Általános Szerződési Feltételek
1. Felhasználási feltétel
1.1 A PlayClan.hu Online szolgáltatását kizárólag akkor veheted igénybe, ha
nem használsz bármely olyan programot, amely csalásra alkalmas, valamint
nem használsz oda nem illő szavakat.
1.2 A PlayClan.hu közösségi platformjain tilos bármilyen pornógráf tartalmat
megosztani, valamint tilos zaklatni más felhasználókat.
1.3 A PlayClan.hu Online szolgáltatásait saját felelősséggel használhatóak, vagy
szülői engedéllyel.
1.4 A PlayClan.hu játék szolgáltatásait csak abban az esetben vehető igénybe,
ha ügyfelünk nem rendelkezik olyan személyiségbeli zavarokkal, amely káros
lehet más ügyfelek számára.
2. A felhasználó kötelességei
2.1 A PlayClan.hu található adatokat a PlayClan.hu tulajdonát képezik. A
felhasználások kizárólag írásbeli engedéllyel alkalmazhatóak!
2.2 A felhasználónak saját felelőssége bejelentkezési adatait el zárva tartani más
személyektől. (A PlayClan.hu javaslata: Ne add meg senkinek a jelszavad!)
2.3 A felhasználónak kötelessége számítógépét felügyelni annak érdekében,
hogy ne kerüljön más kezébe a PlayClan.hu által nyújtott szolgáltatásai.
2.4 A felhasználónak kötelessége a bejelentkezési adatait tárolni, valamint
elmenteni, hogy ne kerüljön feledésbe.
2.5 A felhasználónak regisztrálása során köteles betartani a játékszabályokat.
2.6 A felhasználónak kötelessége bejelenteni a hibát, valamint azt titokban
tartani addig ameddig az nincs kijavítva.
3. Online játék szabályzata
3.1 A felhasználónak tilos a tárgyait, valamint a szolgáltatásait, karakterét
bármely olyan eszközért odaadni, amely értéket képvisel.
3.2 A felhasználónak tilos átadni más személynek karakterét.
3.3 A felhasználónak a játékmenetben maximálisan 5 darab felhasználói fiókkal
rendelkezhet.
3.4 A felhasználó a játékmenet során tilos pénz visszatérítést kérni indokolt eset
nélkül.
3.5 A felhasználónak ajánlottan 12 éven felülinek kell lennie.

3.6 A felhasználónak meg kell adnia munkatársainak a tiszteletet, valamint, ha
problémája van normálisan kifejtve kell leírnia.
4.

Szolgáltatás használata
4.1 A PlayClan.hu által üzemeltett szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia
kell a felhasználónak. A sikeres regisztrációt követően automatikusan
elfogadja a játékosra vonatkozó szabályozásokat és az általános szerződési
feltételeket.
4.2 A regisztrációt annak a személynek kell elvégeznie, aki a szolgáltatást
igénybe akarja venni, valamint használni fogja.
4.3 A sikeres regisztrációt követően a felhasználó be tud jelentkezni a
shop.PlayClan.hu weboldalára és tudja szerkeszteni bejelentkezési adatait,
valamint rendelkezi vásárlói jogosultsággal.
4.4 A felhasználó további szolgáltatásait játék szerverünkön tudja igénybe venni.

5. Felhasználási árak
5.1 A PlayClan.hu megváltoztathatja a vásárolható szolgáltatások árviszonyát.
5.2 Bizonyos szolgáltatások viszont nem ingyenesek, ezeket a szolgáltatások a
shop.PlayClan.hu-n tudják igénybe venni.
5.3 Az emelt díjas SMS fizetés módot, kizárólag a telefonszámlát fizető személy
hozzájárulásával vehető igénybe.
5.4 A szolgáltatás használata díjtalan.
6. Kötelességszegéssel létrejövő eredmények
6.1 A PlayClan.hu nem vállal felelősséget azokért az okozott károkért, melyet
egy játékos kötelességszegésből származik.
6.2 A PlayClan.hu nem vállal felelősséget azokért a károkért, amit egy játékos
egy másik játékossal szemben cselekszik. Ebben az esetben a PlayClan.hu
megvonhatja az elkövető játékossal szemben a szolgáltatás használatát.
7. Adatkezelés
7.1 A PlayClan.hu nem felel adatvesztésért, ha nem a PlayClan.hu a felelős fél.
7.2 A tárolt adatokat harmadik félnek a PlayClan.hu nem szolgáltatja ki.
8. Szerződés felbontása
8.1 A Szerződés korlátlan ideig szól teljesen felbontásig.
8.2 A szerződést bármelyik fél felbonthatja bármely időben.

8.3 A szerződésnek bármely pontjának megszegése a szolgáltatástól teljes
eltiltás, valamint a szerződésnek a végét is jelenti.
8.4 A PlayClan.hu Online szerveradatait nem kötelezhető törlésre, valamint nem
is törölhető.
8.5 A PlayClan.hu Szerződésnek a végét jelentheti akkor is, ha az online játék
szolgáltatás már nem elérhető.
8.6 A PlayClan.hu Általános szerződését felbontva nem kötelezhető
visszatérítésre, valamint nem vonható felelősségre.
9. Kárpótlás
9.1 A PlayClan.hu munkatársainak kötelessége segítséget nyújtani a
felhasználónak, ha annak ismeretlen hiba miatt nem érkezett meg a
megvásárolt szolgáltatás.
9.2 A PlayClan.hu-nak kötelessége ügyfeleit kárpótolni, ha ismeretlen hiba miatt
tárgyaik, valamint vásárolt szolgáltatásaik elvesznének.
9.3 A PlayClan.hu-nak kötelessége az ügyfeleinek az adatait tárolni elzárva
harmadik személytől.
9.4 A PlayClan.hu-nak kötelessége ügyfeleinek biztonságát megőrizni olyan
személyekről, akik kárt okoznak szolgáltatások használata során.
10. Más rendelkezés
10.1
A PlayClan.hu igényt tart arra, hogy bármikor megváltoztathassa a
jelenlegi szabályzatát.
10.2
A PlayClan.hu-nak értesítenie kell az ügyfeleit, ha bármilyen változás
merülni fel a szerződésben.
10.3
A PlayClan.hu-nak kötelessége folyamatosan fejleszteni, valamint
hozzáadni a szerveréhez és bővíteni a szolgáltatásait.
10.4
A PlayClan.hu által készített alkalmazásban tilos bármilyen kárt tenni,
valamint tilos a kód visszafejtése, az alkalmazás bármely részének
módosítása.
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