármikor bejelentés nélkül változtassa.
Kijelentjük, hogy minden honlapon szereplő tartalom az oldal üzemeltetőjének tulajdona,
kizárólagos írásbeli engedélyével használható fel.
A Szolgáltató meghatározott körbe tartozó írásos dokumentumok elkészítésében való
segítségnyújtást, tanácsadást vállal. A küldött dokumentumok olyan minta dokumentumok,
amelyek alapjául szolgálhatnak ahhoz, hogy a Megrendelő ezek alapján elkészíthesse saját
dokumentumát, illetve segítség a további önálló munkavégzéséhez.
A Megrendelőnek kötelessége a Szolgáltatóval együtt működnie, rendelkezésre állnia kölcsönös
egyeztetési, konzultációs lehetőségek feltételeit biztosítani személyes találkozás esetén a
Szolgáltató által meghatározott helyen és időben, előzetes egyeztetést követően.
A Megrendelő biztosítja a mindenkori pontos, naprakész és teljes információtartalmat a
szolgáltatás igénybevétele előtt.
A Megrendelő felelőssége, hogy a rendeléskor minden, a rendeléshez kapcsolódó információt
írásban e-mailen közöljön. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy
kritériumokat nem áll módunkban figyelembe venni a munka elkészítése során.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget bármely a Megrendelőn kívüli harmadik fél okozta
hátráltatás, késedelem miatt, mivel a megbízás kizárólag a Megrendelő és a Szolgáltató, mint két
Fél között jön létre.
A Szolgáltató nem jelenti ki, hogy a szolgáltatás tárgyaként nyújtott dokumentumok minden
tekintetben egzaktak, pontosak és hitelesek.
Ha a Megrendelő az aktuálisan kért információt időben nem bocsátja rendelkezésre, úgy nem
tudunk felelősséget vállalni a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó
károkért, illetve költségekért.
A Szolgáltató a saját irányelveinek által támasztott tartalmat és minőséget garantálja, azonban
az oktatási intézmény által adott értékelésért nem vállal felelősséget.

Vitás esetekben e-mailen írásban közölni kell a megállapodás tartalmától való eltérést.
E-mailen rendelkezésre állunk és lehetőség szerint minél hamarabb próbálunk e-mailen vagy
telefonon reagálni.
A Megrendelő által biztosított bármely személyes vagy üzleti adatot, információt titoktartással
kezelünk, a Megrendelőtől elvárjuk a diszkréciót. A telefonbeszélgetések és az interneten
keresztüli szóbeli és írásbeli beszélgetések minőségbiztosítási okokból rögzítésre kerülhetnek. A
Megrendelő és a Szolgáltató közötti levelezések és mindennenű információ bizalmas, amely csak
a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását, engedélyét követően használható fel.
A Szolgáltatás megrendelése a Megrendelő és a Szolgáltató személyes vagy telefonos,
internetes szóbeli vagy írásbeli megállapodása napján jön létre, amely a Szolgáltatót és a
Megrendelőt a továbbiakban kötelezi.
A Szolgáltató egyeztetés céljából székhelyén kérheti a Megrendelő személyes megjelenését
ügyintézés céljából.
A segítségnyújtás a munka tartalmi elemeinek átadás-átvételével a Megrendelő és a Szolgáltató
között azonnali hatállyal megszűnik. Az átadást követően a Megrendelőnek többletigénye,
követelése nem lehet a Szolgáltató felé.
Felülvizsgálati és javítási lehetőséget igény esetén biztosítunk, amely egy alkalomra érvényes, a
javítási, felülvizsgálati kérelmet e-mailen írásban kell jelezni a munka az átadást követő öt napon
belül. A kérelem hatálya a formai megfelelősségre vonatkozik, a tartalmi megfelelősség kölcsönös
egyeztetése, a tartalom esetleges korrigálása a Megrendelő és a Szolgáltató között a munka
megkezdésétől a munka átadásáig tart.
Amennyiben ilyen kérelem a Megrendelő felől nem érkezik, úgy a továbbiakban nem áll
módunkban a dokumentumok felülvizsgálata és javítása. A kérelemben mindent gondosan,
tételesen le kell írni és e-mailen kell írásban részünkre elküldeni. Ha a kérelem nem egyértelmű,
hiányos, úgy az ebből eredő károkért felelősség, kötelezettség nem terheli a Szolgáltatót.
Jogunkban áll a Megrendelőnek küldött egyoldalú nyilatkozattal a megbízást felmondani, amelyet
követően a megbízás, szolgáltatás addig, a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat
30 napon belül kötelesek vagyunk visszaküldeni a Megrendelő ezirányú kérése esetén.
Szolgáltatásaink szívességi segítségnyújtás, ellenértékmentes, nonprofit tevékenységek és
tanácsadás, amelyek további célja az íráskészség, a logikus gondolkodás fejlesztése.
A Szolgáltatató a munkáért külön kifejezett anyagi ellenszolgáltatást nem kér, kötelzettségek
nélkül segítséget nyújthat.

Jogi Nyilatkozat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felhívta a hallgatók figyelmét, hogy bűncselekményt követ el
az, aki sajátjaként nyújt be más által megírt szakdolgozatot, diplomamunkát.
Arra törekszünk, hogy tevékenységünkkel hathatós segítséget nyújtsunk azoknak, akik
bizalmat szavaznank nekünk.
A tevékenységünk során hangsúlyt fektetünk a rendszeres konzultációkra, tanácsadásainkkal
segítjük hallgatóink munkáját olyan dokumentum megalkotásában, amelyet a záróvizsgán
sikerrel megvédhetnek, az intézmények felé benyújtást, leadást megelőzően a dokumentációkat a
hallgatóknak le kell ellenőrizniük, felül kell vizsgálniuk és önálló gondolatokkal ki kell
egészíteniük a végleges formát megalkotni, különös tekintettel az irodalmi hivatkozásokra, a
formai követelményekre és a parafrázisra.
Célunk olyan módszertani és pedagógiai segítségnyújtás, tanácsadás a Megrendelő felé,
amellyel eredményesebb előmenetelt biztosít tanulmányaiban. A dokumentumok és az általunk
nyújtott szolgáltatások kizárólag segítséget biztosítanak a Megrendelő számára a saját
dokumentum összeállításában, amely minden esetben a Megrendelő saját, önálló szellemi
termékét képezi.
A dokumentumok felhasználásából eredő károkért a semmilyen jellegű és tartalmú
felelősséget, kártérítést nem vállalunk.
Semmilyen a Szolgáltató által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem biztosít
olyan garanciát, amely az ÁSZF-ben kifejezetten nem kerül meghatározásra. Nem jelenti a teljes
ÁSZF semmisségét az, ha az általunk előírt ÁSZF pontjának valamelyikét bármely törvényszék
semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, valamint egy adott feltétel
megváltoztatása nem vonja maga után a többi feltétel megváltozását.
A Szolgáltató részéről bármely jogról, jogosultságról vagy rendelkezési jogról történő
lemondás nem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató bármely más jogról, vagy az érintett jog
későbbi érvényesíthetőségének a lehetőségéről lemondana; ugyanúgy bármely jog vagy
jogosultság gyakorlásának késedelme sem értelmezhető jogról való lemondásnak.
A Megrendelő vállalja, hogy polgári peres eljárás kezdeményezése előtt a vitás ügyet
közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni.
A Szolgáltató nem felelős olyan okból fakadó szerződésszegésért, amelyre vis major keretek
között nincs befolyása.
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