
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

amely a Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 
01-09-727285, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: 
„Szervező”) által a www.vatera.hu (a továbbiakban: Vatera) oldalon 2018. április 26. és 
július 31. között az alább rögzített feltételek szerint promóciót szervez:   
 
1. A Promócióban részt vesz minden Vaterán eladói jogosultsággal (azaz Teljes jogú 
felhasználói státusszal) rendelkező felhasználó, aki a Promóció időtartalma alatt 
engedélyezi (sikeresen összekapcsolja) a PayPal által biztosított fizetési lehetőséget 
(PayPal fizetés) a felhasználói fiókjában.  
 
2. A PayPal fizetési módot a Promóció ideje alatt engedélyező 1. pont szerinti Vatera 
felhasználónak a PayPal fizetési mód sikeres engedélyezésének napjától kezdődően, 8 
(nyolc) héten keresztül (a továbbiakban Beváltási időszak) nem kell listázási (feltöltési) díjat 
fizetnie a Szervező részére azon a Vatera.hu oldalon meghirdetett termékekre 
vonatkozóan, amelyeknél a PayPal fizetési lehetőséget elérhetővé teszi . Valamint a 
Beváltási időszak alatt a PayPal fizetési mód használatával értékesített termékek 
vonatkozásában az 1. pont szerinti Vatera felhasználónak nem kell Vatera Általános 
Felhasználási Feltételek Díjtáblázata szerinti sikeres értékesítés után járó  jutalékot fizetnie 
a Szervező részére (ez az egyéb módon (készpénzben, átutalással) kifizetett termékek 
jutalékát nem érinti), amennyiben a PayPal fizetési móddal érintett tranzakció megfelel a 
PayPal szolgáltatásokra vonatkozó Felhasználási Szerződés feltételeinek.  
 
3. A Promóció nem vonatkozik a PayPal fizetéssel járó esetleges egyéb díjakra (PayPal 
tranzakciós díj stb., ld. PayPal díjtáblázat), valamint a Szervező részére a Vatera 
Díjtáblázata szerint fizetendő egyéb díjakra (pl. kiemelési díj).  
 
4. A Beváltási időszakban feltöltött (és elindított) termékek a Vatera szokásos listázási 
feltételeinek megfelelően, maximum 21 napig lesznek elérhetőek az oldalon.  

5. A listázási díjmentesség a Beváltási időszakban a feltöltött és az újraindított termékekre 
egyaránt vonatkozik. A Beváltási időszak lejártát követően  00:00-tól a termékek a szokásos 
listázási feltételekkel és díjon lesznek ismét feltölthetőek az oldalra.  

6. A listázási díjmentesség (a fentebb leírtak alapján és az ott megjelölt időtartamban) a 
tömeges feltöltővel, illetve feedből vagy API-n/SOAP-on keresztül történő terméklistázásra 
is vonatkozik.  

7. A Promócióval kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a Szervező 
ügyfélszolgálatán kérhető. 

8. A Szervező a PayPal, illetve a PayPal fizetés hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a 
felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A PayPal 
kizárja a felelősségét, bármely harmadik személy tevékenységére visszavezethető Promócióval 
kapcsolatos hibáért, vagy bármely ezzel összefüggésben felmerülő költségért, kárért, 
balesetért, késedelemért, veszteségért, vagy kellemetlenségért. 

9. A Promócióval kapcsolatban a felhasználó magatartásáért a Szervező és a PayPal 
semmilyen formában nem felel. A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználó által tévesen 
vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal 
felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.  

https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/webscr?cmd=_display-fees-outside
http://www.vatera.hu/info/dijtablazat
http://www.vatera.hu/info/dijtablazat


10. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvételre a jelen Részvételi Feltételek 
valamint a Vatera Általános Felhasználási Feltételei, és a Promóciónak a Vaterán található 
részletszabályai szerint történik. Amennyiben ezek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a 
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

11. A Szervező és a PayPal fenntartja a jogot a Promóció valamint a Játék bármikor történő, 
indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, 
amelyről a vatera.hu erre szolgáló felületein: Vatera hírek és/vagy Vatera blog és/vagy a Vatera 
facebook oldalán értesítheti a felhasználókat. 

12. A Promócióban való részvétel önkéntes. A felhasználó részvételével elismeri, hogy a jelen 
Részvételi feltételeket teljes körűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a felhasználó 
a jelen Részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy 
azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.  

13. Jelen Promócióra és részvételi feltételekre Magyarország joga alkalmazandó. A felmerülő 
esetleges vitás ügyeket a magyar polgári perrendtartás szabályai alapján rendezik.  
 

 

http://img.vatera.hu/license/main.html
http://www.vatera.hu/PR/?activepanel=news
http://blog.vatera.hu/
https://www.facebook.com/vatera.hu/
https://www.facebook.com/vatera.hu/

