Jogi nyilatkozatok

A www.app.pentech.hu illetve a www.pentech.hu honlapok (a továbbiakban úgy is, mint:
„Honlap”) üzemeltetője a Péntech Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125
Budapest, Istenhegyi út 33 C., cégjegyzékszám: 01-09-338535, a továbbiakban úgy is, mint
„Társaság”). A Honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Társaságot illeti. A
honlapot a Társaság jogosult szolgáltatásai nyújtásához igénybe venni.
A Társaság a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan
marketing tevékenységet végezhet, illetve egy pénzügyi szolgáltatás tekintetében a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a
továbbiakban úgy is, mint: „Hpt”.) meghatározott függő ügynökként pénzügyi szolgáltatás
közvetítése tevékenységet végez faktoring termék tekintetében a iCREDIT Hungary Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.,
Cégjegyzékszám: 01-10-141607, Adószám: 27486243-2-41, a továbbiakban úgy is mint:
„Pénzügyi szolgáltató partner”), hitel termékek tekintetében pedig az MKB Bank Nyrt. (1056
Budapest, Váci u.38., Cégjegyzékszám: 01-10-040952, adószám: 10011922-4-44) javára. A
Társaság erre vonatkozó MNB törzsszáma: 26674119.
A Honlapon megjelenített valamennyi adat, tény, információ, azok vizuális megjelenítése
valamint az azok kidolgozásához kialakított algoritmus és program szerzői jogi oltalom tárgyát
képezik. A Honlap adatait részben vagy egészben átvenni, továbbértékesíteni, üzleti célra
felhasználni kizárólag a Társaság, mint kizárólagos jogtulajdonos előzetes írásos
hozzájárulásával lehetséges. Ettől eltérő üzleti célú felhasználás vagy engedély nélküli
továbbértékesítés polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.
A Társaság nem vállal felelősséget a közzétett információk időszerűségéért, helyességéért,
teljességéért vagy minőségéért. A Társaság nem vonható felelősségre a közzétett információk
felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes
információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért, kivéve, ha
bizonyítottan szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn. Minden feltüntetett,
illetve egyébként a Társaság által, saját nevében közölt promóció kötelezettség és ajánlati
kötöttség nélküli. A Társaság kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap egyes
oldalainak és teljes kínálatának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére,
törlésére, a honlap működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges
megszüntetésére.
A Társaság a Honlapon megjelenített idegen honlapokra való közvetlen vagy közvetett
hivatkozások ("hyperlinks") esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető
website-okon megjelenő minden tartalom vonatkozásában figyelemmel arra, azok tartalmát
nem ellenőrzi, és nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára ráhatása
nincs. Az előzőkre tekintettel a Társaság kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott /
csatolt website valamennyi olyan tartalmától, ami a jogsértő, vagy erkölcsi, vagy társadalmi
normákat sért. Jelen felelősség kizárás a Honlapon belül elhelyezett minden egyes linkre és
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hivatkozásra, valamint a Társaság által esetlegesen létrehozott vendégkönyvekben,
fórumokon, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden egyéb, külső személyek által
írható adatbázisokban történt bejegyzésekre vonatkozik. A Társaság ugyancsak kizárja a
felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint különösen az így
közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó
károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

További rendelkezések a Kalkulátorra vonatkozólag
A Társaság minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz a Kalkulátorban megjelenített adatok
naprakészségéért, hitelességért, pontosságáért és ennek érdekében a Honlap üzemeltetése
során a legmagasabb fokú szakmai gondosság mellett jár el. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy
a Kalkulátor alapjául számos olyan faktor szolgál, melyre a Társaságnak nincs, vagy csak
korlátozott mértékű ráhatása van, továbbá mivel a kondíciók feldolgozása során elírások,
tévedések sem küszöbölhetők ki teljesen, a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget a
Kalkulátor tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért, illetve a Kalkulátor
tartalma kifejezetten nem minősül ajánlatnak, konkrét ajánlatot a faktorálási folyamat során,
kizárólag Pénzügyi szolgáltató partnerünktől kaphat.
A Kalkulátor tartalma, illetve az abban rögzítettek csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek
kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget a Társaságra, vagy a Társaság Pénzügyi szolgáltató
partnerére nézve. Az egyes szolgáltatások igénybevételére illetve nyújtására vonatkozó
megállapodás minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy
között létrejövő - szerződéssel történik.
Ügyfélszolgálat (általános információk, sajtó megkeresés, együttműködés): info@pentech.hu
Panaszkezelés: panasz@pentech.hu
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