Általános Szerződési Feltételek
1. A felhasználási feltételek tárgya, érvényessége
1.1 A szolgáltató (Potosnyák Tímea Katalin EV., 1108 Budapest Újhegyi út 4/a B lph. fsz.
18., Nyilvántartási szám: 53837767, Adószám: 69893560-1-42, Továbbiakban:
WOODCRAFT.HU) által üzemeltetett Online játékokat és egyéb szolgáltatásokat az
alábbi feltételek szabályozzák:
1.2 A felhasználó a szerverünkre való felcsatlakozáskor, a MineMarket.hu
(woodcraftrpg.minemarket.hu) oldalunkon való regisztrációnál, valamint belépésnél
az általános szerződési feltételeket minden esetben elfogadja.
1.3 A WOODCRAFT.HU által fejlesztett online játékok és egyéb szolgáltatások kizárólag
szórakoztatási célból jöttek létre. Tilos ezeknek a felhasználása nyereség szerzés
céljából.

2. A szolgáltatás igénybevétele
2.1 A WOODCRAFT.HU által üzemeltetett Online Játék és egyéb szolgáltatatások
használatának előfeltétele a felhasználó regisztrációja, amelyet a szerverünkre való
felcsatlakozáskor tehet meg.
2.2 A regisztráció csak természetes személyeknek elérhető. Amennyiben a szerződő fél
korlátozottan cselekvőképes a törvényes képviselő beleegyezése szükséges.
2.3 A sikeres regisztrációhoz egy jelszót kell megadni, egy felhasználónevet, valamint egy
e-mail címet. Ezeknek egyike se tartalmazhat obszcén szavakat/kifejezések, valamint
nem sértheti más személy személyiségi jogait. A felhasználó felelősséget vállal az
általa megadott adatokért, valamint az adatai hitelességéről.
2.4 A sikeres regisztráció után egy felhasználó fiók jön létre. Ebbe a fiókba bármikor be
tud jelentkezni a szerverünkön.

3. A felhasználó kötelezettségei
3.1. A felhasználó harmadik félnek nem adja ki a bejelentkezési adatait és köteles azokat
titokban tartani.
3.2. A felhasználó bejelentkezési adatait bármikor meg tudja változtatni a szerverünkön,
valamint MineMarket.hu oldalunkon (woodcraftrpg.minemarket.hu) oldalon.
3.3. A WOODCRAFT.HU által üzemeltetett Online játékokon és egyéb szolgáltatásokon
található tartalmak (Grafikák, logók, képek, egyéb virtuális alkotások) a
WOODCRAFT.HU tulajdonát képezik. Felhasználása csak a WOODCRAFT.HU írásos
engedélyével lehetséges.

4. Használati díjak
4.1. Az Online játékok és egyéb szolgáltatások használata ingyenes.
4.2. Némelyik tulajdonság azonban csak fizetés ellenében vehető igénybe. Ezeket a
tulajdonságokat a WOODCRAFT.HU feltünteti a woodcraftrpg.minemarket.hu
oldalán. Az örökre szóló tulajdonságok időtartama a szerver teljes bezárásáig/
felszámolásáig tart.
4.3. A WOODCRAFT.HU fenntartja a jogot a termékeinek megváltoztatására,
megszüntetésére, árainak kicseréléseire.

4.4. Az Emelt Díjas SMS szolgáltatás, csak telefonszámlát fizető Felelős személy
beleegyezésével használható.
4.5. A vásárlás/kredit feltöltés minden esetben automatikus. Amennyiben nem, kérjük
haladéktalanul jelezze a woodcraftrpg@gmail.com e-mail címen.
4.6. A felhasználó garantálja, hogy vásárlásakor hiteles adatot ad meg.

5. Online játék szabályai
5.1. A felhasználó az online játékban maximum 1 regisztrált felhasználóval rendelkezhet
1 számítógépről. Több fiókkal, egyidejűleg való játék tilos. Amennyiben ezt a
felhasználó megszegi a WOODCRAFT.HU bármikor letilthatja vagy törölheti a
felhasználót.
5.2. Tilos a játékmenetet bármilyen segédprogrammal befolyásolni (Cheat, Hack). A
felhasználó nem használhat olyan programokat, amikkel előnyre tesz szert a játék
során.
5.3. Tilos programokkal helyettesíteni a felhasználó tevékenységét (Scriptek, botok)
5.4. A felhasználó a játék során szerzett virtuális tárgyait nem értékesítheti valódi
pénzért.
5.5. A felhasználó által megszerzett virtuális javakkal kizárólag a WOODCRAFT.HU
rendelkezik.
5.6. A teljes szabályzat megtalálható a woodcraft.hu/szabalyzat.pdf oldalon.

6. Kötelezettségszegésből eredő következmények
6.1. A WOODCRAFT.HU nem felel azokért a károkért, amelyeket a felhasználó egy másik
felhasználóval szemben követett el. A WOODCRAFT.HU ilyen esetben dönthet úgy,
hogy a vétkes felhasználó számára megtiltja a szolgáltatás elérését.
6.2. A WOODCRAFT.HU nem felel azokért a károkért, amelyek a felhasználó
kötelezettségszegéséből erednek.

7. Adatkezelés
7.1. A WOODCRAFT.HU személyes adatokat csak a felhasználó beleegyezésével tárol. A
felhasználó a szerveren történő regisztráció beküldésével beleegyezését jelzi a
WOODCRAFT.HU felé.
7.2. Adatvesztésért nem vonható felelősségre a WOODCRAFT.HU amennyiben az rajta
kívülálló okból következik be. (PL.: Bármilyen természeti katasztrófa, áramszünet,
áramszünet, internetszolgáltató hibája, háború)
7.3. A woodcraftrpg.minemarket.hu Oldal adatkezeléséért kizárólag a VNG PLANET KFT.
felel.

8. A szerződés megszűnése
8.1. A felhasználó bármikor kérheti a szerződés felbontását, a tárolt, személyes adatainak
a törlését. Ezt írásos formában vagy e-mailben jelezheti a felhasználó.
8.2. Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat a
WOODCRAFT.HU bármikor azonnal felbonthatja vele a szerződést és korlátozhatja a
szerver elérését az adott felhasználónak.
8.3. Amennyiben az online játékok és egyéb szolgáltatások nem határoznak meg mást
akkor a WOODCRAFT.HU online játékok és egyéb szolgáltatások használatára
vonatkozó szerződés korlátlan időtartamra kerül megkötésre.

9. Vegyes rendelkezések
9.1 A WOODCRAFT.HU fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek módosítására,
változtatására, amelyet a weboldalon 14 nappal előtte jelez és felhívja a felhasználók
figyelmét a változtatásra.
9.2 A szerver megszűnése/felszámolása esetén a WOODCRAFT.HU nem kötelezhető a
felhasználó által vásárolt termékek/tulajdonságok árainak visszafizetésére.
9.3 A szerződés felbontása után a WOODCRAFT.HU nem kötelezhető a felhasználó által
vásárolt termékek/tulajdonságok árainak visszafizetésére.
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