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Cégnév   CREON HEROES ZRT. 
Telefon:   +36-20-222-0011 
Web:   http://creon.io 
E-mail:   hello@creon.io  

 

WEBGALAMB hírlevélküldő SABLON 

Licenc Szerződés 

1.      SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA 

1.1. Jelen Végfelhasználói Licenc szerződés (a továbbiakban: Licenc) az: 

(1) CREON HEROES Zrt. /CREON HEROES INC. 
Székhely 8500 Pápa, Szent István út 6. Fsz. 
Cégjegyzékszáma 01-10-046975 
Adószám 14032868-2-19 
mint a Webgalamb szoftver tulajdonosa, valamint a Webgalamb hírlevélküldő sablon tervezője és 
tulajdonosa (a továbbiakban: Licenctulajdonos), és   

(2) a hírlevélküldő sablont használó (a továbbiakban: Felhasználó)  

között létrejött megállapodás a WEBGALAMB hírlevélküldő sablon (a továbbiakban: WG-sablon) 
termék tárgyában. A Licenc szerződés feltételei a WG-sablon minden egyes összetevőjére 
vonatkoznak. 

1.2. A WG-sablon megvásárlásával és használatával a Felhasználó kijelenti, hogy megértette és magára 
nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Licenc szerződésben foglaltakat. Amennyiben a feltételeket nem 
fogadja el, a WG-sablont nem jogosult használni. 

1.3. A WG-sablon mindekori verziója a Webgalamb 6 szoftver verzióval és az azt követő szoftver 
verziókkal kompatibilis, és használható.  

1.4. A WG-sablonhoz Fejlesztő/Jogtulajdonos semmiféle jótállási/garanciális vállalást nem tesz, tehát a 
sablonokra jótállás, vagy gyári garancia nem vonatkozik. 

 

2. SZERZŐI ÉS TULAJDONOSI JOGOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK 

2.1. A WG-sablonhoz és a Webgalamb logóhoz fűződő minden jog, különösen a változtatás, aktualizálás, 
frissítés, kereskedelmi forgalomba hozatal, terjesztés, dokumentálás, publikálás és egyéb jog – a 2.3. 
pontban foglaltakat kivéve – a Licenctulajdonost illeti és a Licenctulajdonos tulajdona. 
A Licenctulajdonos bármikor átruházhatja a jogokat és jelen Licenc szerződést harmadik fél részére. 
Licenctulajdonos kijelenti, hogy a WG-sablon harmadik személy szerzői-, tulajdon-, és egyéb jogait nem 
sérti. 

2.2. Licenctulajdonos tájékoztatja Felhasználót, hogy a WG-sablonok a kiadás időpontjában hozzáférhető 
piacvezető webes levelező programok, illetve kliensek kiadáskor elérhető Licenctulajdonos által 
választott stabil verziójukra optimalizált megjelenésre alkalmasak, azzal, hogy az egyes elérhető 
programok között akár 10%-ot elérő megjelenítésbeli különbség is előfordulhat, illetve a hibás 
megjelenés (programhiba) aránya 5%-ot is elérheti. Licenctulajdonos nem garantálja, hogy a sablonok 
korábbi megjelenítőkön működnek, különösen, hogy a megjelenítők jövőbeli kiadásain (ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan az asztali levelezők, online levelezők és a Webgalamb későbbi 
kiadásait is) működőképesek lesznek. E tekintetben semmiféle kötelező, vagy önkéntes jótállást 
Licenctulajdonos nem vállal. 
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2.3. A Felhasználó a Licenctulajdonos által tervezett (design-olt) WG-sablon megvásárlásával annak időbeli 
és területi korlátozásoktól mentes egy példányos felhasználási jogát szerzi meg. E körben a 
Felhasználó jogosult a WG-sablont a Webgalamb hírlevélküldő programhoz biztosított 
szerkesztőfelülettel a saját használatára testre szabni, a szerzői jogi és egyéb jogszabályok, illetve a 
2.6. pontban foglaltak betartásával, valamint harmadik személyek jogainak és jogos érdekeinek 
sérelme nélkül. Felhasználó nem jogosult a sablon egészét, vagy annak egy részét tovább 
értékesíteni, másnak, akár az érdekkörébe tartozó jogi, vagy természetes személy részére annak 
használatát átengedni, vagy a használati jogot megosztani. Felhasználó szintén nem jogosult 
eltávolítani vagy bármilyen módon felismerhetetlenné tenni a WG-sablon felhasználásával kiküldött 
hírlevelekről a WG-sablon jelzést és az azon szereplő Webgalamb logót, illetve az azzal 
egybetervezett szövegezést, vagy eltávolítani a Webgalamb logóblokkon elhelyezett webes 
hivatkozást (linket), illetve nem jogosult a hírlevélsablon egyéb termékkel (különösen, de nem 
kizárólagosan másik hírlevélküldő, vagy szerkesztő, illetve honlapszerkesztő alkalmazással) használni, 
módosítani, címzettek részére kézbesíteni, továbbá egyéb új termékként (különösen, de nem 
kizárólagosan közösségi média hirdetést, kampányt, word sablont, illetve online, vagy offline 
tájékoztató anyagot, honlapot, egyéb marketing eszközt, landing page-t etc.) használni, vagy azzal 
akár a legminimálisabb mértékben egybeépíteni. 

2.4. A jelen licencszerződés 2.3 pontjában meghatározottak megszegése esetén a szerződéskötéskor 
előre látható kár nettó 10.000.000 Ft, illetve további nettó 1.000.000 Ft, minden kiküldött kampány 
után. Amennyiben bármelyik kampány címzettjeinek száma eléri, vagy meghaladja a 10.000 címzettet 
úgy az érintett kampányok után fizetendő kárátalány 10.000 címzettenként további 1.000.000 Ft-tal 
emelkedik. A jogsértő felhasználó köteles minden az ő jogsértő magatartásával kapcsolatos vitában, 
illetve peres eljárásban Licenctulajdonos helyébe lépni és viselni az ebből fakadó vagyoni és egyéb 
károkat. 

2.5. A WG-sablon (design) és a Webgalamb logó a szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint 
egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt áll. 

2.6. Licenctulajdonos tájékoztatja a Felhasználót, hogy a WG-sablonon szereplő és azokhoz felhasznált 
képek az ún. kreatív közkincs részét képezik (dokumentált származási hely: www.pexels.com). 
A kreatív közkincs (creative commons zero – CC0 licenc) alapján és feltételeinek betartásával a képek 
ingyenesen hozzáférhetőek, szabadon felhasználhatóak, módosíthatóak, beépíthetőek, bármilyen, így 
személyes vagy kereskedelmi célra is. A feltételekről bővebben itt: 

https://www.pexels.com/photo-license/  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

2.7. Egyéb jogok iránti jogfenntartással a Licenctulajdonos a jelen engedélyt visszavonhatja, amennyiben a 
Felhasználó a jelen Licencben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Felhasználó 
köteles megsemmisíteni a WG-sablon összes másolatát és alkotóelemét, melyről a Licenctulajdonos 
jogosult hitelt érdemlően meggyőződni, és/vagy kérésére azt Felhasználó köteles hitelt érdemlően 
igazolni, továbbá a 2.3. pont megszegése esetén köteles a Licenctulajdonosnak a 2.4 szerinti kárát 
megtéríteni.  

2.8. A Webgalamb szoftverhez a továbbiakban is a WEBGALAMB Hírlevél Adminisztrációs Rendszer 
Licenc Szerződés (6 és azt követő egyes verziók) feltételei az irányadóak, és így az ahhoz fűződő 
minden jog, különösen a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, dokumentálás, publikálás és 
egyéb jog a Licenctulajdonost illeti és a Licenctulajdonos tulajdona.  

3. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA 

3.1. Licenctulajdonost nem terheli semmiféle felelősség a WG-sablon használatából eredő bárminemű 
kárért vagy adatvesztésért, amely Felhasználó vagy harmadik személy érdekkörében merül fel. 
Licenctulajdonost kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét a hírlevélküldés során irányadó 
szabályokra és feltételekre, így a WEBGALAMB Hírlevél Adminisztrációs Rendszer Licenc 
Szerződésben (6 és azt követő egyes verziók), valamint az Általános Felhasználói Feltételek és Jogi 
Nyilatkozatban foglaltakra. A Licencszerződés 4.4 pontja alapján Felhasználó tartozik kizárólag 
felelősséggel a Webgalamb szoftver és a kapcsolódó hírlevélküldő szolgáltatással – így a WG-sablon 
felhasználásával – kiküldött hírlevelek tartalmáért, a kiküldés jogszerűségéért, valamint a címlistában 
(adatbázisban) szereplő felhasználók adatainak jogszerű kezeléséért. 

3.2. A 2.6. pontban foglaltakra tekintettel a felhasznált képekkel kapcsolatban a Licenctulajdonost 
semmiféle felelősség nem terheli. 

3.3. Licenctulajdonos jelen szerződés bármely pontja alapján esetlegesen fennálló kárfelelőssége, 
bármilyen, akár jelen szerződésben érintett, akár szerződésen kívüli kár esetén – ideértve az 
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egybefüggő, vagy egymástól eltérő káresetek halmozott felelősségét, és a harmadik felekkel szembeni 
kártérítési felelősséget is – minden esetben legfeljebb a Felhasználó által jelen szerződés alapján a 
WG-sablonért kifizetett díj 50%-os összegéig, mint kármaximumig terjed. Felek ezt tekintik a szerződés 
megkötésekor a Felhasználónál felmerülhető előre látható kárnak.  

4. ADATKEZELÉS 

4.1. Felhasználó a WG-sablon használatával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve 
kötelezőnek elfogadja a Fejlesztő adatkezelési tájékoztatóját (http://ens.hu/adatkezeles/).  

 

 
Hatályos: 2018.10.12. 
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