General Terms and Conditions
These General Terms and Conditions (hereinafter the “GTC”) regulate the contractual
relationship entered into by and between the individual users (hereinafter
“Consumers” or “Users”) and Vedox Kft. – (hereinafter “BOGADIDO”) (hereinafter
the “Parties”), the operator of the food and beverage ordering service portal
under the website entitled “www.bogadido.com” and the application entitled
“BOGADIDO” (hereinafter the “Application”); furthermore, it proscribes the user
conditions relating to the Consumers who use the services of BOGADIDO.
This GTC applies to the use of the services of BOGADIDO. Consumers accept the
GTC by registering and using the Application. Thus, Consumers must review of these
General Terms and Conditions in detail before registering in or using the Application.
BOGADIDO performs food and beverage intermediary service, in the course which, it
provides an opportunity to the Consumer to order the services and supplemental
services (hereinafter the “Product”) of the contracting parties (hereinafter the
“Partner(s)”) which Partners are available and listed in the BOGADIDO Application.
Consumers, after placing and paying for the on-line order, are to pick up the Product
at the Partner’s location.
Data of BOGADIDO:
Company name:
Company registration
number:
Registered by:
Registered seat:
Tax number:

Vedox Ltd.

Bank account number:

IBAN: HU55-10300002-10626039-48820018

HU24278683 HUOCCSZ.11-09-023071

Court of Registry of Hungary
Hungary, 2900, Komárom, Sport str. 28/a
HU24278683

Swift: MKKBHUHBXXX

email address,
info@bogadido.com
Webpage:
www.bogadido.com
BOGADIDO’s operation and complaint handling location is the following:
Registered seat of BOGADIDO:
1. The legal relationship between the parties
1.1. The scope of this GTC shall apply to any and all e-commerce service provided by
those Partners who are in a contractual relationship with BOGADIDO, which are
performed by the use of the Service. The order shall be deemed as an electronically
concluded contract and shall be regulated by Act V of 2013 on the Civil Code and Act
CVIII of 2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Services and Information
1

Society Services. BOGADIDO shall not undertake any obligation to produce or deliver
the Product, with respect to which the provisions of Government Decree 45/2014. (II.
26.) Korm., on the detailed rules on contracts between businesses and consumers is
not applicable to services provided by BOGADIDO and or to the legal relationship
between BOGADIDO and the Consumers.
1.2. This GTC shall be controlling even if BOGADIDO's services are available through
any website other than the Application, and shall also be controlling with respect to all
uses of BOGADIDO's service (mobile web site, mobile applications, application,
Facebook page, etc.) through which BOGADIDO ordering system is available.
1.3 Consumers, with the help of the Application, are able to order Products on-line to
consume at the Partner’s business premises open to Consumers or for take-away.
BOGADIDO acts as an intermediary: its system receives, processes and forwards
orders from Consumers to its contractual Partners. BOGADIDO shall not meet any of
the Consumers in person as the Product will be prepared and handed over to the
Consumer by the selected Partner.
1.4 The Consumer makes use of the Services free of charge.
1.5 The Service provided through the on-line platform is available to Consumers in the
Hungarian, English and Spanish languages.
1.6 The content, offers, and offerings of the Products on the Website are subject to
constant change due to the nature of BOGADIDO's service. BOGADIDO is dedicated
to always displaying current content and offers. Because the restaurant information,
product offerings, product descriptions and prices of the Products are provided by third
party Partners, BOGADIDO shall not undertake any liability and shall not pay damages
with respect to their content, timeliness, availability or quality.
1.7 The contract between BOGADIDO and the Consumer relates to the transfer of the
order placed by the Consumer to the Partner, while the contract for the fulfilment of the
order is concluded between the Consumer and the Partner.
1.8 The contract concluded through the Application shall be deemed to be in writing.
The written details of the contract are the same as those of the confirmed order. The
contract / order details can be viewed retrospectively under "My Previous Orders". The
language of contract and communication is Hungarian, English or Spanish, depending
on the Consumer's preference.
1.9 BOGADIDO reserves the right to restrict or disallow all or part of the Content and
Offers to all Users or to a group of Users.
1.10 Anyone is entitled to use the Service if he / she successfully and validly registers
through the Application and acknowledges that he / she is bound by this GTC.
1.11 The legal relationship between BOGADIDO and the Partners is governed by a
separate agreement.
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1.12 BOGADIDO’s Consumers may only and exclusively be: natural persons over the
age of 16 who register in the Application. An alcoholic beverage may only be sold to
Consumer over the age of 18.
1.13 BOGADIDO and its contracting Partners do not carry out any delivery activity, the
Consumer can only order the Product, and after notification of the completion of the
order, the Products can be picked up without queuing at the collection point set up for
this purpose by the Partners.
2. Legal relationship between Consumers and the Partners
2.1 BOGADIDO operates an IT system that receives, processes and transmits
Consumer orders to Partners. Food production and provision of ancillary services
relating to the Product are performed exclusively by the Partners. Accordingly,
BOGADIDO's activities are limited to the transmission of orders.
2.2. The specific contract for the ordering and the handover of the Product is not made
between BOGADIDO and the Consumer, rather it is concluded between the Consumer
and the Partner, with the order being passed to that Partner through the BOGADIDO
system.
2.3. Based on the above, when ordering the Product and delivering the order to the
respective Partner, the Consumer enters into two contracts:
•
•

with BOGADIDO to transmit the order, and
with the Partner for the preparation and delivery of the ordered Product.

2.4. The Consumers, with respect to the ordering of the Product and delivery of order
to a Partner, only enters into a contractual relationship with the Partner and only for
the preparation and delivery of the ordered Product.
2.5. The Order of the Product shall be deemed to be a written contract the content of
which contains the same details as the Order, which BOGADIDO registers. The order
details can be viewed retrospectively under "My Previous Orders".
3. Registration
3.1. Ordering through the Application is only available to registered Users. The
following information is required when completing the form when registering:
Full name
e-mail address
password
telephone number
A User may also register using his or her own active Facebook account by entering his
or her Facebook account username and password (hereinafter referred to as
"Facebook Linking").
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In case of Facebook Linking, the User grants BOGADIDO access to the following data
provided on Facebook: public profile information, e-mail address, telephone number,
contact list. If any of the above information is missing from the User's Facebook
Registration Information or is incorrectly included in the Facebook Registration, then
the User must provide or modify the missing or incorrect personal information during
the registration process. If a User wishes to disconnect the Facebook Linking, then the
User can do so by changing their Facebook profile settings, under Settings.
3.2. The Users may only provide his or her own personal information in the Application.
For a successful registration, the User must accept this GTC and the Privacy Policy by
ticking the appropriate field. By ticking this box, the User declares that he / she has
read, understood, fully complies with this GTC and the Privacy Policy, and
acknowledges that all its provisions are binding upon him / her.
3.3. The User is solely responsible for the accuracy, timeliness and validity of the data
provided. BOGADIDO disclaims any and all liability whatsoever arising from
inaccuracies, misspellings, or misrepresentations in the registration process.
BOGADIDO shall have no liability for shipping delays or other problems or errors due
to incorrect and / or inaccurate data provided by the User. The User is obliged to keep
his password for registration confidential and to handle it carefully. BOGADIDO shall
not be liable for damages arising from the fact that the User forgets his / her password
or becomes available to unauthorized persons for any reason not attributable to
BOGADIDO.
3.4. BOGADIDO reserves the right to accept or refuse the User's registration without
justification.
4. Order
4.1. The purchase price is always the amount shown next to the selected Product.
Prices are expressed in the official currency of the country in which the Consumer uses
the Service and include value added tax. The prices are indicative and the partners
reserve the right to change the price at the same time that the change comes into effect
at the same time such change appears in the Application. The purchase price of the
Products does not include the cost of packaging if the Consumer choose to take it
away, such will result in extra charge. BOGADIDO, if the Consumer initiates payment
by use of a credit card online, shall not be able to refund money to the Consumer in
case there is a price reduction of the Product between the time the electronic payment
is sent and the Product is received by the Consumer The online payment transaction
security check will take a minimum of… minutes, and the Product may only be received
thereafter.
4.2. Orders do not have a minimum order value.
4.3. The order will only be accepted by BOGADIDO from the Registered User and only
if the User completes all the data required for the placement of a successful order.
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BOGADIDO shall have no liability for shipping delays or other problems or errors due
to incorrect and / or inaccurate data provided in the order by the User.
4.4. For example, due to an administrative or technical error, a wrong price may be
displayed in the Application despite the due care of both BOGADIDO and the Partners,
especially with regard to obviously incorrect prices, such as the price of "0" or "1" EUR,
which is significantly different from the well-known, generally accepted or estimated
price of the product, possibly due to a system failure. In this case, BOGADIDO shall
not be obliged to transmit the order or the Partner contracted with BOGADIDO shall
not be obliged to deliver the ordered Product at a inaccurate price, but may offer the
delivery at the correct price, in the knowledge of which the User may cancel his or her
purchase order. The product images published in the Application are for illustration
purposes only and may differ from reality.
4.5. Orders may only be placed by electronic means. The User will enter his or her
location and select the appropriate Partner from the Partner list whichever appears
closest to his or her location.
4.6. An order may be placed by the use of the Cart. The Consumer may add selected
products to place into the Cart by using the "Add to Cart" button on the product details
page that appears after clicking on each product. The contents of the Cart can be
viewed and modified by clicking on the cart icon in the Application, where the
Consumer can specify the quantity of each product or delete the contents of the Cart
("Empty the Cart"). The User may choose to receive the Product ordered by the User
through this interface platform. The Consumer has two options: he or she can pick up
the Product personally to take way or may consume the Product at the Partner's
location. Thereafter, if the User has finalized the contents of the Cart, he / she may
place his / her order by clicking on the "Continue to checkout" label. Thereafter, the
User may enter the billing information. At this stage, the following data of the Consumer
are recorded.
•

Billing information: name, address: country, city, zip code, street name, house
number, email address, phone number.

4.7. Should the Consumer have any other request, he or she may add his or her notes
in the "Comment" section. The User can check the contents of the order, and if the
User had provided all the necessary details and have selected the method by which
the User will receive the ordered Product, then the User must accept the GTC and the
Privacy Policy.
4.8. The order will be placed after the User clicks on the "Submit Order” button. Thus,
the order is placed by clicking on the "Submit Order" button, which creates a payment
obligation for the User. The User may only choose prepay by credit card as payment
method. After confirmation of the order by BOGADIDO, the purchase price of the
ordered Product will be paid.
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4.9. When ordering, the User has the option to save the following details of his / her
credit card in order to avoid having to re-enter this information in future orders and to
make the order easier and simpler:
•
•
•
•

bank card number;
name on the credit card;
expiration date;
CVV code.

4.10. After placing the order, BOGADIDO will confirm the order details electronically
through the Application and provide the Consumer with the contact details of the
respective Partner. The confirmation shall include the information provided by the User
at the time of placing the order, the details of the order, the product ordered, the order
number and, in addition, the User's comments on the order, as well as the method of
payment. This information is also displayed by BOGADIDO on the post-login page in
the "Last Order" information block. The User is subject to the 48-hour statutory binding
offer obligation, but if BOGADIDO does not send an order confirmation within 30
minutes of placing the order, the User will be released from the binding offer obligation.
4.12. BOGADIDO is not be liable for any damages arising out of or in connection with
the fulfilment of the order by the Partner.
4.13. After the completion of the order, the respective Partner shall prepare the Product
for the Consumer according to the order and shall notify the Consumer as soon as
possible after the preparation of the Product, in a manner that the Product can be
picked up at the point of receipt within 5 minutes of sending the electronic notice.
If the Consumer does not take over the Product within 5 minutes from the time
of the sending of the notification, then the Partner shall notify the Consumer by text
message/SMS. If the Consumer does not take over the ordered Product within 30
minutes of the time of the first notification, then BOGADIDO and the Partner shall no
longer be liable to fulfil the order and the Consumer is not entitled to any compensation
with respect thereto. If the order cannot be fulfilled due to any reason attributable to
the Consumer, then the Consumer shall not be relieved of his payment obligation and
shall not be entitled to claim the already paid consideration.
4.14. By submitting an order, the User declares that he accepts this GTC and
acknowledges that he / she is bound by this GTC, declares that he / she is aware of,
understands and acknowledges the Privacy Policy and that he / she complies with all
its provisions.
5. Right of rescission (right of withdrawal)
5.1. The User shall not be entitled to exercise the right of withdrawal against
BOGADIDO or the Partners except in the case described under Clause 4.4., as the
Products are considered to be perishable products/goods or products which are only
of short duration.
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5.2. The Service Provider shall not be able to provide a refund after the order is placed,
if the order has already been processed, with the exception of the case described
under clause 4.4. case.
6. Complaint Handling
6.1. In the event of any complaint or data entry error that may arise during the use of
the Service, then the User may contact BOGADIDO Customer Service at any of the
following contact details:
E-mail address:

info@bogadido.com

Mailing address:

Calle Remol 3/3, Javea, Alicante, Spain. 03730

6.2. BOGADIDO will promptly investigate the problem that requires immediate
resolution and remedy it as soon as possible, and in any other case respond to the
complaint within 24 days.
6.3. In the event of a quality objection to the received Product, the User may address
the Partner providing the Product, and may only enforce his or her claim against the
Partner. BOGADIDO shall not be liable for the quality of the ordered Product due to
the nature of the intermediary service it provides.
6.5. In the event that any consumer dispute arise between the Partner and the User
and such dispute remains unresolved in the course of the negotiations conducted
through BOGADIDO, the User shall have the following remedies available:
•

•

•

Complaint to the territorially competent consumer protection authority. If
the User discovers a violation of his / her consumer rights, he / she is entitled to
lodge a complaint with the competent consumer protection authority of his / her
place of residence. After considering the complaint, the authority will decide on
the consumer protection procedure.
Conciliation body. For the purposes of amicable out-of-court settlement of
consumer disputes related to the quality, safety and application of product
liability rules, as well as to the conclusion and performance of a contract, the
User may initiate proceedings with a professional arbitration panel operating
under the jurisdiction of Service Provider.
Court procedure Customer is entitled to a court action to enforce a consumer
claim in a civil proceeding under Act V of 2013 on the Civil Code and CXXX of
2016 on the Code of Civil Procedure. Act.

7. The obligation of the Parties
7.1. Based on the foregoing, BOGADIDO is obliged to forward the User's order to the
Partner of the User’s choice. In this case, BOGADIDO shall not be liable for damages
beyond the reimbursement of the purchase price already paid, which must be refunded
to the User within 24 hours of becoming aware of the given situation.
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7.2. BOGADIDO maintains an up-to-date list in the Application, of restaurants based
on information provided by Partners; however, due to the fact that the Products are
from third parties, BOGADIDO assumes no liability for the quality of the Product or for
ensuring that the Product shown in the Application are the same as the Product actually
provided by the Partners.
7.3. BOGADIDO's liability is limited to the total value of the Product ordered by the
Consumer.
7.4. The User uses the Application solely at his or her own risk and agrees that
BOGADIDO shall not be liable for any material or non-material damage resulting from
its use, other that damages arising out of breach of contract which is intentional, or
results from gross negligent or a criminal offence, and for breach of contract resulting
in damage to life, physical integrity or health.
7.5. The pages of the Service may contain links (links) that lead to the pages of other
service providers. BOGADIDO assumes no responsibility for the privacy practices or
other activities of these service providers.
7.6. BOGADIDO is entitled to check the content, which has been made available by
Users in the course of the use of the Application; however, BOGADIDO is not obliged
to check such content and with respect to the published content BOGADIDO is entitled
but not obliged to look for any signs of illegal activity.
7.7. The registration, use of the Application or any provision of the GTC shall not grant
the User any right to use any trade name or trademark appearing on the Application
interface, other than the rights expressly set forth in this GTC. Except for the purpose
of displaying the Application in a manner consistent with its intended purpose, the
temporary duplication and private copying required for this purpose, these intellectual
works may not be used or exploited in any manner without the prior written consent of
BOGADIDO.
7.8. According to the legislation in force, it is forbidden to sell alcoholic products to
persons under 18 years of age in Hungary. If the User, at the time of registration, makes
a declaration that he or she is over the age of 18, particularly in the case of ordering
Alcoholic Products, then, BOGADIDO will deem such declaration as a valid statement
as to whether the Partner is entitled to sell the ordered Product to the User. The User
warrants that the information referred to in the preceding paragraph, which information
was provided by the User is true and accurate. If it is subsequently discovered that any
of the information provided by the User, in particular when ordering an alcoholic
product, are untrue or incorrect particularly with respect to the age of the User provided
by the User and as a result BOGADIDO incurs damages or any legal claim or action is
filed against BOGADIDO resulting in any legal detriment, then the User shall be fully
liable towards BOGADIDO in this regard; furthermore, BOGADIDO reserves the right
to seek damages directly from the User.
8. Food allergy, diet, menu information
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8.1. Regulation (EU) No 1169/2011, Decree No 36/2014 (XII.17.) FM and other
relevant legislation, require the food business operator selling the food products, to
provide detailed information with respect to the food prepared and sold to the
consumer. The provision of information obligation shall cover, inter-alia, substances
and materials causing allergies and intolerances, certain colouring materials and foods
containing sweeteners. In the case of an on-line order, the most important aspect of
complying with an obligation relating to certain foods, is first and foremost to place preorder leaflets providing the relevant information on the website and or in the mobile
Application.
8.2. BOGADIDO predominantly transmits orders for food, so it does not interfere with,
influence or view the procurement of raw materials used in the production of food and
is therefore not subject to the provision of information related requirements of this
paragraph. By properly designing the Application, BOGADIDO will create the
necessary conditions for the Partner to comply fully with the above legal requirements.
The Partner is obliged to place in to the Application, all the required data and
information pursuant to and in accordance with the applicable laws. The Partner is
solely responsible for the legality, completeness and validity of the disclosure.
8.3. In addition to the mandatory information provided above, the Partner must, at the
express request of the Consumer, inform the Consumer of the ingredients, weight,
shelf-life and storage conditions of the food in question. This obligation will be fulfilled
directly to the Consumer by the Partner and BOGADIDO will not collect, store or
release this data. BOGADIDO undertakes to transmit such requests from Consumers
to the Partner.
8.4. BOGADIDO will provide the exact names, descriptions, prices, special offers and
information as well as all comments relating to the food, allergy, food intolerance,
sweeteners as such information and comments are provided to BOGADIDO by the
Partners. If the Consumer has any doubts with respect to the information provided, the
Consumer must contact the Partner immediately before placing the order. BOGADIDO
cannot guarantee and assumes no liability with respect to the possibility that the
Product received does not contain any substance that may cause allergic symptoms
or other intolerance in some people. BOGADIDOT shall have no liability for any allergic
illness caused by food and is not liable for any damages arising out of or in relation
thereto. Consumers that have known Food allergies are advised to source and obtain
their food from sources that are guaranteed to be allergen-free.
9. Processing of personal data:
8.5 The detailed rules relating to the management of the User's personal data are
contained in the Privacy Policy and the Cookie Policy.
10. CLOSING PROVISIONS
10.1. BOGADIDO is constantly working to improve its services and to develop new
features to improve its services for Users. Therefore, BOGADIDO may at any time
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unilaterally amend this GTC. Any modification shall take effect at the same time as it
appears in the Application.
10.2. The security level of the Application utilized by BOGADIDO is adequate,
however, we recommend that the Consumer take the following precautions: use virus
and spyware protection software with up-to-date database, and be sure to install
operating system security updates. Use of the Application assumes that the User to be
aware of the technical limitations of the Internet and the User’s acceptance of the error
potential with respect to the use of said technology.
10.3. BOGADIDO shall not be liable for any damages whatsoever arising out of or in
connection with the User’s connection to the Application. The User is responsible for
protecting his or her hardware and the data contained therein.
10.4. It is expressly forbidden to transmit, post or share any content that is not legally
permitted in the Application. BOGADIDO reserves the right to delete content uploaded
by the User.
10.5. Any issues not regulated in this GTC, and any legal dispute arising out of or in
connection with this GTC shall be governed by the laws of Hungary. Depending on the
value of the case (the amount in controversy) the Balassagyarmat District Court or the
Balassagyarmat Tribunal is competent to resolve any disputes that may arise in
connection with this GTC.
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Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) az Vedox Kft. (székhelye:
2900 Komárom, Sport u. 28/a, Cégjegyzékszáma: 11-09-023071., adószáma: 24278683-211, email: info@bogadido.com telefon: +36 20 454 9391) (továbbiakban: „BOGADIDO”)
által a „www.bogadido.com” címen és „BOGADIDO” applikáció alatt üzemeltetett étel-ital
rendelő portál (továbbiakban: „Applikáció”) étel-ital rendelés-közvetítő szolgáltatását igénybe
vevő személyek (továbbiakban: „Fogyasztó vagy Felhasználó”) és a BOGADIDO között (a
továbbiakban együtt: „Felek”) létrejövő szerződéses jogviszonyt szabályozza, továbbá a
BOGADIDO szolgáltatását használó Fogyasztók felhasználási feltételeit is rögzíti.
Jelen ÁSZF a BOGADIDO szolgáltatásának használatára vonatkozik, és a Fogyasztó az
Applikációban történő regisztrációval, illetve az Applikáció használatával elfogadja jelen
ÁSZF-et, ezért azt a regisztráció, illetve az Applikáció használata előtt a Fogyasztó részéről
szükséges részletesen áttanulmányozni.
A BOGADIDO étel-ital közvetítési szolgáltató tevékenységet folytat, melynek során
Fogyasztók számára lehetővé teszi, hogy az Applikációban feltüntetett és a BOGADIDO-val
szerződésben álló partnerek (továbbiakban: „Partner”) által nyújtott élelmiszereket és
élelmiszerhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, italokat (továbbiakban: „Áruk”)
közvetítés útján online módon megrendeljék és az online megrendelt és kifizetett terméket a
Partner értesítése után a Partnernél átvegyék (továbbiakban: „Szolgáltatás”).
A BOGADIDO adatai:
Cégnév:
VEDOX KFT.
Cégjegyzékszám:
11-09-023071
Székhelye:
2900 KOMÁROM, SPORT U. 28/A
Adószáma:
24278683-2-11
Bankszámlaszáma:
OTP Bank 11740030-20056106
Email címe:
info@bogadido.com
Honlap:
www.bogadido.com
A BOGADIDO működésének és a panaszügyintézésének helye: a BOGADIDO
székhelye.
1. Felek közötti jogviszony
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a BOGADIDO-val szerződéses jogviszonyban álló
Partnerek által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. A BOGADIDO
nem vállal kötelezettséget az Áruk elkészítésére és átadására, melyre való tekintettel a
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BOGADIDO szolgáltatására, illetve a BOGADIDO és a Fogyasztók közötti jogviszonyra a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.
1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a BOGADIDO szolgáltatása az Applikáción kívül más
weboldalon keresztül is elérhető, illetve irányadó továbbá a BOGADIDO szolgáltatásának
minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, applikáció,
Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a BOGADIDO rendelési rendszere elérhető.
1.3. Az Applikáció segítségével a Fogyasztók Árukat rendelhetnek meg online módon a
Partnerek Fogyasztók részére nyitva álló üzlethelyiségiben helyben fogyasztásra, vagy
elvitelre. BOGADIDO közvetítői tevékenységet folytat: a rendszere a Fogyasztók
megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja a megrendeléséket a szerződésben álló
Partnereknek. A BOGADIDO nem találkozik személyesen a Fogyasztóval, mivel az Árut
valamelyik Partner készíti össze és szállítja ki.
1.4. A Szolgáltatás igénybevétele a Fogyasztó számára ingyenes.
1.5. Az online felületen kezelhető Szolgáltatás magyar, angol és spanyol nyelveken érhető el a
Fogyasztók számára.
1.6. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok és az Áruk kínálata BOGADIDO
szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik. BOGADIDO kimondottan törekszik arra,
hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az éttermi információk,
árukínálat, áruleírások és az Áruk árai harmadik féltől, a Partnerektől származnak, ezért
BOGADIDO ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem
vállal és kártérítésre nem kötelezhető.
1.7. BOGADIDO és a Fogyasztó közötti szerződés a Fogyasztó által leadott megrendelés
Partner részére történő továbbítására vonatkozóan jön létre, míg a megrendelés teljesítésére
vonatkozóan a Fogyasztó és a Partner között jön létre szerződés.
1.8. Az applikáción keresztül megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés
írásban tárolt adatai megegyeznek a visszaigazolt megrendelés adataival. A
szerződés/megrendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Korábbi rendeléseim"
menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a Fogyasztó választásától függően
magyar, angol vagy spanyol.
1.9. BOGADIDO fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen
az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.
1.10. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben az Applikáción keresztül
érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
ÁSZF-ben foglaltakat.
1.11. A BOGADIDO és a Partnerek közötti jogviszonyt külön szerződés szabályozza.
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1.12. Az BOGADIDO Fogyasztói lehetnek: az Applikációban kizárólag 16. életévüket betöltött
természetes személyek regisztrálhatnak. Alkohol tartalmú italra kizárólag 18. éven felüli
Fogyasztó adhat le megrendelést.
1.13. A BOGADIDO és a vele szerződésben álló Partnerek kiszállítási tevékenységet nem
végeznek, a Fogyasztó az Árukat kizárólag megrendelni tudja, a megrendelése elkészüléséről
tájékoztató értesítés után a megrendelt Árukat a Partner által erre a célra létesített átvételi
ponton sorban állás nélkül átveheti.
2. A Fogyasztó és Partnerek közötti jogviszony
2.1. A BOGADIDO informatikai rendszert működtet, amely a Fogyasztók megrendeléseit
fogadja, feldolgozza és továbbítja a Partnereknek. Az élelmiszerek előállítását, valamint az
Árukhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítését a Partnerek végzik. Mindezek alapján
a BOGADIDO tevékenysége kizárólag a megrendelés közvetítésére korlátozódik.
2.2. Az Áruk megrendelésére és átadására irányuló konkrét szerződés nem a BOGADIDO és
Fogyasztó között, hanem a Fogyasztó és az adott Partner között jön létre azzal, hogy a rendelés
a BOGADIDO rendszerén keresztül az adott Partnerhez eljutott.
2.3. Fentiek alapján az Áruk megrendelésekor és a megrendelés az adott Partnerhez való
eljuttatásakor a Fogyasztó két szerződést köt:
•
•

a BOGADIDO-val a megrendelés közvetítésére,
a Partnerrel a megrendelt áruk elkészítésére és kiszállítására.

2.4. A Fogyasztók a megrendeléskor és a rendelés Partnerhez való eljuttatásakor a rendelt Áruk
elkészítése és kiszállítása vonatkozásában csak a Partnerrel kerülnek szerződéses kapcsolatba.
2.5. Az Áruk megrendelése írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek adatai megegyeznek
a megrendelés adataival, melyet a BOGADIDO iktat. A megrendelés adatai megtekinthetők
visszamenőleg is a „Korábbi rendelések” menüpont alatt.
3. Regisztráció
3.1. Az Applikáción keresztül történő megrendelés kizárólag regisztrált Felhasználók számára
lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása
szükséges:
teljes név
e-mail cím
jelszó
telefonszám
Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Facebook fiókjához
tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás).
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Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő
adataihoz való hozzáférést a BOGADIDO részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím,
telefonszám, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó
adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem
helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a
regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell. Amennyiben
Felhasználó szeretné megszüntetni a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja
beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.
3.2. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg az Applikációban. A
sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen
ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a
jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette,
azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
3.3. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a
Felhasználó felel. A BOGADIDO kizár mindenfajta felelősséget, amely a regisztráció során
megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával
összefüggésben merül fel. A BOGADIDO a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát
titokban tartani és gondosan kezelni. BOGADIDO-t nem terheli felelősség az abból adódó
károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
BOGADIDO-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3.4. A BOGADIDO fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználó regisztrációját
elfogadja, vagy indokolás nélkül visszautasítsa.
4. Megrendelés
4.1. A vételár mindig a kiválasztott Áru mellett feltüntetett összeg. Az árak EUR pénznemben
értendők, tartalmazzák általános forgalmi adót. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás
jogát a Partnerek fenntartják azzal, hogy a módosítás az applikációban való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A termékek vételára nem tartalmazza a csomagolás költségét elvitelre
való választás esetén ez külön felszámításra kerül. Online bankkártyával történő fizetés
kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és az Áruk átvétele közti
időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az
online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan … percet vesz igénybe, az Áruk
átvétele csak ezt követően lehetséges.
4.2. A megrendeléseknek nincs minimális rendelési értéke.
4.3. A megrendelést a BOGADIDO csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha
a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.
BOGADIDO-t a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott megrendelési adatokra
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[KB1] megjegyzést írt: Ezt nem lehet úgy megfogalmazni,
hogy az adott ország hivatalos pénznemében értendők?

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
4.4. Előfordulhat, hogy – például adminisztrációs, vagy technikai hiba miatt – hibás ár kerül
feltüntetésre az Applikációban a BOGADIDO és a Partnerek minden gondossága ellenére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy
becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" EUR vagy "1" EUR
árra. Ebben az esetben a BOGADIDO nem köteles a megrendelést közvetíteni, illetve a
BOGADIDO-val szerződött Partner nem köteles a megrendelt Árut hibás áron átadni, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő átadást, amelynek ismeretében az Felhasználó elállhat
vásárlási szándékától. Az Applikációban megjelentetett termékképek csak illusztrációk, azok a
valóságtól eltérhetnek.
4.5. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a
tartózkodási helyét majd a megjelenő listából kiválasztja a hozzá legközelebb található Partner
listáról a számára megfelelő Partnert.
4.6. Megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott
termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait
ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát
megtekinteni, módosítani az Applikációban található kosár ikonra kattintást követően van
lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma
törölhető („Kosár kiürítése”). A Felhasználó az általa megrendelésre kerülő Áruk átvételét ezen
a felületen kiválaszthatja. Két módot választhat: az Árut személyesen átveheti elvitelre, vagy
személyesen átveheti helyben fogyasztásra. Ezt követően amennyiben a Felhasználó a Kosár
tartalmát véglegesítette, a „Tovább a fizetéshez” feliratra kattintva a megrendelését leadhatja.
Ezt követően meg tudja adni a számlázási adatokat. E körben a Fogyasztó alábbi adatai kerülnek
rögzítésre.
•

Számlázási adatok: neve, lakcíme: ország, város, irányítószám, utcanév, házszám, email
cím, telefonszám.

4.7. Amennyiben a Fogyasztónak egyéb kérése lenne, úgy a „Megjegyzés” rovatban teheti meg.
Ellenőrizheti a megrendelés tartalmát, és ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta
az átvételi módot el kell fogadni az ÁSZF-et, és az Adatkezelési tájékoztatót.
4.8. A megrendelés feladására, „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor.
A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a
Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Felhasználó fizetési módként
kizárólag előre fizetéssel, bankkártyával történő fizetési módot választhat. A megrendelés
BOGADIDO általi visszaigazolását követően kerül sor megrendelt Áruk vételárának a
megfizetésére.
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4.9. A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyájának az
alábbi adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen
újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés:
•
•
•
•

bankkártya száma;
bankkártyára írt név;
lejárat dátuma;
CVC szám.

4.10. A BOGADIDO a megrendelés feladása után az Applikáción keresztül, elektronikus úton
visszaigazolja a megrendelés adatait, és megadja a Fogyasztónak az adott Partner elérhetőségét.
A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott
adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt Áruk adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen
felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a fizetési módot. Ezeket az adatokat
a belépés utáni oldalon, az "Utolsó rendelés" információs blokkban is feltünteti a BOGADIDO.
A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség terheli, de amennyiben a
rendelés feladása után számított 30 percen belül BOGADIDO nem küld rendelés
visszaigazolást , akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
4.12. A megrendelés Partner általi teljesítésével kapcsolatban a BOGADIDO semmilyen
kártérítésre nem kötelezhető.
4.13. A megrendelés befejezését követően az adott Partner köteles az Árukat a Fogyasztó
részére a megrendelés szerint elkészíteni, és kötelessége az áru elkészülését követően minőségi
romlás nélkül mihamarabb értesíteni a Fogyasztót, hogy az Árukat az átvételi ponton átveheti
az elektronikus értesítés megküldését követő 5 percen belül. Amennyiben a Fogyasztó az
értesítés megküldésétől számított 5 percen belül nem veszi át az Árukat, úgy a partner SMSben is értesíti a Fogyasztót. Amennyiben a Fogyasztó az első értesítés megküldését követő 30
percen belül nem veszi át a megrendelt Árukat, úgy a BOGADIDO és az adott Partner a
továbbiakban nem kötelezhető a megrendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre.
Amennyiben a megrendelés a Fogyasztó oldalán felmerülő okból nem teljesíthető, úgy a
Fogyasztó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, és a már kiegyenlített ellenértéket nem
követelheti vissza.
4.14. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és
magára nézve kötelezőnek ismeri el ÁSZF-ben foglaltakat, nyilatkozik az Adatvédelmi
Szabályzat megismeréséről, megértéséről, tudomásul vételéről és arról, hogy azok valamennyi
rendelkezését betartja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5. Elállás joga
5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem a BOGADIDO-val, sem az adott Partnerrel
szemben a 4.4. pontban foglalt eset kivételével, tekintettel arra, hogy az Áruk romlandó vagy
minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.
5.2. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben
a megrendelés már feldolgozásra került, mely alól kivételt képez a 4.4. pontban foglalt eset.
16

6. Panaszkezelés
6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz,
reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a BOGADIDO ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek
valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:
E-mail cím:

info@bogadido.com

Postázási cím: 2900 Komárom, Sport u 28/a
6.2. A BOGADIDO az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és
lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a
felmerült panaszra.
6.3. A Felhasználó az átvett Áruval kapcsolatos minőségi kifogás esetén az Árut szolgáltató
Partnerhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni.
BOGADIDO az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a megrendelt Áruk
minőségéért nem tartozik felelősséggel.
6.5. Amennyiben a Partner és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
BOGADIDO-n keresztül történő egyeztetés során sem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva az Felhasználó számára:
•

•

•

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben a
Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően
a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó
eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara
mellett működő békéltető testületnél.
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény rendelkezései szerint.

7. A Felek felelőssége
7.1. A BOGADIDO a fentiek alapján azért vállal felelősséget, hogy a Felhasználó
megrendelését eljuttatja a Felhasználó által kiválasztott Partner részére.
Ez esetben a
BOGADIDO kártérítéssel nem tartozik a már megfizetett vételárán visszafizetésén túl, melyet
a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül köteles visszafizetni a Felhasználó részére.
7.2. A BOGADIDO az Applikációban a Partnerektől kapott információk alapján napra készen
tartja az éttermek kínálatát, azonban tekintettel arra, hogy az áruk harmadik féltől származnak,
a BOGADIDO nem vállal felelősséget az Áruk minőségéért vagy azért, hogy azok
megegyeznek az Applikációban feltüntetett képen szereplő Árukkal.
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7.3. A BOGADIDO felelősségének korlátja a Felhasználó felé a Fogyasztó által megrendelt
Áruk összértéke.
7.4. A Felhasználó az Applikációt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy
a BOGADIDO nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
7.5. A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért a BOGADIDO nem vállal semmilyen felelősséget.
7.6. A Felhasználók által az Applikáció használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a
BOGADIDO jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a
BOGADIDO jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
7.7. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, az
Applikáció használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a
Felhasználónak az Applikáció felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Az Applikáció rendeltetésszerű
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a
magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a BOGADIDO előzetes írásbeli
engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
7.8. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött
személy részére alkoholtartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a regisztráció során a
Felhasználó nyilatkozott, hogy elmúlt már 18 éves, akkor alkoholtartalmú Áruk megrendelése
esetén azt érvényes nyilatkozatnak tekintjük a tekintetben, hogy a Partner jogosult-e a
Felhasználó részére a megrendelt Áru értékesítésére. A Felhasználó teljeskörű szavatosságot
vállal az előző bekezdésben hivatkozott, és a Felhasználó által megadott adatok
valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így
különösen alkoholtartalmú termék megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor
nem felelt meg a valóságnak, és ebből a BOGADIDOT bármilyen kár éri illetőleg velünk
szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, úgy a Felhasználó köteles velünk szemben
maradéktalanul helytállni, és a BOGADIDO fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóval szemben
kártérítési igényt érvényesíthessen.
8. Ételallergia, diéta, menü információ
8.1. Az 1169/2011/EU rendelet, a 36/2014 (XII.17.) FM rendelet és egyéb vonatkozó
jogszabályok a fogyasztók számára készített és értékesített élelmiszerekre vonatkozó részletes
tájékoztatási kötelezettséget írnak elő az élelmiszert értékesítő élelmiszer-vállalkozás számára.
A tájékoztatási kötelezettség kiterjed többek között az allergiát és intoleranciát okozó
anyagokra, egyes színezékekre, továbbá az édesítőszereket tartalmazó élelmiszerekre. Online
rendelés esetében elsősorban úgy kell megfelelni a kötelezettségnek, hogy az egyes
élelmiszerekre vonatkozó, a rendelést megelőzően is elérhető tájékoztatókat helyez el az
élelmiszer-vállalkozás a honlapon vagy a mobil applikációban.
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8.2. A BOGADIDO többnyire élelmiszerre irányuló rendeléseket közvetít, így az
élelmiszerekhez felhasznált alapanyagok beszerzésében és az élelmiszerek előállításában nem
működik közre, arra sem hatása, sem rálátása nincs, így az e pont szerinti tájékoztatási
kötelezettségek nem terhelik. A BOGADIDO az Applikáció megfelelő kialakításával
megteremti a szükséges feltételeit annak, hogy a Partner teljes körűen megfelelhessen a számára
előírt fenti jogszabályi rendelkezéseknek. A Partner köteles a hatályos jogszabályoknak
megfelelő adatokat felhelyezni az Applikációba. Az adatközlés jogszerűségéért, teljességéért
és valóságáért kizárólag a Partner felel.
8.3. A fenti, minden esetben kötelező tájékoztatáson felül, a Fogyasztó kifejezett kérésére a
Partnernek kötelezően tájékoztatnia kell a fogyasztót az adott élelmiszer összetevőiről,
tömegéről, fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejéről és tárolásának feltételeiről. Ezt a
kötelezettséget a Partner közvetlenül teljesíti, a BOGADIDO ezeket az adatokat nem gyűjti,
tárolja és adja ki. A BOGADIDO vállalja, hogy a Fogyasztók ilyen irányú kéréseit továbbítja a
Partner felé.
8.4. A BOGADIDO pontosan közli az ételek neveit, leírását, árát, speciális ajánlatokat és
információkat, allergiára, ételintoleranciára, édesítőszerekre vonatkozó megjegyzéseket,
melyeket a Partnerek közölnek. Ha a Fogyasztónak kétsége van a közölt adatokkal
kapcsolatban, a rendelés előtt közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az adott Partnerrel. A
BOGADIDO nem tudja garantálni és semmilyen felelősséget nem vállal arra, hogy az átvett
Áruk nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyek bizonyos embereknél allergiás tüneteket vagy
egyéb intoleranciát okoznak. Az étel által okozott allergiás betegségért a BOGADIDOT nem
terheli kártérítési felelősség. Az ismert ételallergiás Fogyasztóknak javasoljuk, hogy az ételüket
olyan forrásból szerezzék be, mely garantáltan allergén mentesek.
9. Személyes adatok kezelése
8.5 A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az
Adatkezelési Szabályzat és a Cookie kezelési szabályzat tartalmazza.
10. Záró rendelkezések
10.1. A BOGADIDO folyamatosan dolgozik szolgáltatásainak fejlesztésén és új funkciók
kidolgozásán, hogy szolgáltatásait a Felhasználók részére jobbá tegye. Ezért a BOGADIDO
bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás az
Applikációban történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
10.2. BOGADIDO által üzemeltetett Applikáció biztonsági foka megfelelő, azonban
javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi
szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az
Applikáció használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
10.3. BOGADIDO nem felelős semmilyen kárért, amely az Applikációhoz történő csatlakozás
miatt következett be. A Felhasználót terheli a hardvereinek, illetve az azon található adatok
védelmének kötelezettsége.
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10.4. Kifejezetten tilos az Applikációban törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása,
közlése, megosztása. A BOGADIDO fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak
törlésére.
10.4. A jelen ÁSZF-re, az abban nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF-fel
kapcsolatosan esetlegesen felmerülő jogvitákra Magyarország jogszabályai az irányadóak. A
jelen ÁSZF-fel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a pertárgy értékétől
függően a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék az illetékes.
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