
Felhasználási feltételek 
Autóstárs Szolgáltatások 

 
A DLM Consulting Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 2. em., 207..; cégjegyzékszáma: Cg.01-
09-870276; adószáma: 13572794-2-41; a továbbiakban „DLM”) az alábbiakban határozza meg a 
www.autoszektor.hu/autostars oldalak és az azokon elérhető kalkulátorok és egyéb alkalmazások (a 
továbbiakban: Autóstárs Szolgáltatások) felhasználási feltételeit. A www.autoszektor.hu/autostars 
oldalra látogató és/vagy az Autóstárs Szolgáltatásokra regisztráló felhasználó (a továbbiakban: 
„Felhasználó’) elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az Autóstárs 
Szolgáltatásoknak.  
 
 

1. Regisztráció 
 
1.1. A www.autoszektor.hu/autostars honlapon regisztráció és mindenfajta személyes adat 

megadása nélkül lehetséges a böngészés, azonban az Autóstárs Szolgáltatások teljes körű 
igénybevételéhez, így többek között a kalkulátorainkkal készített kalkulációk lementéséhez és 
későbbi folytatásához, illetve megtekintéséhez regisztráció szükséges. 

 
1.2. Abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során vagy az Autóstárs Szolgáltatások 

használata során egyébként személyes adatokat ad meg, úgy azokat az adatokat a DLM a 
mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeli.  
 

Adatvédelmi tájékoztatónkat itt olvashatja el. Klikk ide! 
 

1.3. Amennyiben a Felhasználó regisztráció nélkül veszi igénybe az ingyenes Autóstárs 
Szolgáltatásokat, úgy a Felhasználó számítógépének internet címét (IP-cím) – a Felhasználó 
személyazonosságához nem kapcsolható módon – a DLM rendszere naplózza, hogy ezen 
statisztikai adatok elemzése alapján a DLM megismerje, hogy mely szolgáltatását milyen 
gyakran és mennyi időre veszik igénybe. Amennyiben a Felhasználó regisztrációt követően 
felhasználónévvel és jelszóval történő belépést követően veszi igénybe az Autóstárs 
Szolgáltatásokat, úgy a Felhasználó számítógépének IP-címét a DLM rendszere a 
felhasználónevéhez kötve naplózza. 

 
2. Szellemi alkotások 

 
2.1. A www.autoszektor.hu/autostars internetes oldalakon található tartalom, az Autóstárs 

Szolgáltatások és annak formai megjelenése (szöveg, grafika, adatszerkezet, struktúra, 
eljárás, program stb.) szerzői jogvédelem alatt áll és - ellenkező kikötés hiányában - a DLM 
kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Erre tekintettel a DLM fenntart minden olyan jogot - így 
különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - amelyet kifejezetten 
nem ruházott át.  

 
2.2. A www.autoszektor.hu/autostars oldal, az aloldalak, az azokon elérhető Autóstárs 

Szolgáltatások, azok tartalma és kialakítása, az azokat megjelenítő képernyő, a bennük 
megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, grafikák szerzői és 
egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a DLM tulajdona. Ezen védett eszközök 
weboldalakon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül 
használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.  

 
2.3. A DLM fenntart minden, a www.autoszektor.hu/autostars internet oldalak bármely részének 

bármilyen módszerrel, technikával történő felhasználásával, másolásával és terjesztésével 
kapcsolatos jogot.  
 

2.4. Tilos a DLM előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a www.autoszektor.hu/autostars 
tartalmának (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) részben 
vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, 
átmásolása, terjesztése. A weboldalról információkat, értesüléseket átvenni csak a 
weboldalra, illetve a DLM Consulting Kft-re való hivatkozással, a DLM előzetes írásbeli 
engedélyével lehet. 
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2.5. A DLM ugyanakkor hozzájárul a www.autoszektor.hu/autostars weboldalak böngészéséhez. A 

honlap ingyenes tartalmát a Felhasználó szabadon felhasználhatja saját ügyeinek intézésére, 
saját szervezeti keretein belül, a belőle nyert információkból harmadik személy részére 
azonban szolgáltatást nem nyújthat, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azt 
nem publikálhatja, abból adatbázist nem hozhat létre. A honlap egyes részeit - kizárólag saját 
felhasználás céljából - a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben 
sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a terjesztésére, másolására, 
átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi 
forgalomba történő hozatalára. A honlap weboldalai valamint az azokon elérhető Autóstárs 
Szolgáltatások tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos.  

 
3. Felelősség kizárása  

 
3.1 Az www.autoszektor.hu/autostars oldalakon megjelenő valamint az Autóstárs Szolgáltatások 

révén elérhető valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A DLM törekszik ezen 
információk folyamatos frissítésére, valamint arra, hogy a megjelenő információk, adatok 
naprakészek és pontosak legyenek, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállal az 
információk aktualitását, helyességét és teljességét illetően, sem az oldalakon szereplő 
információk felhasználásából eredő következményekért. Az oldalakon feltüntetett valamennyi 
információ felhasználása kizárólag a Felhasználó saját felelősségére történhet. 

  
3.2 A DLM semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve például 

a közvetlen vagy a közvetett, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való 
felelősséget – akkor is, ha a kárt a szerződéskötés időpontjában előrelátható körülmény 
okozta –, amelyek a www.autoszektor.hu/autostars weboldalakkal kapcsolatban  

 azok használatából, vagy 

 azok használatra képtelen állapotából, vagy 

 a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ 
továbbítási késedelemből, vírusból, rendszer- vagy vonalhibából keletkeznek. 
  

3.3 A www.autoszektor.hu oldalak – a www.autoszektor.hu/autostars aloldalt leszámítva – a DLM-
től függetlenül működnek, azokat nem a DLM adja ki, azok tartalmára a DLM semmilyen 
befolyással nem bír. A www.autoszektor.hu oldalakon közölt adatok, információk 
megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a DLM nem folytat semmilyen 
ellenőrzést, így a DLM semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a 
www.autoszektor.hu honlapon közzétett cikkek, adatok, információk, hozzászólások 
tartalmáért és az azokból következő esetleges káresemények miatt. 
 

3.4 A www.autoszektor.hu honlapon elhelyezett cikkek, adatok, információk, hozzászólások 
semmilyen módon nem tükrözik adott kérdésben a DLM álláspontját, nem tekintendők a DLM 
vélemény nyilvánításának, és nem értékelhetők úgy, hogy azokkal a DLM bármilyen módon 
közösséget vállalna, azokat helyeselné vagy támogatná. 

 
4 A kalkulátor(ok) speciális felhasználási feltételei 
 
4.1 Az Autóstárs Szolgáltatások részeként elérhető kalkulátor(ok) teljes körű használatának és a 

kalkulációs eredmények megismerésének feltétele jelen Felhasználási Feltételek kifejezett 
elfogadása. A kalkulátor(ok) használatával a felek között írásba foglalt szerződés nem jön létre, 
azt a DLM nem iktatja.  
 
Az Autóstárs Szolgáltatások körébe tartozó valamennyi kalkulátor használata – az előzetes 
regisztrációhoz és felhasználói szerződéshez kötött, külön felhasználói kódon elérhető üzleti 
kalkulációs szolgáltatásokat kivéve – díjmentes.  
 

4.2 A kalkuláció elkészítéséhez – kalkulátoronként eltérően - bizonyos adatok, információk megadása 
szükséges. A megadott adatok a „vissza” ikonra kattintva ellenőrizhetők, hibás adatbevitel esetén 
javíthatók. A kalkuláció eredményét a Felhasználó a szükséges adatok elküldését és a jelen 
Felhasználási Feltételek elfogadását követően nyomban megtekintheti. Amennyiben a 
Felhasználó a kalkuláció eredményének megtekintését követően észleli, hogy hibás adatokat 
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adott meg, úgy azokat a „visszalépés” ikonra kattintva egyszerűen javíthatja, vagy bármikor 
díjmentesen teljesen új kalkulációt indíthat. 

 
4.3 A DLM az általa üzemeltetett kalkulátor(ok) számításaihoz felhasznált háttéradatokat anonimizált, 

személyes adatokat nem tartalmazó formában nyilvánosan elérhető adatforrásokból – többek 
között az egyes autómárkák hazai és külföldi honlapjai, illetve autós szakoldalak – valamint 
gépjármű márkakereskedő, márkaszerviz, gumiforgalmazó, biztosító, finanszírozó és egyéb olyan 
szolgáltató partnereitől szerzi be, melyek nagy tapasztalattal és magas színvonalú szaktudással 
rendelkeznek a saját szakterületükön. Továbbá felhasználásra kerülnek nyilvános jogszabályi és 
közzétett, vagy nyilvánosan elérhető és megismerhető hatósági információk is. 

 
 [A háttéradatokat szolgáltató partnereink adatait (elnevezés és székhely) és nyilvános 
adatforrásainkat  itt tudja megtekinteni] 

 
4.4 A DLM-nek nem áll módjában a nyilvánosan hozzáférhető adatforrásokból nyert valamint a 

partnerei által szolgáltatott adatok valóságtartalmának ellenőrzése, ezért ezen adatok valóságáért, 
pontosságáért, naprakészségéért továbbá az adatoknak a DLM részére történő átadásáért a DLM 
semmilyen felelősséget nem vállal.  

 
4.5 A DLM külön felhívja felhasználói figyelmét, hogy a háttéradatokat – a jogszabályi és 

hatósági információkon túl – kizárólag az adatszolgáltatásban részt vevő partnereitől és 
nyilvánosan elérhető adatforrásokból gyűjti, ezért a kalkuláció alapját képező háttéradatok 
nem napra készek és nem teljes körűek lehetnek, a kalkulációk ennek megfelelően csak 
tájékoztató jellegűek. Az esetleges kalkulációs hibákért, pontatlanságokért a DLM 
felelősséget nem vállal.  

 
4.6 A kalkulációk tájékoztató jellegéből és az Autóstárs Szolgáltatások ingyenességéből 

eredően a DLM továbbá kizárja minden felelősségét az esetlegesen a kalkuláció 
felhasználásával, vagy az alapján meghozott bármilyen felhasználói döntésért vagy 
magatartásért és az ebből esetlegesen adódó bármilyen károkért. 

 
4.7 A kalkulációk és adatkigyűjtések nagy száma miatt az is előfordulhat, hogy a DLM partnerei 

egyszerűsítési módszerekkel gyűjtöttek ki egyes adatokat. Ezáltal kisebb eltérések lehetségesek a 
kalkuláció alkalmazása során megismert feltételek, valamint a kalkulációval érintett konkrét termék 
megvásárlásakor vagy szolgáltatás igénybevételekor ténylegesen alkalmazott feltételek és 
felszámított díjak között. 

 
4.8 A Felhasználó az egyes kalkulátor(ok) használatával elismeri, hogy az adott kalkulátor 

működéséről szóló leírást megismerte és megértette. 
 

Kérjük, olvassa el kalkulációs ismertető(i)nket! 
 
4.9 A DLM a kalkulációhoz felhasznált háttéradatok beszerzése és a végső kalkulációk elkészítése 

során igyekszik a legnagyobb gondossággal eljárni, melynek érdekében a kalkulációkhoz 
felhasznált adatbázist folyamatosan frissíti a partnerei által szolgáltatott adatok és a nyilvánosan 
elérhető adatok változása alapján. Mindezek ellenére előfordulhatnak a kalkulációban tévedések, 
pontatlanságok, melyekkel kapcsolatosan a DLM – tekintettel a kalkulátor(ok) használatának 
ingyenességére is – a felelősségét kizárja. Ennek megfelelően a DLM semmilyen körülmények 
között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve például a közvetlen vagy a közvetett, 
esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget – akkor is, ha a kárt a 
szerződéskötés időpontjában előrelátható körülmény okozta –, amelyek a kalkulátor(ok)kal 
kapcsolatban  

 

 a kalkulátor(ok) használatából; vagy 

 a kalkulátor(ok) által készített kalkulációk tartalmából, azok esetlegesen hibás, téves, 
pontatlan voltából; vagy 

 egyébként a kalkulátor(ok) nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, 
üzemzavarból, továbbá vírusból, rendszer- vagy vonalhibából keletkeznek. 

 

http://www.autoszektor.hu/autostars/documents/partnerlista.pdf
http://www.autoszektor.hu/autostars/kalkulacios_ismerteto


4.10 A kalkulátor(ok) használata során készített kalkulációk és azok tartalma semmilyen módon 
nem értelmezhetők a DLM értékítéletének, állásfoglalásának, véleménynyilvánításának adott 
gépjármű, gépjármű típus vagy gépjármű márka vonatkozásában. A kalkulációk kizárólag a jelen 
felhasználási feltételek szerint rendelkezésre bocsátott paraméterek és adatok alapján készülnek, 
szubjektív tényezők figyelembe vétele nélkül. 

 
4.11 A kalkulátor(ok) működésével, számításaival kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket, 

hibajelentéseket, javaslatokat kérjük szerkesztoseg@autostars.hu email címre megküldeni, abból 
a célból, hogy ellenőrzés után a szükséges korrekciókat végrehajthassuk.   

 
5 Vegyes és záró rendelkezések 

 
5.1 Az Autóstárs Szolgáltatások részét képező kalkulátor(ok) a DLM Consulting Kft. (székhelye: 1037 

Budapest, Zay utca 2. em., 207.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-870276; adószáma: 13572794-2-
41) tulajdona. 

 
5.2 A kalkulátor(ok) valamint az annak otthont adó honlap harmadik személyek által üzemeltetett 

honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért a DLM kizárja a felelősségét. 
 

5.3 Amennyiben a Felhasználó a saját honlapján a  kalkulátorainkra (vagy annak bármelyik elemére) 
mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a DLM előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban 
szereplő feltételek maradéktalan betartásával teheti meg. Amennyiben szeretné honlapján 

elhelyezni valamely kalkulátorunkat vagy az annak honlapjára mutató linket, keresse 

munkatársunkat! 
 
5.4 A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy ismeri az internet 

lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra, 
és vállalja az internet használat veszélyeit és korlátait. A DLM-et nem terheli felelősség az 
interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési 
hiba miatt, ami gátolhatja vagy akadályozhatja a zavartalan működést. 
 

5.5 Jelen Felhasználási Feltételek kizárólag magyar nyelven elérhetők. 
 

5.6 Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
5.7 A Felhasználók a szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményüket, igényeiket, esetleges 

reklamációikat megküldhetik e-mailben a DLM részére a szerkesztoseg@autostars.hu email 
címre, de levelet erre a linkre kattintva is egyszerűen küldhetnek.  

 

Levél küldés a szerkesztőségnek 

 
 
Jelen Felhasználási Feltételek (v2.0.) 2014. június 16-tól visszavonásig, illetve módosításig 
vagy új felhasználási feltételek kibocsátásáig és közzétételéig érvényesek és hatályosak. 

 
Elérhetőségek: 
 
DLM Consulting Kft.  
Székhely: 1037 Budapest, Zay utca 2. em. 207. 
Telefon:36-1-801-42-82 
Fax: 36-1-242-41-01 
Web: ; www.dlmconsulting.hu 

E-mail: szerkesztoseg@autostars.hu 

 
2014. június 16. 
DLM Consulting Kft. 
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