StrangeMC
Általános Szerződési Feltételek (1.oldal)
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló vagy játékos a „strangemc.hu” címen elérhető honlap
használatával vagy a „play.strangemc.hu ill. ts.strangemc.hu” használatával kinyilvánítja, hogy
ismeri és elfogadja a hivatalos szabályzatunkat valamint az ÁSZF dokumentumot. Kérjük amennyiben
vásárolni/használni szeretné bármely szolgáltatásunkat előtte figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben
minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Tudnivaló: Jelen dokumentumnak nincsen semmilyen jogi következménye mivel a StrangeMC
Szerverhálozat nem bejegyzett hivatalos cég. Azonban ennek az ÁSZF dokumentumnak a betartása
kötelező és ennek nem tudása nem mentesít fel a betartása alól. Aki/akik ennek a dokumentumnak
bármely pontját megszegik/nem tartják be az/azok kitiltásban részesülnek az egész hálózatról.
1.§ - Adatok:
Megnevezés: StrangeMC
Szerződés hivatalos nyelve: magyar
Általános ügyfélszolgálat: support@strangemc.hu
SMS ügyfélszolgálat: 06203536900, info@smsglobal.hu
Domain szolgálató: BlazeArts Kft.
VPS szolgálató: Contabo GmbH.
SMS szolgálató: Optic Lucky Kft.
2.§ - Megvásárolható termékek, szolgáltatásaink köre:
a, Rangok
b, Játékpénz
c, Tárgyak
d, Névelőtagok
Figyelem! A szolgáltatásaink körében pénzvisszatérítési lehetőséget semmilyen esetben nem
alkalmazunk! Ezáltal a hibás rendelésekért, vásárlásokért felelősséget nem vállalunk!
3.§ - Rendelési útmutató:
a, A szolgáltatásaink igénybe vételéhez fáradjon fel a „strangemc.hu” weboldalra.
b, Ha még nincsen érvénybe vehető fiókja akkor kérjük a „Regisztráció” elem használatával
hozzon létre egy fiókot.
c, A regisztráció megtörténte után kérjük kattintson a „Bejelentkezés” fülre, weboldalunk
jobb-felső sarkában, vagy navigáljon el a https://strangemc.hu/market webhelyre.
d, Amint a bejelentkezés megtörtént egy főoldalon kell magát találnia, ahol a jobb oldalt
található navigációs sáv segítségével tekintheti meg megrendelhető szolgáltatásainkat.
e, Ha a weboldalon érmét, megnevezett nevén „Coin”-t szeretne feltölteni, kattintson a
”Feltöltés”, azon belül pedig opcionális menüpontra.
f, Amint a pénzösszeg feltöltése megtörtént hivatalosan is igénybe veheti szolgáltatásainkat,
ezen belül az Általános Szerződési Feltételek dokumentum 2. paragrafusában foglaltakat. (2.§)
g, Arról is értesítjük önt, hogy a weboldal használata során megadott adatait, bizalmasan
kezeljük, erről több információt az „Adatvédelmi Nyilatkozat”-ban olvashat.

StrangeMC
Általános Szerződési Feltételek (2.oldal)
4.§ - Adatvédelem:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény ill. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján: A StrangeMC webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait
bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Adatainak törlését a rendszerből,
módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen
hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. Ezt a
dokumentumot ugyanígy megtekintheti a https://strangemc.hu weboldalon a
„Dokumentumok” fülnél.
5.§ - Regisztráció:
Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz
szükséges adatokat is, így a nevét, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges
jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is.
A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A felhasználó köteles az általa megadott
jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója
és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy
birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a StrangeMC felelősséget nem
vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a StrangeMC
technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre
törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési
kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy
tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja,
tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.
6.§ - Rendelések feldolgozása:
A megrendelések feldolgozása a hét bármelyik napján történik, 0-24 órában az automatikus
rendszerünknek köszönhetően. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje ismeretlen.
Amennyiben 24 órán belül e-mail címén keresztül például regisztráció esetében nem kap
értesítést adatai helyes ellenőrzésének ellenében sem, kérjük jelezze azt vezetőségünknek.
7.§ - Egy kötelezettségből adódó következmények:
A StrangeMC nem felel azokért a károkért, amit egy felhasználóból eredő
kötelezettségmulasztásból származnak.
Minden egyéb törvényes vagy szerződéses jogot nem sértve a StrangeMC saját belátása szerint
intézkedéseket hozhat, ha egy felhasználó kötelességmulasztásba ütközően, harmadik
személyek jogait sértve cselekszik.
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Általános Szerződési Feltételek (3.oldal)
8.§ - Szabályzat megszegése:
A hálózat hivatalos szabályzatát a „strangemc.hu” weboldalon a „Dokumentumok”
fülnél tekintheti meg. Szerverhálózatunk minden a weboldalunkra feltévedő ember,
vagy akár hivatalosan regisztrált személynek megadja a jogot a szabályzat
megtekintésére.
A felhasználó akkor is köteles a szabályzatot betartani, ha nincs tisztában, nem ismeri
annak pontjait, ill. a szabályzat tartalmát, amint ez a hivatalos dokumentumban is fel
van tüntetve. Amennyiben a felhasználó ellenáll ennek és mégis szabályszegést
követne el a StrangeMC fenntartja a jogot saját belátása szerint szankcióra ítélni
ezeket a személyeket, hivatalosan feltűntetett esetekben a szabályszegés utáni
büntetéseket az alábbi módon szabhatja ki:
a, A felhasználó figyelmeztetése
b, A felhasználó átmeneti vagy tartós felfüggesztése az egész hálózatról
c, A felhasználó kizárása
d, A felhasználó csevegési jogának megvonása
e, A felhasználó ideiglenes vagy örökös kitiltása egy adott szerverről.
Az alább felsorolt pontokat, a StrangeMC személyzeti tagja illetve minden
felsőbbrendű jogosultsággal rendelkező személy kiszabhatja.
Jelen hivatalos dokumentum érvénybe lép 2018.05.12-től.
Az Általános Szerződési Feltételek megszegése súlyos, de nem jogi következményekkel jár.

Bejegyzett dokumentum szerkesztésére jogosultak: Selim Nándor, Aszalós Ádám
Jelen ÁSZF dokumentum a StrangeMC jelképes tulajdonában áll. © 2018 – Minden jog fenntartva.

