Szabályzat és adatvédelem
Az autócsere oldal használatához szükséges információk:
Az oldal azoknak kíván alternatívát nyújtani, akik megváltozott gazdasági vagy élethelyzetek, esetleg
funkcionális okok, vagy csak passzióból autócserére szánták el magukat. A meglévő gépjármű
értékesítése és egy másik autó vásárlása helyettesíthető egy egyszerű cserével, igaz ehhez meg kell
találni a megfelelő gépjárművet, és cserepartnert. Célirányosan, olcsóbban és komfortosabban érhet
el sikereket a rendszerünkkel, mint az állandó írott, és online hirdetések böngészésével.
Az autócsere rendszer használatához a következőket kell tennie:
Regisztráció:
A regisztráció feltétele, hogy meg kell adnia egy azonosító nevet, egy e-mail címet, és egy Ön által
választott jelszót. A jelszó biztonsági okokból minimum 6 karakteres kell legyen. Az e-mail cím
megadásánál kérem, figyeljen oda, hogy a valós e-mail címét pontosan adja meg, mivel erre a címre
fogja kapni a regisztrációhoz szükséges aktiváló kódot, és későbbiekben az értesítéseket. Az
regisztráció befejezéséhez az első belépéskor az aktiváláshoz szükséges kódot meg kell adni, amit a
megadott e-mail címre azonnal megküldünk. A személyes adatoknál ezután az e-mail, a
telefonszámát, és a belépéshez használt jelszavát bármikor módosíthatja, de a név és az azonosító
név megváltoztatására nincs lehetősége.
Hirdetés feladása:
Az új hirdetés feladása menüpontban Ön megadhatja, hogy milyen személygépjárművel rendelkezik,
amit el kíván cserélni. Ebben a menüpontban megadhat egy azonosító névtől eltérő nevet, egy
értesítési e-mail címet, és egy telefonszámot, így több hirdetés feladására is lehetősége van. Ezek
után kérem válassza ki az autójának a Márkáját, típusát, évjáratát, és végül az autó értékét. Írjon egy
rövid leírást, amiben az extrákat, esetleg egyéb fontos tudnivalókat közölhet az autójáról. Az
ismertetőnél érdemes beírni, hogy belföldön hol tekinthető meg az autó, illetve a cserehelyszín
megadása is fontos lehet. Módjában áll két darab képet feltölteni a gépjárműről, melyek fájlmérete
nem haladhatja meg a 2 MB-ot. A következő oldalon Ön tíz, különböző Márkájú/értékű autót adhat
meg, melyre szívesen elcserélné a személygépjárművét.
Keresett autó adatinak a megadása:
Ezen az oldalon Ön rögzítheti, milyen értékhatár, és évjárat érdekli, és hogy milyen márkájú legyen az
autó. Jelölje be, hogy kíván-e e-mailen értesítést kapni az Ön által meghatározott paramétereknek
megfelelő jövőbeli hirdetésekről. Maximum 10 db autómárkát adhat meg, ajánljuk, hogy több
autómárkát (Opel, Toyota stb.) jelöljön be, mivel ezt később már nem tudja módosítani. Ha felvitte az
adatokat, akkor kattintson a hirdetés rögzítése gombra, amivel élesítheti és elérhetővé teheti a
potenciális cserepartnerek számára az autóját.
Cserepartner találat:
Ha feladnak később egy olyan hirdetést, mai az Ön beállításainak megfelel, akkor arról Önöket,
mindkettőjüket e-mailben kiértesítjük. Ezek után azonosítójával és jelszavával beléphet az oldalra, és
a találati listájában megkeresheti az új cserepartner jelöltet, és felveheti vele közvetlenül a
kapcsolatot, és megbeszélhetik a részleteket közvetítő nélkül.*Minél többen vannak a rendszerben,
annál hamarabb fognak egymás között autócsere partnert találni.

Általános szerződési feltételek:
Az autocsere.hu szolgáltató vállalja, hogy 90 napig a beállított paraméterek alapján egyezés alapján
cserepartnereket közvetít a felhasználóknak. Ezen időszak alatt fenntartja az oldal működését, és az
autócsere ajánlat nyilvántartás szolgáltatást. 90 nap után a cserehirdetés automatikusan törlődik, és
ezzel megszűnik a szerződés. Az üzemeltető nem felel a hirdetők által megadott adatok és feltöltött
képek valódiságáért, és nem köteles, de jogosult annak valódiságát ellenőrizni. Ha tudomást szerez az
üzemeltető, hogy a közzétett tartalom harmadik személy jogait sérti, vagy hatályos jogszabályt,
esetleg közízlést sért, akkor a tartalom törlésére jogosult.
A felhasználó az autó hirdetésének a leírásában semmilyen reklámot nem helyezhet el, és utalást
sem tehet másik honlapra, vagy bármilyen termékre, illetve szolgáltatásra. Ha az autocsere.hu
szolgáltató ilyet tapasztal, akkor jogosult azonnal törölni a tartalmat.
A regisztráció díjmentes, amivel a felhasználó elfogadja az oldal használatával kapcsolatos
Házirendet, Szabályokat.
Adatvédelem: (Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-63092/2013.)
A szolgáltatás üzemeltetetéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezelheti és tárolhatja az
üzemeltető. A tárolt adatok az azonosító, név, e-mail cím és telefonszám, amit a regisztrációkor ad
meg a regisztráló. A regisztrációval egyúttal elfogadja a felhasználó, hogy az e-mail címét eltároljuk,
és a szolgáltatásunk értelmébe a hirdetéseivel kapcsolatban, és továbbiakban marketing célú levelet
is küldjünk számára. Ezen felül hozzájárulnak a regisztrációval ahhoz, hogy cserepartner találat
esetén megküldjük mind a két fél számára a közvetlen kapcsolatfelvétel céljából a másik fél
személyes adatait. (név, email, telefonszám).
Az üzemeltető a szolgáltatásukat megrendelők esetében a személyes adatként tárolt információkat a
törvényben engedélyezett maximális ideig megőrzi, a regisztrált felhasználók adatai 180 nap után
törlésre kerülnek. A felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak a törlését az
info@autocsere.hu e-mail címen.
Az üzemeltető megtesz mindent annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek
és illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek. A honlapunkon történő barangoláskor a rendszerünk
könnyű használata érdekében „sütik” (cookie) kerülhetnek elhelyezésre használt számítógépen. A
sütik információkat szolgáltat a honlap korábbi használatával kapcsolatban, de személyes
azonosításra önmagában nem alkalmas.
A honlapra érkező látogatok számítógépeinek az Ip címe a böngésző és számítógépre telepített
operációs rendszer típusa. Ezek az adatok a szerver látogatói szokásaihoz statisztikai jellegű
információt biztosítanak, illetve a biztonság fenntartásához nyújtanak segítséget az üzemeltető
részére. Bármilyen jogsértést tapasztal az oldalon, kérem, hogy forduljon az üzemeltetőhöz, aki
mindent meg fog tenni a probléma elhárítása érdekében.
Üzemeltető és adatkezelő:
Dr. Erdőfi-Szabó Attila, 202 Rockwood Park, St Hill Road, East Grinstead, RH194JX, UK,
E-mail: info@autocsere.hu

