FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
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Pubhunter App üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

1.1

név: Extreme Net Kft.

1.2

székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.

1.3

adószám: 14437081-2-41

1.4

cégjegyzékszám: 01-09-994233

1.5

bankszámlaszám: 11600006-00000000-29732007

1.6

IBAN: HU74 11600006-00000000-29732007

1.7

SWIFT: GIBAHUHB

1.8

iroda: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5., 2. emelet

1.9

email: info[at]extremenet.hu

1.10

tel: Irodai telefon: +36 30
Józsa Ferenc: +36 20 559 76 55

1.11

fax: +36 1 700 1678
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Megjelenési lehetőségek vendéglátóhelyek számára

2.1

A Pubhunter telefon, web- és közösségi applikáció adatbázisában való megjelenés ingyenes minden
vendéglátóhely és party szervező (továbbiakban együttesen Megrendelő) számára. A megjelenéshez a
Megrendelő képviselőjének ki kell töltenie egy regisztrációs űrlapot. Ezt követően egy adategyeztetésre
kerül sor.

2.2

Adategyeztetést követően történik a megjelenés jóváhagyása. A jóváhagyást követően 5 munkanapon
belül megjelenik Megrendelő tartalma az adatbázisában, majd Megrendelő jogosulttá válik egy saját
szerkesztő felület használatára (továbbiakban admin) melynek segítségével szerkesztheti a saját
adatlapját.

2.3

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelőt az adatok módosítására szólítsa fel, vagy az
adatlapot törölje, amennyiben az nem egyértelmű, a Felhasználó vagy más megrendelő számára sértő,
ártó tartalmú, vagy Szolgáltató megítélése szerint nem közzétehető.

2.4

Megrendelő törvényes képviselője a Pubhunter szolgáltatás aktiválásával tudomásul veszi, hogy a
szolgáltatás a felhasználó által megadott adatokat adatbázisba gyűjti, kezeli és más felhasználók számára
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Megrendelő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy az általa
megadott adatok tartalmáért, helyességéért kizárólag Megrendelő felel. A megadott adatok
valótlanságából származó mindennemű kár és felelősség Megrendelőt terheli.
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2.5

Szolgáltató az applikációban Megrendelő számára a következő előfizetési lehetőségeket biztosítja,
melyről bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben olvasható:

2.5.1

Normál adatlap:
A Megrendelő megjelenik a kategóriájának megfelelő keresési listában, hozzáféréssel rendelkezik saját
admin felületéhez. Ezeken felül külön díjazásért jogosult kuponakciók, kuponkampányok indítására.

2.5.2

VIP adatlap:
A Megrendelő számára Szolgáltató a normál adatlap nyújtotta szolgáltatásokon felül lehetőséget
biztosít a Recommended Pubs/Recommended Parties közé való bekerülésre, a PubHunter Facebook
oldalán való elhelyezésre indirekt vagy direkt ajánló formájában, és külön díjazás ellenében a
PubHunter által kialakított kocsmatúrákban való részvételre.

2.6
2.6.1

A szolgáltatások tartalmának részletezése:
Kupon akciók, kupon kampányok:

2.6.1.1

Kupon akciót indíthat a Megrendelő, ha a PubHunter bármely típusú adatlapjának előfizetője, azaz
hozzáféréssel rendelkezik a saját adminjához.

2.6.1.2

A kuponakció indításának feltétele a Megrendelő egyenlegének előzetes feltöltése. Az
egyenlegfeltöltés és kuponkampány indítása a következőképpen történhet:

2.6.1.3

Megrendelő feltölti a kuponakcióra szánt keretösszeget (a feltöltés minimum összege 10.000 Ft)
online fizetés formájában, mely 3 (három) munkanapon belül megjelenik az egyenlegén, majd az
admin rendszer segítségével beállítja az akció részleteit és specifikumait.

2.6.1.4

Csak Szolgáltató által ellenőrzött és jóváhagyott push üzenetek kuponakciók kerülhetnek ki a
PubHunter felhasználói felületére. A kuponakció beállításait Szolgáltató az akció elindítása előtt az
admin felületen minden esetben ellenőrzi, ennek átfutási ideje 2-5 munkanap.

2.6.1.5

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat a kuponakciókat, melyek nem felelnek meg a
Felhasználási Feltételekben, illetve az ÁSZF-ben foglaltaknak, vagy a felhasználók számára vélhetően
nem egyértelmű információkat tartalmaznak, törölje, vagy Megrendelőtől módosítást kérjen.

2.6.1.6

Amennyiben a kuponakció az első módosítás után sem felel meg a Felhasználási Feltételekben és az
ÁSZF-ben foglaltaknak, valamint a közölt információk egyértelműsége még mindig
megkérdőjelezhető, úgy Szolgáltató kizárhatja a kampányt, és törölheti.

2.6.1.7

A kampány indulásával a kuponkampányhoz szükség maximális keretösszeg zárolásra kerül, majd az
akció végével csak a valóban beszkennelt vagy kiküldött kuponok utáni összeg kerül levonásra. A
fennmaradó keret felhasználható további kampányok indítására, vagy egyéb üzemeltető által kínált
szolgáltatások igénybe vételére, kivéve előfizetések meghosszabbítására vagy másik előfizetés
megrendelésére. A fennmaradó összeg vissza nem utalható, az a Megrendelő számára semmilyen
módon nem visszaigényelhető.

2.6.1.8

A kupon akció tartalmait a Megrendelő saját admin oldalán állíthatja be, és az akció során követheti
nyomon. A kuponkampány indításához a következő adatok megadása kötelező (egyenként maximum
60-90 karakter terjedelemben):
•
A kampány megnevezése (pl. 300 Ft-os sör az XY bárban)
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•

•
•
•
•
•
•
•

A kedvezmény mértéke:
•
mennyiségi (pl. két termék egy áráért)
•
szolgáltatás (pl. ingyen belépés)
•
százalékos (50% kedvezmény egy sör árából)
•
forint alapú (300 Ft egy korsó sör)
Mennyiség megjelölése (pl. 1 korsó, azaz 500 ml)
Eredeti ár feltüntetése
Kiíró neve (XY Bárt Üzemeltető Kft.)
Kupon beváltásának helye (XY Bár)
Egyszer vagy többször használatos a kupon
Kuponakció kezdete és végdátuma
Egyéb vagy különleges feltételek

2.6.1.9

A kuponok típusai a beváltás módját tekintve lehetnek:
•
aktiválandó
•
látra szóló

2.6.1.10

A kuponok a megszerzésük szint lehetnek:

2.6.1.10.1 A vendéglátóhelyen beszkennelt QR kód által megszerezhető
A felhasználó úgy jut a kuponhoz, hogy a vendéglátóhelyen található qr kódot a PubHunter
alkalmazás segítségével beszkenneli, majd a kupon megjelenik a „My Coupons”
menüpontban.
Megrendelő a kupon kampányról 60-90 karakter hosszúságú push üzenetet juttathat el a
felhasználókhoz, melynek szövegét Megrendelő írja, azonban a kiküldéséért Szolgáltató felel.
A push üzenet szövegét Szolgáltató kiküldés előtt minden esetben ellenőrzi, ennek átfutási
ideje 2-5 nap.
A push üzenet kiküldésének ideje a kampány ideje alatt történhet meg, vagy az azt megelőző
munkanapon. Szolgáltató nem vállal felelősséget a push üzenet IOS és Android operációs
rendszerek specifikumai miatti időben való kiküldéséért és a címzettekhez való biztos
eljutásáért, ezekre Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs.
Jelen esetben a kuponok költségén felül, mely a QR kód beszkennelésének pillanatában válik
aktuálissá, Megrendelő kampányindítási díjat köteles fizetni, melynek összege nettó 15.000
Ft.
Ez esetben a kupon adatainál a fentiekben leírtakon túl kötelező a maximálisan kiosztható
kuponok számának és a push üzenet szövegének megadása is.
A kupon beváltásának folyamata:
• A helyszínen a QR kód beolvasása után a kupon megjelenik „My Coupons”
menüpontban
• A felhasználó a helyszínen aktiválja az Activate (aktiválás) gomb segítségével
• A rendszer üzenetet küld: Don’t press anything, show this to your bartender, he/she
will do the rest for you (Ne nyomj meg semmit, mutasd meg ezt a pultosnak, ő majd
intézi a továbbiakat.)
• A kupont a Megrendelő használja fel a USE COUPON (kupon felhasználása) gomb
használatával
• A rendszer megerősítést kér: Are you sure you want to use this coupon? (Biztos, hogy
fel akarod használni ezt a kupont? )
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•
•
•

A PubHunter értesítést küld, hogy a kupon felhasználásra került: Your couipon was
successfully used. Have fun! (Ezt a kupont sikeresen felhasználtad. Jó szórakozást!)
A kupont (amennyiben egy személy csak egyet használhat fel) USED (felhasználva)
felirattal látjuk el, és a továbbiakban nem lesz felhasználható
Ha egy fő több kupon beváltására is jogosult, a kuponok száma eggyel csökken

2.6.1.10.2 Kiosztott kuponok
Új kuponok feltöltése esetén, de maximum napi egyszer PubHunter applikáció általános push
üzenetet küld, mellyel értesíti falhasználóit az applikációban elérhető új kuponok tényéről.
Megrendelő által kijelölt számú felhasználó az applikáció kuponakció indulását követő első
megnyitásakor automatikusan megkapja a kupont, mely a „My coupons” menüpontban
jelenik meg. A kuponok kiosztása az alkalmazás megnyitásának sorrendjében történik, a
kuponok kiosztása más szempont szerint nem meghatározható.
A kampány indításához a fentiekben részletezetteken felül szükséges még a kiosztható
kuponok maximális számának megadása.
A kuponok költségén felül, mely a kuponok kiosztásának pillanatában merülnek fel,
Megrendelő kampányindítási díjat köteles fizetni, ami jelen esetben nettó 5.000 Ft. A
kuponkiosztás díjáról bővebb tájékoztatás az ÁSZF 2. sz. mellékletében olvasható.

Felhasználó e kupon esetében háromféle döntést hozhat:
• figyelmen kívül hagyja
• kitörli
• típustól függően aktiválja, vagy felmutatással beváltja
A kupon beváltásának folyamata:
Aktiválandó kupon esetén:
• A felhasználó a helyszínen aktiválja az Activate (aktiválás) gomb segítségével
• A rendszer üzenetet küld: Don’t press anything, show this to your bartender, he/she
will do the rest for you (Ne nyomj meg semmit, mutasd meg ezt a pultosnak, ő majd
intézi a továbbiakat.)
• A kupont a Megrendelő használja fel a USE COUPON (kupon felhasználása) gomb
használatával
• A rendszer megerősítést kér: Are you sure you want to use this coupon? (Biztos, hogy
fel akarod használni ezt a kupont? )
• A PubHunter értesítést küld, hogy a kupon felhasználásra került: Your couipon was
successfully used. Have fun! (Ezt a kupont sikeresen felhasználtad. Jó szórakozást!)
• A kupont (amennyiben egy személy csak egyet használhat fel) USED (felhasználva)
felirattal látjuk el, és a továbbiakban nem lesz felhasználható
• Ha egy fő több kupon beváltására is jogosult, a kuponok száma eggyel csökken
Látra szóló kupon esetén:
• A felhasználó a „My coupons” menüpontból megnyitva felmutatja a kupont
Megrendelőnek vagy alkalmazottjának, amikor szeretné igénybe venni a
kedvezményt. A kupon így korlátlan alkalommal felhasználható.
2.6.1.11

A kuponakció során vállalt termékek és szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért a teljes
felelősséget Megrendelő vállalja, ezért Szolgáltató semmilyen módon nem felel.
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2.6.1.12

Szolgáltató nem vállal garanciát a felhasználók számát, illetve a kuponok beváltását illetően, ezekért
Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

2.6.1.13

A szolgáltatás pontos leírása, és további részletek az Általános Szerződési Feltételek
dokumentumban olvashatóak.

2.6.2

Recommended Pubs/Recommended Parties

2.6.2.1

Megrendelő VIP előfizetés esetén a kategóriájának megfelelően a normál keresési listákon felül a
Recommended Pubs vagy Recommended Parties felsorolásba is bekerül, melyek a Pubs, illetve
Parties menüpontok nyitóoldalai.

2.6.2.2

Megrendelő Szolgáltatóval előre egyeztetve meghatározhatja, hogy a felhasználók számára mekkora
sugarú körben legyen látható ebben a listában. A távolsági sugár beállítására Megrendelővel való
egyeztetés után csak Szolgáltató jogosult.

2.6.2.3

További részletek az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban olvashatóak.

2.6.3

Kocsmatúrában való részvétel

2.6.3.1

A kocsmatúra olyan a Szolgáltató, Felhasználó, vagy Megrendelő által kialakított több állomást
tartalmazó túra, melyben Megrendelő VIP előfizetés esetén vehet részt, külön díjazás fejében.

2.6.3.2

A kocsmatúra során kijelölt teljesítendő feladatokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal,
minden felelősség a túra összeállítóját terheli.

2.6.3.3

A szolgáltatás várhatóan 2013 szeptemberétől lesz elérhető, a szolgáltatásról további adatok az
Általános Szerződési Feltételekben elérhetőek.

2.6.4

Facebook post a PubHunter oldalán
Szolgáltató Megrendelőt VIP előfizetés esetén Facebook oldalán direkt vagy indirekt ajánló formájában
feltünteti, melyért külön díjat nem számít fel. További részletek a Szolgáltató honlapján közzétett
Általános Szerződési Feltételekben olvashatóak.

2.7

Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelő törvényes képviselője adatszolgáltatása miatt Szolgáltató
Szolgáltatóval szemben érvényesített károk és költségek Megrendelőre hárítására. Megrendelő
törvényes képviselője megértette és tudomásul vette mindazon következményeket, amelyek azzal
járhatnak, hogy a Pubhunter felhasználása során egyes adatai más felhasználók számára nyilvánosan
láthatóvá válnak. Megrendelő törvényes képviselője a rendszert saját felelősségére regisztrálja és
használja.

2.8

Megrendelő törvényes képviselője megértette, tudomásul vette és elfogadta az ExtremeNet Kft.
adatkezelési
és
adatvédelmi
szabályzatát,
amely
az
alábbi
linken
érhető
el:
http://pubhunterapp.com/assets/pubhunter-privacy.pdf

2.9

Megrendelő a fenti szolgáltatásokat az ExtremeNet Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának,
általános szerződési feltételeinek és felhasználási feltételeinek elfogadásával és tudomásul vételével a az
Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében elérhető hirdetési megrendelő kitöltésével és
visszaküldésével vagy online megrendeléssel rendelheti meg.

2.10

Az adatbázisban megjelenő vendéglátóhelyeknek, parti szervezőknek, és egyéb kapcsolódó iparágban
tevékenységet folytató vállaltoknak lehetősége van saját egyedi promóciók kezdeményezésére, illetve
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listában való kiemelt megjelenésre Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést és külön megállapodás
létrejöttét követően. Ezen lehetőségekhez kapcsolódó feltételeket az alábbi promóciós megállapodás
tartalmazza: http://pubhunterapp.com/assets/contract.pdf
2.11

3

Szolgáltató fenntartja a jogot ezen szabályzat egyoldalú módosítására.

Felhasználókra irányuló szabályozások

3.1

A Pubhunter applikáció, illetve az ezekhez kapcsolódó web- és közösségi oldalak használatával a
Felhasználó jelzi, hogy minden, ezekre a tartalmakra vonatkozó Felhasználási

3.2

Feltételt és Adatkezelési Szabályzatot elfogad.

3.3

Felhasználó a szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy betöltötte a 18 éves életkort és a Pubhunter appot
valamint az ehhez kapcsolódó web- és közösségi oldalakat jogellenes célra nem használja.

3.4

Felhasználó jogosult információkat megosztani a mobil applikációban, web- és közösségi oldalon. Ezen
információk valódiságtartalmáért Felhasználó felel. Felhasználó szavatolja és kijelenti, hogy a tartalomra
vonatkozó valamennyi jog őt illeti meg, vagy azokkal egyéb módon rendelkezik, és hogy a tartalmának
nyilvános közlése és felhasználása harmadik felek jogaiba nem ütközik, és azokat nem sérti. Bármely
jogvita esetén a Pubhunter applikáció, web és közösségi oldal üzemeltetője a teljes felelősséget jogosult
a Felhasználóra áthárítani, illetve ezekből származó kárait az üzembentartó Felhasználótól követelheti,
és azokat érvényesítheti.

3.5

Felhasználó a tartalmainak Pubhunter applikáción, web –és közösségi oldalakon való megjelenítésével,
illetve ezek közül bármelyiken való megjelenítésével kijelenti, hogy Szolgáltató és társult vállalatai,
valamint partnerei részére az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos
és teljes mértékben továbbadható jogot biztosít a tartalom bármilyen formában, bárhol és bármilyen
célból történő felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, előadására, átdolgozására,
módosítására, megváltoztatására, terjesztésére, mások általi terjesztésére és népszerűsítésére.

3.6

Felhasználó elismeri, hogy a Pubhunter mobil alkalmazás, web- és közösségi oldalak tartalma,
megoldásai, forráskódja, technikai paraméterei, adatbázisai, képi és egyéb megjelenése szerzői
jogvédelem alatt áll. Annak semmilyen sokszorosítása, másolása, felhasználása és rájuk való hivatkozás
Szolgáltató engedélye nélkül nem lehetséges.

3.7

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználóktól származó vélemények nem tükrözik Szolgáltató véleményét.
Szolgáltató jogosult arra, hogy mérlegelése alapján eltávolítsa vagy módosítsa az olyan tartalmakat,
amelyek a megítélése szerint sérelmesek, kifogásolhatók vagy pontatlanok.

3.8

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltatónak saját applikációin és weboldalain kívül,
harmadik fél weboldalainak tartalmára nincs befolyása, különös tekintettel a mobil applikáció és
közösségi platformokat biztosító online felületekre. Ebből eredően a Felhasználóra mutató
hivatkozásokat, illetve ezek tartalmát nem tudja befolyásolni és törölni.

3.9

A Felhasználó ezekből eredő esetleges káraiért Szolgáltató nem felel.

3.10

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Pubhunter mobil applikációkban, web és közösségi oldalakon
található információk teljességéért és helyességéért Szolgáltató nem felel, azokért garanciát nem vállal,
ezeket nem szavatolja ideértve a nemzetközi tartalmakat is.
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3.11

Felhasználó lemond az esetlegesen ebből származó mindennemű kárigényéről és ilyen ügyben jogvitát
nem kezdeményez.

3.12

Szolgáltató nem szavatolja és garanciát nem vállal az applikációk és tartalmak mindenkori és folyamatos
rendelkezésre állásáért.

3.13

Szolgáltató oldalai és applikációnak használatából adódó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. A
tartalom megtekintéséből, illetve letöltéséből, az applikációk használatából eredő bármilyen kárért,
személyi sérülésért, adatvesztésért vagy problémáért kizárólag Felhasználó a felelős.

3.14

Szolgáltató, alvállalkozó és ezek tagjai, illetőleg munkavállalói semmilyen körülmények között nem
kötelesek semmiféle olyan közvetlen, közvetett, büntető jellegű, eshetőleges, különleges vagy
következményi kár megtérítésére, mely a jelen oldal felhasználásából vagy az erre való képesség
hiányából ered. Mivel bizonyos joghatóságok alatt az eshetőleges vagy következményi károk kizárása,
illetve korlátozása nem megengedett, így Szolgáltató felelőssége az ilyen joghatóságok alatt a
jogszabályok által megengedett mértékben van korlátozva.

3.15

A jelen Felhasználási Feltételekre és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.

3.16

Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből vagy a jelen oldal használatából eredő,
illetve ezekkel összefüggő valamennyi követelés és kereset vonatkozásában Magyarország bíróságainak
kizárólagos hatáskörébe tartozik, azzal, hogy

3.17

Felhasználó az ilyen követelés vagy kereset elbírálására az ilyen bíróságok hatáskörének gyakorlását
elfogadja, és magát ennek aláveti.

3.18

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos mérlegelése alapján a Felhasználó hozzáférését a
jelen oldal és/vagy applikációk egészéhez vagy egy részéhez – értesítés mellett vagy a nélkül, bármilyen
okból – megszüntesse, beleértve többek között korlátozás nélkül azt az esetet is, ha Szolgáltató
megítélése szerint Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket megsértette. Felhasználó elfogadja,
hogy Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Felhasználóval vagy harmadik felekkel szemben azért, hogy
Felhasználónak a jelen oldalhoz való hozzáférését megszüntette.

4

Adatkezelés

4.1

A Pubhunter App és az azokhoz kapcsolódó web és közösségi oldalak használata során rendelkezésére
bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt
jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül az esetleges teljesítés nem
kivitelezhető.

4.2

A weboldalak böngészése és applikációk használta során technikai információk kerülnek rögzítésre
(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a
meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat
szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie).
A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

4.3

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon
és ideig tárolásra kerül.
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4.4

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon
törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre
kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás”
link segítségével lehet.

4.5

Az e pontban nem szabályozott kérdésekben az ExtremeNet Kft. adatkezelési és adatvédelmi
szabályzata az irányadó.
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TERMS OF USE
1

Operator of PubHunter App (hereinafter referred to as Provider):

1.1

company name: Extreme Net Kft.

1.2

head office: H-1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.

1.3

tax identification number: 14437081-2-41

1.4

trade registry number: 01-09-994233

1.5

bank account number: 11600006-00000000-29732007

1.6

IBAN: HU74 11600006-00000000-29732007

1.7

SWIFT: GIBAHUHB

1.8

office: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5., 2. emelet

1.9

email: info[at]extremenet.hu

1.10

telephone: Office: +36 30 834 61 38; Dávid Sólyomi: +36 30 925 45 90, Ferenc Józsa: +36 20 559 76 55

1.11

fax: +36 1 700 1678

2

Appearance options for hospitality businesses

2.1

Appearance in the PubHunter mobile-, web- and social application’s database is free of charge for any
relevant hospitality businesses (pubs, bars, nightclubs) and party organizers (hereinafter referred to as
Customer). In order to appear, legal representative of the Customer must fill out a registry form and
send it to the Provider, which is followed by a data matching process.

2.2

After the data matching both parties recognize the database appearance as approved. Customer’s
information appears in Provider’s database in 5 workdays after the approval at the most, and at the
same time a dedicated administration interface (hereinafter referred to as admin) becomes available to
the Customer, which enables him the alteration of its own data sheet inside the database.

2.3

Provider reserves the right to call upon the Customer to change the data or delete the data sheet in case
it is not unambiguous, insulting to the User or other Customers, abusive or Provider declares it unfit for
appearance.

2.4

By activating the PubHunter service, Customer accepts and acknowledges that the information provided
during registration and data matching is collected, handled and made publicly available towards the
Users by the Provider, and that the Customer alone is liable for the data’s content and legitimacy.
Customer is held responsible for all the costs and damages which are the result of incorrect data.

2.5

Provider makes the subscription options available for the Customer as follows:
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2.5.1

Basic data sheet:
Customer appears in the result list according to its category and is able to access and edit its own data
sheet in the admin. Besides this, Customer can launch special coupon offers and campaigns for an
additional fee.

2.5.2

VIP data sheet:
Besides the basic services, Customer also has the option to be included in the Recommended
Pubs/Recommended Parties part of the application, to have direct or indirect reviews and
recommendations on the application’s Facebook page and for an additional fee can be included as one
of the venues in the PubHunter “pub tours”.

2.6
2.6.1

Detailed services:
Coupon offers, coupon campaigns:

2.6.1.1

Customer can launch a coupon campaign as a subscriber for any kind of data sheet of PubHunter and
can access its own admin.

2.6.1.2

Depositing funds to Customer’s PubHunter balance is required to launch a coupon campaign.
Depositing funds and launching coupon campaigns can be done as follows:

2.6.1.3

Customer deposits the funds intended for the coupon campaign (a minimum of HUF 10.000) by
online payment. This will appear on Customer’s balance in 3 days, after this Customer can set up the
coupon campaign’s details and specifics through the admin.

2.6.1.4

Only coupon campaigns and push messages checked and approved by Provider can appear on
PubHunter’s user interface. Settings of given coupon campaign are verified by the Provider in each
case, it takes 2 to 5 days.

2.6.1.5

Provider reserves the right to delete any coupon campaign or ask the Customer to modify it in case it
is conflicting with the Terms & Conditions or Terms of Use, or it contains ambiguous information to
the User.

2.6.1.6

In case the given coupon campaign still conflicts the Terms & Conditions or Terms of Use or it is still
not unambiguous after the first modification, Provider reserves the right to delete it.

2.6.1.7

The whole of the set campaign funds becomes frozen on the balance, once a campaign launch. After
a campaign ends, only the used up amount (by coupons sent out or scanned) gets deducted from the
campaign funds. Remaining funds can be used for further campaigns or for other services offered by
the Provider except for new subscriptions or prolonging existing ones, and only during the time of
the contractual relationship. Remaining funds cannot be transferred back to Customer’s bank
account or claimed back by any other means.

2.6.1.8

Content of the given campaign can be set up and follow up by the Customer through the admin. To
launch a coupon campaign the following information must be given (60-90 characters long each):
•
•
•

Name of the campaign (example: Beer for HUF 300 at XY pub)
exact measure of the discount:
quantity (example: 2 for 1)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

service (example: free admission)
percentage (example: 50% discount)
HUF based (example: large beer - HUF 300)
exact amount (example: 500ml)
original price
name of the discount giver (XY Pub Kft.)
place where the coupon can be redeemed (example: XY bar)
how many times the coupon can be redeemed (once or more)
starting and finishing date of the given campaign
other special requirements

2.6.1.9

Coupon types according to use can be:
•
by activation (activation of the coupon is necessary)
•
by sight (only presenting the coupon is necessary)

2.6.1.10

Coupon types according to the way of acquirement:

2.6.1.10.1 scanned QR code
User acquires the coupon by scanning a QR code at Customer’s place with the PubHunter mobile
application, afterwards the coupon appears under the “My Coupons” menu.
Customer can send out a 60-90 characters long push message to Users which is written by
Customer, Provider’s only responsibility is the sending out of this message. The text of push
messages sent out is verified in every case by Provider prior sending. Verification can take 2 to 5
workdays.
The push message can be timed during the campaign or one day before it starts. Provider cannot
be held responsible for delayed or failed sending caused by specifications of iOS and Android
systems, Provider has no means to influence these at all.
Customer must pay an additional campaign launch fee costing net HUF 15.000 besides the price of
coupons, which are acquired and became valid at the time of scanning the QR code.
Besides the coupon data detailed above, Customer must set the maximum number of coupons and
the text of the push message.

Redeeming the coupon:
• After the QR code is scanned, the coupon appears at “My Coupons”.
• User can activate the coupon at the given pub by pressing the “Activate” button in
PubHunter.
• PubHunter sends a message to the user: “Don’t press anything, show this to your bartender,
he/she will do the rest for you.”
• The coupon is finalized by representative of Customer (bartender for example) by pressing
the “Use Coupon” button in PubHunter.
• PubHunter will ask for confirmation: “Are you sure you want to use this coupon?”
• PubHunter sends a notification about using the coupon: “Your coupon was successfully used.
Have fun!”
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•
•

In case a coupon can be used once, a “USED” caption appears on it after use, and cannot be
redeemed anymore.
In case a coupon can be used several times, the number of coupons decreases by one after
use.

2.6.1.10.2 Sent coupons
PubHunter sends a general push message to the Users at the time new coupons are
uploaded, but only once a day at most, about the fact that new coupons are available.
Customer sets the number of Users getting the coupons when first starting the application
after the campaign is launched, Coupons appear automatically under the “My Coupons”
menu. Coupons are distributed in the chronological order Users starting the app, distribution
order cannot be modified by any other way.
Besides the coupon data detailed above, Customer must set the maximum number of
coupons and the text of the push message.
Customer must pay an additional campaign launch fee costing net HUF 5.000 besides the
price of coupons, which are acquired and became valid at the time of being sent out. Further
information about coupon distribution prices can be found in the 2. annex of the General
Terms and Conditions.
Before launching the campaign, Customer must define a distance radius, only Users inside this radius
get the coupons. When setting up the radius, the admin informs the Customer about the number of
Users inside the given radius, the push campaign’s costs are based on the number of Users reached.
One push costs HUF 50/User.
When new coupons are uploaded, PubHunter sends a push message about them to every User
inside the radius according to the Customer’s settings. Every User inside the radius gets the coupon,
which appears at “My coupons’.
When receiving the coupon, User can decide as follows:
• ignore it
• delete it
• activate it or redeem it depending on what type of coupon it is
Redeeming the coupon:
In case of coupons require activation:
• User can activate the coupon at the given pub by pressing the “Activate” button in PubHunter.
• PubHunter sends a message to the user: “Don’t press anything, show this to your bartender,
he/she will do the rest for you.”
• The coupon is finalized by representative of Customer (bartender for example) by pressing the
“Use Coupon” button in PubHunter.
• PubHunter will ask for confirmation: “Are you sure you want to use this coupon?”
• PubHunter sends a notification about using the coupon: “Your coupon was successfully used.
Have fun!”
• In case a coupon can be used once, a “USED” caption appears on it after use, and cannot be
redeemed anymore.
• In case a coupon can be used several times, the number of coupons decreases by one after use
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In case of coupons activated by sight (unlimited use coupons)
• User opens the coupon from “My Coupons” in PubHunter when he/she wants to use it and show
it to the Customer or its representative (bartender). The coupon can be used unlimited times.
• Provider cannot be held responsible for the complete fulfillment of the services and products
covered by the coupon campaign, all liability shall be borne by the Customer.
2.6.1.11

2.6.2

Provider doesn’t guarantee the number of Users or the number of redeemed coupon, Provider
cannot be held responsible for anything related to these.
Recommended Pubs/Recommended Parties

2.6.2.1

In the case of a VIP subscription Customer appears in the “Recommended Pubs” or “Recommended
Parties” lists besides the normal search results according to Customer’s relevant category.
“Recommended Parties” and “Recommended Pubs” are the opening pages of “Parties” and “Pubs”
menu options.

2.6.2.2

In the admin, Customer can define the radius in which Users are able to see the given pub or party in
the “Recommended Pubs/Recommended Parties” lists.

2.6.3

Participation in Pub tour

2.6.3.1

Pub tour is a tour containing several venues, created by Provider, Customer or User. Customer can
participate in pub tours as a venue for an additional fee.

2.6.3.2

Provider cannot be held responsible for the content of any pub tour tasks, the organizer of the given
pub tour shall bear all liability.

2.6.3.3

Pub tour service will be available from September 2013 according to the plans.

2.6.4
2.6.4.1

Posts on PubHunter’s Facebook site
Every Customer with a VIP subscription is entitled to a direct or indirect review or recommendation
on PubHunter’s Facebook site free of charge.

2.7

Provider reserves the right to impose any costs and damages originating from the data supplied by the
Customer onto the Customer. Customer understands and accepts all the consequences which might be
the result of their data being publicly available for the User and other Customers through the use of
PubHunter. Customer’s legal representative registers and uses PubHunter on his own responsibility.

2.8

Customer’s legal representative understands, accepts and acknowledges with Provider’s Privacy Policy,
which can be found on the following link: http://pubhunterapp.com/assets/pubhunter-privacy.pdf

2.9

Customer can order the services above by accepting and acknowledging Provider’s Privacy Policy and
st
Terms of Use, and by filling out and sending the order form available in the 1 annex of the General
Terms and Conditions or by online order.

2.10

Customers can launch special unique promotions and to have an emphasized appearance in the result
list of Pubhunter after a previous verification and by a separate agreement with the Provider. Related
details and conditions can be found in the promotional contract available on the following link:
http://pubhunterapp.com/assets/contract.pdf
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2.11

3

Provider reserves the right to unilaterally change the content of current Terms of Use.

User Terms of Use

3.1

By using PubHunter and any websites and social media sites connected to it User accepts every Terms of
Use and Privacy Policy statements related to these.

3.2

By accepting the Terms of Use, User declares to be of legal age (18) and doesn’t use PubHunter or any
connected websites and social media sites for illegal activities.

3.3

User is entitled to share information through PubHunter mobile application and social media sites
connected to it. User shall bear all liability for the legitimacy of any shared content. User declares and
ensures that User holds all rights of the shared content or uses them legally and by sharing and making
them available to the public doesn’t conflict with the rights of any third parties. In the case of any legal
dispute Provider and the provider of the connected social media websites is entitled to devolve all
responsibility to the User, and to claim compensation for any damages it caused.

3.4

By sharing content through the PubHunter mobile application or its connected web- and social media
sites, User grants Provider and its partners a non-exclusive, fully transferable, sub-licensable, royaltyfree, irrevocable worldwide license to use, show, change, present, modify, multiply, circulate and
promote the shared content.

3.5

User accepts that content, databases, source codes, solutions, technical parameters and any applied
media of the PubHunter mobile application and the connected web- and social media sites are
protected by copyright. Reproduction, copy, reference and use of any or all of the above are strictly
prohibited without the consent of the Provider.

3.6

Provider declares, that reviews and opinions of the Users don’t reflect the Provider’s own. Provider has
the right to remove or modify all content which are incorrect, derogatory or reprehensible at its own
discretion.

3.7

User understands and accepts that Provider is not able to influence the content of any third-party
websites besides Provider’s own, mobile applications and online platforms of social media in particular,
thus Provider cannot influence or delete any of their contents and links referring to the User.

3.8

Provider cannot be held responsible for any of the User’s damages originating from the above.

3.9

User acknowledges and accepts that Provider is not responsible for and doesn’t guarantee the entirety
and correctness of any information (including international content) appearing in the PubHunter mobile
application and the web- and social media sites connected to it.

3.10

User waives any possible damage claims originating from the above and doesn’t initiate any legal
disputes.

3.11

Provider doesn’t guarantee that the application and the contents are available continuously and at all
times.

3.12

Any responsibility originating from the use of Provider’s applications and websites shall be borne by the
User. User is liable for any damages, personal injuries, data loss originating from the viewing,
downloading the content or using the application.
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3.13

The Provider, its subcontractors and their members cannot be held responsible for any of the above.

3.14

In no event shall Provider, its affiliates, or employees be liable for any damages whatsoever including
without limitation, any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages arising out
of the use of this site or of the inability to use this site. Because some jurisdictions do not allow the
exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the liability of Provider under
such jurisdictions is limited to the extent permitted by the law.

3.15

These Terms of Use shall be construed and governed by the law of Hungary

3.16

User expressly agrees to the exclusive jurisdiction of the Hungarian courts as to any claims and actions
arising out of or associated with these Terms of Use or User’s use of this site with the proviso that User
agrees and submits to the jurisdiction of such courts to judge such claims or actions.

3.17

Provider reserves the right to terminate, at its sole discretion, your access to this site in whole or part with or without notice, for any reason -, including but not limited to the case where Provider believes
that you have violated the text or the spirit of these Terms of Use or failed to act in accordance with
these. User agrees that Provider will not be liable to you or to third parties for terminating User’s access
to this site.

4

Data management

4.1

Any personal information collected by PubHunter mobile application and the web- and social media
sites connected to it is considered confidential and won’t be disclosed to any third party. The only
exclusion of the above is when fulfillment without providing data to an affiliate is impossible.

4.2

Our servers automatically log some technical data like IP address, date of use or the URL of visited sites
during the use of PubHunter mobile application or visits of our websites. This information is used only
for statistical purposes, and not for personal identification. Our services place unique identifiers, so
called cookies on the User’s computer. These cookies are only active while the service is active and
aren’t used to identify the User.

4.3

An invoice will be prepared for any services ordered, it will be stored in the way and for the time
required by the law.

4.4

You can ask for the removal of your data by the Provider anytime in written form.

4.5

Privacy Policy of Extreme Net Kft. takes effect in any case which are not covered above.
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