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§ 1 Alkalmazás 
1) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13, D-36110 Schlitz 
(a továbbiakban „Lampenwelt” vagy „Feny24.hu”) és a Feny24.hu partnerprogram partnerei (a továbbiakban „ affiliate 
partner vagy partner”) közötti szerződéses kapcsolatra vonatkoznak, amelyet a Feny24.hu az EDOGNET 
partnerhálózaton keresztül működtet (a továbbiakban „partnerprogram” és „Feny24.hu partnerprogram”). Jelen 
feltételek kizárnak minden olyan egyéb feltételt, amelyet a partner vállalkozás esetleg megpróbál bevezetni vagy 
beépíteni, vagy amely a kereskedelemből, szokásból, gyakorlatból vagy üzletmenetből ered. 
2) Az alábbi feltételek a Feny24.hu társaságra és a Feny24.hu partnereire vonatkoznak, még akkor is, ha azok eltérnek 
az „EDOGNET Általános Részvételi Feltételeitől” (a továbbiakban „EDOGNET Részvételi Feltételek”). 
3) Ezek a feltételek nem vonatkoznak a fogyasztókra. A Feny24.hu kizárólag a Feny24.hu partnerprogramban 
résztvevő partnerekkel lép szerződéses kapcsolatba. 

 
§ 2 A szerződés megkötése 
A Lampenwelt társaság és a partnerei között a Feny24.hu reklámanyagainak elhelyezésére vonatkozó szerződés 
kizárólag a következő módokon jön létre: (i.) Az EDOGNET platformra való jelentkezési folyamaton keresztül, amelynek 
során a partner ajánlatot nyújt be a Feny24.hu partnerprogramban való részvételre és ezennel elfogadja a jelen ÁSZF-
et, valamint (ii.) az ajánlat Feny24.hu-hez történő beérkezésekor. A jelen Szerződési Feltételek nem vonatkoznak a 
jelentkezési folyamatra, azt az EDOGNET feltételei szabályozzák. A partner nem jogosult elfogadni ezt az ajánlatot, és 
nem jogosult szerződést kötni a Lampenwelt társasággal. A partner értesítést kap az EDOGNET partnerprogramba való 
felvételéről. 

 
§ 3 A szerződés tárgya 
1) A jelen szerződés tárgya a Feny24.hu (www.feny24.hu) partnere által az EDOGNET platformon belül kiadói 
minőségben történő részvétel a partnerprogramban és annak promóciója. Ebből a célból a Lampenwelt társaság a 
hirdető partner számára a partnerprogramon keresztül válogatott reklámanyagokat (pl. reklámbannereket, szöveges 
hivatkozásokat) biztosít. 
2) A partner köteles a Feny24.hu reklámanyagot a Feny24.hu partnerprogramban regisztrált saját weboldalán (a 
továbbiakban „partnerweboldal”) elhelyezni. A partner önállóan vagy megállapodás alapján dönthet arról, hogy a 
Feny24.hu reklámanyagot elhelyezi-e és azt a partnerweboldalon mennyi ideig jeleníti meg. Jogában áll bármikor 
eltávolítani a Feny24.hu reklámanyagát. 
3) A tranzakciók (pl. rendelések, potenciális ügyfelek) népszerűsítésével és sikeres biztosításával kapcsolatban az 
EDOGNET kizárólag a szolgáltatás terjedelme és tényleges értéke alapján fizet jutalékot a partnernek. Ezen jutalék 
keletkezését és összegét az EDOGNET-tel kötött megállapodások határozzák meg, és nem képezik a jelen ÁSZF tárgyát. 
4) A Feny24.hu partnerprogram nem hoz létre semmilyen más, a jelen szerződés hatályán túlmutató szerződéses 
kapcsolatot a felek között, különös tekintettel a bejegyzett vagy be nem jegyzett tulajdonjogok átruházására vagy 
használatára. 
5) A Lampenwelt fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Minden változásról e-mailben értesítjük a partnereket. 
Ha a partner nem ért egyet a módosításokkal, jogosult a Lampenwelt társaságot a változásról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított négy héten belül értesíteni. Ha az értesítés nem érkezik meg ezen időszakon belül, a 
módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, és ezen időszak lejárta után lépnek hatályba. 

 
§ 4 A partner kötelezettségei 
1) A partner kizárólagosan felelős a partnerweboldal tartalmáért és működéséért, és a jelen Szerződés időtartama 
alatt nem tesz közzé olyan tartalmat, amelyek sértik az alkalmazandó törvényeket, a jó erkölcsöt vagy harmadik felek 
jogait. Tilos különösen az erőszakot dicsőítő, szexuális és pornográf tartalmak és képek, félrevezető kijelentések vagy 
diszkriminatív tartalmak (pl. nemre, fajra, politikára, vallásra, nemzetiségre vagy fogyatékosságra való tekintettel) 
megjelenítése. Az ilyen tartalom nem jelenhet meg a partnerweboldalon, és nem hivatkozhat a partnerweboldal más 
oldalakon vagy csatornákon található tartalmakra. 
2) Az affiliate partner nem tarthat fenn olyan weboldalakat az interneten, amelyek hasonlítanak a Feny24.hu 
weboldalra vagy láthatóan másolják azt, és így összetéveszthetők a Feny24.hu weboldallal. A Partner nem másolhatja 
a Feny24.hu weboldalt, illetve nem másolhat ki róla grafikákat, szövegeket vagy más tartalmakat. A partner köteles 
kifejezetten elkerülni azt a benyomást, hogy a partnerweboldal a Feny24.hu projektje, vagy hogy annak üzemeltetője 
a Feny24.hu-vel gazdasági kapcsolatban áll, a Feny24.hu partnerprogram és a jelen megállapodás hatályán túlmutató 
módon. A Feny24.hu anyagainak vagy tartalmának partner által történő bármilyen felhasználása, különösen a 
weboldalán, valamint logójának vagy védjegyeinek felhasználásához a Lampenwelt társaság előzetes írásbeli vagy 
szöveges hozzájárulása szükséges. 
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3) A Feny24.hu márkára és a saját Lampenwelt.com, Lindby, Lucande, Arcchio márkáira vonatkozó kulcsszavas 
kereséseken alapuló keresőhirdetések (ppc, shopping stb.) és egyéb reklámok nem engedélyezettek. Szabálysértés 
esetén minden értékesítés leállításra kerül, minden értékesítés törlésre kerül, és a Feny24.hu kártérítést követelhet. A 
Google Ads, Bing, Seznam oldalak reklámjaira mutató hivatkozások csak akkor tehetők közzé a Feny24.hu oldallal 
együtt, ha a Lampenwelt kizárólagos hirdetési céloldalára mutatnak. Kifejezetten tilos a Feny24.hu márkájú oldalakra 
és/vagy a Feny24.hu termékcsaláddal kapcsolatos helyesírási hibákra vagy általános kifejezésekre mutató hivatkozások 
elhelyezése; tilos a Google hirdetésekből történő közvetlen átváltás is. 
4) Tilos a Lampenwelt GmbH társaság által a saját webáruházában kínált termékeket népszerűsíteni 
. Ezenfelül tilos a Lampenwelt saját márkás termékeinek a Google Shopping / Google Base szolgáltatásokon keresztül 
történő népszerűsítése is. Szabálysértés esetén a partnerrel való együttműködés megszűnik. A Lampenwelt GmbH 
fenntartja a jogát, hogy a partneri együttműködést előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondja. 
5) A partner garantálja, hogy csak akkor használ cookie-kat, ha a Feny24.hu partnerprogram által rendelkezésre 
bocsátott reklámanyagot láthatóan használja a partnerweboldalon, és ha a felhasználó önként és tudatosan rákattint. 
Az iFrames és Postview technológia és bővítmények használata elvileg nem megengedett és szigorúan tilos. 
6) A partner csak olyan utalványokat hirdethet, amelyeket a Lampenwelt kifejezetten a Feny24.hu partnerprogram 
keretében adott ki a partnereknek és/vagy a partneri hírlevélben közölt velük. A hírlevelek, nyomtatott hirdetések, 
ügyfélszolgálati kapcsolatok vagy egyéb partnerek hirdetése nem engedélyezettek. Megsértés esetén minden 
értékesítés törlésre kerül, és egyéb jogok, követelések nem téríthetők vissza. 
7) Az előző bekezdések 1) - 5) pontjainak és a Lampenwelt bármely más szellemi tulajdonjogának a Partner által 
történő megsértése feljogosítja a Lampenwelt társaságot a jelen Szerződés felmondására. A Lampenwelt társaság 
bármilyen további követelését a partnerrel szemben nem érinti. A Lampenwelt társság jogosult a partnerrel szemben 
a partnerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás visszavonására vagy megszüntetésére. 
8) A partner köteles a Feny24.hu minden reklámanyagát a Lampenwelt bármilyen időszakban történő felszólítására 
azonnal eltávolítani a partnerweboldalról. 
9) A partner köteles a Lampenweltet kártalanítani a Lampenweltnél felmerülő minden felelősség, költség, kiadás, kár 
és veszteség (köztük minden közvetlen, közvetett vagy következményes veszteséget, nyereségkiesést, jó hírnév 
elvesztését, és minden kamatot, büntetést és jogi költséget (teljes kártalanítás alapján számítva) és minden egyéb 
szakmai költséget és kiadást), amelyek a Lampenwelttel szemben harmadik fél által benyújtott bármely követelésből 
eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő költségek, amelyek a szerződés partner által történő megszegése vagy a 
Lampenwelt reklámanyagainak elhelyezésére vonatkozó bármely jogszabályi rendelkezés bármelyik partner által 
történő megszegése miatt merülnek fel. 

 
§ 5 A Lampenwelt és / vagy EDOGNET társaság szolgáltatásai 
1) A Feny24.hu partnerprogramhoz való csatlakozással a partner reklámanyagok széles választékát kapja meg; ezeket 
a Lampenwelt időszakonként és saját belátása szerint a termékkínálathoz és a szezonhoz igazítja. A Lampenwelt a 
partner kérésére észszerű határokon belül igyekszik a partnernek a partner igényeihez igazított hírlevél formátumokat 
vagy sablonokat biztosítani. 
2) A Lampenwelt a weboldalát és az ott kínált szolgáltatásokat, mint például a termékadatok szolgáltatását, a 
Lampenwelt rendelkezésére álló technikai lehetőségek keretein belül üzemelteti. Ebben az összefüggésben a 
Lampenwelt nem köteles garantálni a weboldal hibamentes és folyamatos elérhetőségét. A Feny24.hu weboldalon 
kínált termékek, reklámanyagok vagy CSV fájlok minőségét és hitelességét a Lampenwelt saját belátása szerint 
határozza meg. 
3) A fő kötelezettségek, amelyeket a Lampenweltnek teljesítenie kell, amikor megállapodást köt egy partnerrel, a 
fentiek szerint (i) a reklámanyagok rendelkezésre bocsátására és (ii) a weboldal működésére korlátozódnak. 
4) Az EDOGNET nyomon követése révén a partner minden tevékenysége naplózásra kerül, és az EDOGNET 
statisztikákon és jelentéseken keresztül a partner rendelkezésére bocsátja azokat. Az EDOGNET által a partner részére 
havonta egyszer kifizetett jutalékot a közvetített megbízások és az ebből származó nettó készpénzérték alapján 
számítják ki. Ez figyelembe veszi az ügyfél által a szállítást követően teljes egészében visszatartott összes nettó 
árbevételt, valamint az ügyfelek által a részleges visszavétel után visszatartott összes nettó árbevételt. Az aktuális 
jutalékokért kérjük, tekintse meg a Feny24.hu partnerprogram információit az EDOGNET platformon. 
5) Az affiliate partner jogosult az EDOGNET-től jutalékra az EDOGNET platformon való részvétele keretében, 
tekintettel az EDOGNET társasággal megállapodott ezzel kapcsolatos feltételekre, a Feny24.hu társaság működő 
promóciója által az affiliate partner partnerprogramban regisztrált weboldalán az első látogatás során és az azt követő 
30 napban generált tranzakciókkal kapcsolatban. 
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§ 6 Felelősség 
1) A Lampenwelt teljes körű felelősséget vállal szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén, személyi sérülésért a 
termékfelelősségi törvény rendelkezései szerint és a Lampenwelt-garancia mértékéig. 
2) A Lampenwelt nem vállal felelősséget az affiliate partnerért, akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a 
gondatlanságot is), akár törvényes kötelezettség megszegése miatt, akár más módon, amely a jelen Feltételekből ered, 
vagy azzal összefüggésben merül fel: 
a) (a) elmaradt nyereség; (b) értékesítési vagy vállalkozói veszteség; (c) megállapodások vagy szerződések elvesztése; 
(d) szoftverek, adatok vagy információk használatának elvesztése vagy károsodása; (e) jó hírnév elvesztése vagy 
károsodása; és (f) bármilyen közvetett vagy következményes veszteség. 
3) A Lampenwelt nem vállal további felelősséget. 
4) A fenti felelősségkorlátozás a Lampenwelt alkalmazottainak, ügynökeinek és vezető tisztségviselőinek személyes 
felelősségére is vonatkozik. 

 
§ 7 Szerződés időtartama és felmondása 
1) A jelen szerződés időtartamát (i) a Feny24.hu partneri tagságának időtartama az EDOGNET platformon belüli 
partnerprogramban és/vagy (ii) bármelyik fél által az EDOGNET Részvételi Feltételekkel összhangban történő 
felmondása határozza meg. 
2) A felmondás után a partner köteles haladéktalanul törölni a rendelkezésére bocsátott információkat és 
reklámanyagokat, felszólítás nélkül. Az affiliate partner a Lampenwelt kérésére írásban vagy szöveges formában 
megerősíti, hogy a törlést végrehajtotta. 

 
§ 8 Titoktartás 
1) Bizalmas információnak minősül az érintett másik fél minden olyan információja és dokumentuma, amely 
bizalmasnak van megjelölve, vagy amelyet az adott körülmények között bizalmasnak kell tekinteni. Ez a Lampenwelt 
munkatársai által az Ön rendelkezésére bocsátott szerződési feltételekre, az értékesítésre vonatkozó információkra és 
a belső dokumentumokra vonatkozik. 
2) A felek megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a bizalmas információkat. A partner bizalmas 
információkat csak azoknak az alkalmazottaknak ad ki, akiknek a jelen szerződés teljesítése során szükségük van rá. A 
partner vállalja, hogy az ilyen alkalmazottak bizalmas információit a munkaviszonyuk alatt és azt követően is védi. 
3) Ez a titoktartási megállapodás a jelen szerződés lejárta után is érvényben marad. 

 
§ 9 Allokáció, visszatartási jog, kompenzáció 
1) Az Affiliate Partner csak akkor oszthatja meg vagy ruházhatja át a jelen szerződés szerinti jogait vagy 
kötelezettségeit más személyre, ha a Lampenwelt ehhez írásban hozzájárul. 

 
§ 10 Záró rendelkezések 
1) A jelen szerződésre és az azzal, illetve annak tárgyával vagy létrejöttével kapcsolatban felmerülő bármely jogvitára 
vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) a német jog az irányadó, és azt a 
német jog szerint kell értelmezni. 
2) Mindkét fél visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a német bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen 
szerződéssel, annak tárgyával vagy létrejöttével kapcsolatban felmerülő bármely jogvita vagy követelés (beleértve a 
szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) tekintetében. 
3) A jelen szerződés a felek közötti teljes megállapodást képezi annak tárgyát illetően. Mindkét fél elismeri, hogy nem 
támaszkodott semmilyen, a jelen szerződésben nem szereplő nyilatkozatra, ígéretre vagy garanciára. A jelen szerződés 
bármely módosítása csak akkor hatályos, ha az írásban történik. 
4) Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése vagy része érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az 
érvénytelennek és törlendőnek tekintendő, de nem érinti a jelen szerződés többi részének érvényességét és 
végrehajthatóságát. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése vagy részleges rendelkezése törlendőnek minősül, 
a felek jóhiszeműen olyan helyettesítő rendelkezésről állapodnak meg, amely a lehető legnagyobb mértékben eléri az 
eredeti rendelkezés szerinti kívánt kereskedelmi eredményt. 
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