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INSIMU
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az www.insimu.com
internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztrált felhasználók által elérhető InSimu
Patient alkalmazás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő
lényeges körülményeket tartalmazzák.
Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének,
melyet a Honlapon, a regisztráció során a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia. A
felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát is (a
továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak
rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltatás Szabályzata elérhető innen:
http://insimu.com/privacy-policy
1. Szolgáltatói adatok
Cégnév: InSimu Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 19., 1. em. 5.
Adószám: 25747054-2-09
Cégjegyzékszáma a Debreceni Törvényszék Cégbíróságánál: 09-09-028171
Elektronikus elérhetőség: info@insimu.com
Szerződés nyelve: magyar
Telefonos elérhetőség: +36305016194
Kapcsolattartó: Dr. Tóth Gábor
2.Felhasználó
A regisztrált felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) az, aki a Honlapon regisztrál és a
Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi.
3. ÁSZF hatálya, módosítása
A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A
legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a
Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás
igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára
nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.
4. A InSimu.com Szolgáltatása
A Szolgáltató által üzemeltetett InSimu Patient alkalmazás az egészségügy területén, a helyes
diagnózis felállítás módszereinek elsajátításában segít szimulált betegeken.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezései szerint a Szolgáltatás nyújtás alkalmával biztosítja a
Felhasználó részére a szerzői jogilag védett InSimu Patient szoftver használatának jogát.
4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is
elérhető. A Szolgáltatást igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai
korlátozásokat.
4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak regisztrált felhasználók számára érhető el,
akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személyek esetén jogszerűen
bejegyzésre kerültek.
5. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés létrejötte
5.1 Regisztráció folyamata
A regisztrációt a Honlap látogatója a InSimu Patient App menüpont alatt található adatlap
kitöltésével tudja elvégezni. A regisztrált felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatokból eredő károkért a felelősség kizárólag a regisztrált felhasználót terheli. A
regisztrált felhasználó az általa a regisztráció során megadott adatokat, beleértve az azonosítót
bármikor módosíthatja. A regisztrációt a regisztrált felhasználónak egyszer kell végrehajtania,
a későbbi Honlapon történő belépések alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
A szolgáltaó a felhasználói regisztráció során megadott e-mailcímeket harmadik fél
(Apple, Google, Microsoft/HockeyApp) részére átadhatja az alkalmazás tesztelésének
lebonyolítása érdekében.
A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség a regisztrált felhasználó azonosítójának és/vagy
jelszavának illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. A regisztrált
felhasználó az azonosítójának és/vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése, valamint
illetéktelenek részére hozzáférhetővé válása esetén az info@insimu.com e-mail címen tud
segítséget kérni a Szolgáltatótól.
5.2 A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte
A regisztrált Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a megrendelésének leadásával, illetve
a jelen ÁSZF valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a
Szolgáltatóval. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródott, magatartási kódexre
nem utal. A szerződés tárgya a regisztrált felhasználó által a Honlapon keresztül elérhető
InSimu Patient, diagnosztikai alkalmazás használata.
A Szolgáltató nem felel szerződésszegésért, illetve a nem szerződésszerű teljesítésért azon
esetekben, amelyek a Szolgáltató által elháríthatatlan külső okra vezethetők vissza.
5.3 Regisztráció visszaigazolása
A regisztrált Felhasználó az általa, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére
megerősítő e-mailt kap 24 órán belül. A szerződés akkor jön létre, ha azt a Felhasználó az email-ben kapott linkre kattintással visszaigazolja.

Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a Felhasználó nem kap visszaigazoló e-mailt –
az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül - e-mailen és/vagy
telefonon értesíteni köteles a Szolgáltatót. Az értesítés elmaradása esetén a Honlapon a
regisztráció automatikusan törlődik.
6. Honlap használata, folyamatos működése
A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
további feltételek és információk a Terms and conditions menüpont alatt találhatók, amelyek
jelen ÁSZF részét képezik.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető
Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak
folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget
az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai
leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy
programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap
látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban
ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét
a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.
7. Felelősség
Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a Honlapon, illetve az InSimu Patient alkalmazáson
található tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal
Szolgáltató felelősséget az ott található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából
eredő bárminemű kárért.
A Felhasználó a Honlapon, illetve a Szolgáltatás igénybevétele során elérhető anyagokra
kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat és az nem váltja ki a rendes orvosi ellenőrzést. A
Honlapon, illetve az InSimu Patient alkalmazáson szereplő tartalmak, információk valamint a
Szolgáltatás csupán tájékoztató jellegűek. Valamennyi Felhasználó kizárólag a saját
felelősségére használja a Szolgáltatás minden funkcióját és a Szolgáltató nem vállal semmilyen
felelősséget a Szolgáltatás használatából eredő következményekért.
A Szolgáltató nem ad orvosi tanácsot az oldalon, és a Szolgáltatás által kapott információkat
nem lehet orvosi tanácsként értelmezni, illetve alkalmazni. A Szolgáltatás használata,
igénybevétele nem hoz létre orvos-beteg kapcsolatot a Szolgáltató és a Felhasználó között. A
Felhasználó ezennel kijelenti, hogy a Honlap, illetve Szolgáltatás alapján semmilyen az
egészségügyi állapotával kapcsolatos döntést nem hoz meg, minden ilyen kérdésben orvoshoz
fordul.
7. Szerzői jogok
Honlap teljes tartalma, így különösen maga az InSimu Patient alkalmazás, a Honlapon található
adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és
felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, vagy

jogosultaggal rendelkezik azok felhasználására és mint olyan szerzői jogi oltalmat élveznek. A
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői
jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése
más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap
belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében
megengedett a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett. Egyik esetben sem történhet a
hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy
tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.
A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a
forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató
szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá az InSimu Patient alkalmazás tartalmának,
illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói profil tisztességtelen
módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az InSimu Patient
alkalmazáson vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy
bármely más visszafejtő).
8. Jogvita
A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybe vevő
regisztrált Felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy
vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton
nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a
pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező
üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági
előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénybe foglalt
rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.
Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg
azt az info@insimu.com e-mail címre.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. május 01. napjától hatályosak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum
megtekintéséhez kérjük kattints ide.
InSimu Kft.
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