
Tisztelt Látogató! 

 
Az EVOTREX ZRT. központi honlapján közölt e-mai cím kizárólag a technikai problémák 
kezelésére, az ezzel összefüggő bejelentések alapján szükséges esetleges intézkedések 
megtételére szolgál. 

Név: EVOTREX Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 6000 Kecskemét, Matkói út 101 

Cégjegyzékszám: 03-10-100581 

Adószám: 26353212-2-03 

Telefonszáma: +36 70 395-0935 

weboldal: https://evotrex.eu/ 

 

Hiba bejelentés, tájékoztatás kérés, egyéb az oldallal kapcsolatos észrevétel: 

E-mail: evotrexzrt@gmail.com  

 
Jogi Nyilatkozat ! 

 

Tájékoztató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról. 

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, mely 
így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag 
a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen 
alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes 
írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie többek között  a 
Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 
a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó 
rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme 
(együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából 
tilos. 
 
Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, 
sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem 
változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap 
tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, 
kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a 
szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, 
harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő 
felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.A honlapon található külső 
hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása 



alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.A 
tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató 
nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan 
károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal 
kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt 
huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi. 

Megértését köszönjük! 

EVOTEX Zrt. 

 


