ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
AGRONtech
FlyingEyes Solutions Bt.
Analízisek és szolgáltatás csomagok
Hatályos: 2019. január 1-től visszavonásig

1. Az Általános Szerződési Feltételek
(„ÁSZF”) tartalmazzák a FlyingEyes Solutions Bt. (székhely: 7636 Pécs, Visnya Ernő utca 14 2/8 .,
nyilvántartási szám: 02-06-074717, adószám: 26499912-1-02), mint Szolgáltató által üzemeltetett
agrontech.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) keresztül értékesített szolgáltatások használatára
vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. Jelen
dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási
kódexre nem utal. A mindenkori ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://www.agrontech.hu/aszf

2. Szolgáltató adatai és alapvető rendelkezések
a. A szolgáltató neve: FlyingEyes Solutions Betéti Társaság
b. A szolgáltató székhelye: 7636 Pécs, Visnya Ernő utca 14 2/8.
c. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@agrontech.hu
d. Cégjegyzékszáma: 02-06-074717
e. Adószáma: 26499912-1-02
f. Telefonszáma: +36 20 911 0101
g. A szerződés nyelve: magyar
h. A tárhelyszolgáltatók adatai:
Honlap: Netmask Interactive Kft. 1131 Budapest, Nővér u. 110
AGRONmapper uploader: Google LLC Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok
AGRONmapper platform tárhely: Amazon WEB Services Székhely: Seattle, Washington, Egyesült
Államok
AGRONmapper platform szolgáltató- Optelos 15605 Ranch Road 620N Austin, TX 78717

Alapvető rendelkezések
a. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
b. Az ÁSZF módosítására a FlyingEyes Solutions Bt. jogosult, erről e-mailben tájékoztatja felhasználóit.
c. A Weboldalon található tartalom, a FlyingEyes Solutions Bt. szellemi tulajdona, szerzői jog védelme
alatt áll.
d. A Weboldal a nap 24 órájában elérhető, kivéve, ha szerverleállás vagy előre jelzett karbantartás
történik.

3. A szerződés tárgya

a. Megrendelők jelen szerződés elfogadásával és megrendelésével megbízzák Szolgáltatót az
agrontech.hu honlapon meghirdetett analízisek és szolgáltatáscsomagok meghatározott
fotogrammetriai térképkészítési feladat elvégzésével, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak
szerint.

b.

Szolgáltató kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a szerződés
tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges tapasztalattal, tudással, technikai
felszereltséggel rendelkezik és a jelen szerződés alapján vállalt feladatokat legjobb tudása
szerint végzi el.

c.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a
Megrendelőt az általa készített ortofotókból álló ortomozaikok (digitális térképek)
készítésének feltételeiről. Minden, a Szolgáltató által készített ortomozaik az azt alkotó
ortofotók megfelelő elkészítésétől függ.

d. A Megrendelő által készített ortofotók a Szolgáltató által biztosított platformon
(agrontech.hu/uploader) keresztül jutnak el a Szolgáltatóhoz, aki vállalja, hogy a számára
elérhetővé válás után 12, de maximum 72 órán belül ortomozaikot generál és azt a
Megrendelő számára elérhetővé teszi. Ez az időtartam minden egyes térképre külön-külön
vonatkozik.
e. Megrendelő kijelenti, hogy az ortofotók feltöltéséhez megfelelő sávszélességű internet áll
rendelkezésre. min. 5 Mbit/s feltöltés.
f.

Az ortofotók helyes elkészítése alapfeltétele a térképek generálásának, így a Szolgáltató
online oktató anyagot bocsájt Megrendelő rendelkezésére, aminek a segítségével
Megrendelő elvégezheti azt. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében,
hogy a Megrendelő alkalmas ortofotókat tudjon készíteni, de felelősséget semmilyen
körülmények között nem vállal azok sikerességéért és az drón reptetése közben felmerülő
problémákért. A technológia gyors fejlődése és a repülésvezérlő applikációk rendkívül sűrű
frissülése szinte nyomon követhetetlenné teszi a pontos menüpontok egyértelmű
bemutatását, vagy a funkciók ismertetését, így minden esetben a tudásanyag írásának
idején meglévő aktuális applikáció felépítésére hivatkozunk. A Megbízó feladata a
technológia nyomon követése és a repülést vezérlő applikációk és drón ismerete, mivel az
adatok begyűjtését minden esetben harmadik fél által üzemletetett applikáció látja el.

g. Az ortofotók begyűjtéséhez szükséges eszközöknek, drónnak, akkumulátoroknak,
biztosításnak és engedélyek beszerzése a Megbízó feladata.

h. Az adatgyűjtéses repülések során minden esetben a Megbízó feladata, hogy körültekintően
járjon el, különös tekintettel a vagyoni és személyes biztonságra.
i.

Az ortofotók helyes elkészítéséért és a drón reptetés közben történő minden hatályos
jogszabály betartásáért a Megrendelő felel.

4. Az ortomozaikból készített fotogrammetriai elemzések elvégzése
a. A Megrendelő a fotogrammetriai elemzés tevékenységet az agrontech.hu honlapon
kérvényezheti. Szolgáltató a Megrendelő kérésére online végzi és online biztosítja
annak elérhetőségét
b. Megrendelő a www.agrontech.hu weboldalon található szolgáltatásokat és
analíziseket veheti igénybe, melyről összefoglalót ugyanezen a honlapon talál, de
további információkat kaphat a Kapcsolatok fül alatti formanyomtatvány kitöltése
esetén,

vagy

a

honlapon

található

bármely

elérhetőség

egyikén:

info@agrontech.hu +3620911-0101.

5.

Pénzügyi feltételek

a.

A Megrendelő által választott szolgáltatások részletes leírását, a Szolgáltató által
végzendő tevékenységek körét a www.agrontech.hu honlap tartalmazza.

b.

Felek a fizetési ütemezéssel kapcsolatban az alábbiakban állapodnak meg:

c. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az agrontech.hu oldalon található
aktuális árakat veszi mérvadónak. A teljes analízis, vagy szolgáltatás csomag összege kizárólag
banki átutalással, vagy online fizetéssel teljesíthető, amely esetben a fizetés időpontjának, az
összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napja minősül. A számlázási adatok
az ÁSZF utolsó oldalán találhatók.
d. A szolgáltatási díj éves, illetve havi futamidőre is vásárolható egyes szolgáltatáscsomagok
esetében és a Szolgáltató bankszámlájára érkezve aktiválódik. Havi csomag: 30 naptári nap,
éves csomag 365 naptári nap.
e.

Az éves és havi szolgáltatás csomagokban foglalt limit a vásárlás napján aktuális
feltételekkel jön létre. A fel nem használt térképkészítéseket és analíziseket következő
évre, vagy hónapra átvinni nem lehet.

f.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő kifejezett, ilyen irányú, írásos kérése az éves
szerződést közös megegyezéssel felbonthatja a kötést követő 30 napon belül,
amennyiben megrendelő nem használt fel szolgáltatásokat.

g.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződésben meghatározott díj nem tartalmazza az
esetlegesen felmerülő postai költséget, futárszolgálat díját, biztosítást amely a
Megrendelő kifejezett, erre irányuló, írásbeli kérése esetén a Megrendelőt terheli.

h.

Éves szolgáltatás csomag vásárlás esetén a havi csomagokban foglalt térképkészítési
limit érvényes havonta.

6.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

a.

Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató teljesítésével kapcsolatban észrevétele,
javaslata stb. van, úgy azt jogosult a Szolgáltatóval mind írásban, mind szóban közölni.
A Szolgáltató köteles a Megrendelő észrevételét, javaslatát szolgáltatásának nyújtása
során figyelembe venni azzal, hogy amennyiben a Megrendelő észrevétele, javaslata
célszerűtlen vagy szakszerűtlen, úgy a Szolgáltató köteles erre őket haladéktalanul,
írásban (is) figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítást ismételten, írásban
megerősíti, a Szolgáltató jogosult a jelen szerződéstől elállni, vagy az utasítást a
Megrendelő kockázatára teljesíteni.

b.

Az elkészült ortomozaikok (digitális térképek) és az ezeken alapuló vizsgálatok a
Megrendelő tulajdonát képezik, amennyiben valamennyi, a Szolgáltató felé fennálló
fizetési kötelezettségüket maradéktalanul teljesítették. A fizetési kötelezettségek
maradéktalan teljesítésének időpontjáig a Szolgáltató a térképeket, analíziseket nem
köteles a Megrendelő részére átadni és azokat a Megrendelő semmilyen formában nem
jogosult felhasználni.

c.

Szolgáltató a szolgáltatás csomagba foglalt, elkészített eredményeket a Megrendelő
részére kizárólag Online formában teszi elérhetővé. Minden eredmény (digitális térkép,
analízis) a szolgáltatás csomag érvényességi idején belül letölthető és korlátlan ideig
megőrizhető.

Az

AGRONmapper

online

platformon

(https://droneworkadvisor.com/dc/login) való megjelenítés és kezelés lehetősége
azonban csak az előfizetés érvényességi ideje alatt érhető el. Az érvényességi idő lejárta
14 nappal a Szolgáltató minden adatot és eredményt törölhet az online felületről. Az
AGRONmapper online platform térítésmentesen használható a szolgáltatás csomag
érvényességi ideje alatt, melynek használatát Szolgáltató bármikor korlátozhatja. Minden
tárolt információt, kiértékelést, térképeket azonban a korlátozás előtt a Felhasználók
letölthetnek, eltárolhatnak korlátlan ideig. A korlátozásról a Szolgáltató köteles a

korlátozás érvénybe lépése előtt 14 nappal írásban (e-mail) Megrendelő tudomására
hozni.
d.

Szolgáltató az AGRONmapper ortofotó feltöltő oldalára feltöltött fotókat nem köteles
megtartani, így Megrendelőnek gondoskodnia kell azok saját számítógépén történő
archiválásáról.

e.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés
keretében feltöltött és készült ortofotókat, térképeket és analíziseket saját termékeinek,
szolgáltatásainak,

vizsgálatainak

fejlesztésére

felhasználhassa.

Amennyiben

Megrendelő valamely ilyen célú felhasználásához nem járul hozzá, úgy a Szolgáltató
köteles a Megrendelő kifejezett, ilyen irányú, írásos kérésének eleget tenni és az adott
térképeket, analíziseket a Megrendelő kérésének időpontjától számítottan felhasználni
nem jogosult.

7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kiválasztott, és jelen szerződésben rögzített
szolgáltatásokat legjobb szakmai tudása szerint, maradéktalanul teljesíteni.

b.

A Szolgáltató a későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében tájékoztatja a
Megrendelőt, hogy az ortofotók helyes elkészítése az ortomozaikok elkészítését jelentős
mértékben befolyásolja. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy e
tájékoztatást megértette és elfogadja.

c.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásának nyújtását megtagadni, amennyiben a
Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével az esedékességtől számított több, mint 5
napos késedelembe esik, továbbá abban az esetben, ha az ortomozaik elkészítésének
alapvető feltételei nem adottak.

8.

Egyéb feltételek

a.

Felek jelen szerződés teljesítése során, a lehető legmagasabb minőségű felvételek
elkészítése érdekében kötelesek folyamatosan együttműködni, a teljesítést esetlegesen
befolyásoló tényezőkről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni.

b.

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy valamennyi, jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségüket jóhiszeműen, határidőben teljesítik.

c.

Jelen szerződést Felek kizárólag közösen, írásban módosíthatják.

d.

Felek között a jelen szerződés tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita
esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés
rendezés érdekében. Ha azonban a vitás kérdést nem sikerült tárgyalással megoldaniuk,
akkor a Felek a jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő valamennyi vitás
kérdés elbírálására a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

e.

Jelen szerződésben

nem

szabályozott kérdésekben a Magyar

Köztársaság

jogszabályait, különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.

9. Panaszkezelés
a. A panaszügyintézés helye és módja az info@agrontech.hu címen történik.
b. A vásárló jótállási vagy szavatossági igényéről, panaszáról jegyzőkönyvet veszünk fel.

10. A megrendelés, vagy szolgáltatás lemondása
a. A megrendelés a megrendelés megerősítésének pillanatától számított 24 órán belül feldolgozásra
kerül.
b. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás lemondását követően a már előre befizetett, de
csak részben kihasznált időszak díját nem igényelheti vissza.

11. Felmondási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás megrendelésétől
számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és a felhasznált szolgáltatások
kivételével vissza kérheti a fennmaradó díjat.

12. Az AGRONmapper Platform szolgáltatás leírása
A szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók képesek legyenek a drónjaikat használva a jövőbeli
döntéseiket új eszközökkel és információkkal kiegészíteni. Az AGRONmapper felületen keresztül a
drónnal készített ortofotó csomagokat az https://agrontech.hu/uploader/ oldalon tudják feltölteni
annak érdekében, hogy azokból térképeket generáljon és ezeket az Online platformon megjelenítse.
Fontos kiemelni, hogy a döntést nem a Szolgáltató végzi, ez minden esetben a Felhasználó feladata és
felelőssége. Esetlegesen ki nem szűrt hibás mérési adatok alapján meghozott döntések
következményeiért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, a szolgáltatás nem helyettesíti a
korábban alkalmazott döntési eljárást, csak kiegészíti azt.
Az AGRONmapper két felületre tagolódik:
a. Uploader: https://agrontech.hu/uploader/
b. Online platform: https://droneworkadvisor.com/dc/login

13. Szolgáltatási díj kiegyenlítésének menete
a. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül nyújt lehetőséget a szolgáltatások megrendelésére a
következő címen: https://agrontech.hu/szolgaltatasok-csomagok-megrendelese/
b. A fizetés minden esetben előre történik, előfizetéses szolgáltatás az első előfizetési időszak előre
történő megfizetésével lép életbe.
c. A szolgáltatást igénylő megrendelés beérkezése után a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, amit az
előzetesen megadott E-mail címre küld ki elektronikus formában.
d. A kiegyenlítést követően a Szolgáltató aktiválja a szolgáltatást és mind az ortofoto feltöltő
felületen és az online platformon is regisztrálja a Felhasználót. Ekkor nyílik lehetőség az előre
generált véletlenszerű jelszó megváltoztatására.
e. A regisztráció jogosultságot ad arra, hogy Felhasználó ortofotókat töltsön fel a Szolgáltató által
bérelt felületekre, tárhelyekre, amit Szolgáltató a rendelt szolgáltatáscsomagnak megfelelően
feldolgoz, a Felhasználó számára elérhetővé tesz a csomag érvényességi idejének megfelelően.
f. A Szolgáltató mindennemű megrendelésről és előfizetési díj fizetéséről azonnal, de legkésőbb 15
napon belül elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben küld ki a Felhasználónak.
Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató tájékoztatását megértette, azt tudomásul
vette, elfogadta, és e tájékoztatás alapján kötik meg a jelen szerződést.

14. Bankszámla adatok utaláshoz:
FlyingEyes Solutions Bt.
7636 Pécs, Visnya Ernő utva 14 2/8

11714051-21452938
OTP Bank
20-911-0101

