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SZABÁLYZAT 

 

Preambulum 

A társaság a MICO elnevezésű kriptovaluta fejlesztésével és értékesítésével 
foglalkozik. A társaság célja, hogy tevékenységével a MICO felhasználók, vásárlók 
(Partnerek) számára a MICO altcoin árfolyamnövekedése révén értéknövekedést 
érjen el. 

 

I. Felhasználási feltételek 
 
A Felhasználási feltételek - az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezésekkel 
(együttesen Felhasználói feltételek) - minden olyan személyre vonatkoznak, akik 
regisztrálták magukat a www.mohinicoin.com honlapon. 
  
A sikeres regisztráció szerződéses jogviszonyt hoz létre Ön és a Mohini Flow Ltd. 
Seychelles - továbbiakban: Társaság - között.  

A Felhasználói feltételekben alkalmazott bármely olyan kifejezés, mint „mi”, „miénk”, 
és/vagy hasonló megnevezések a Társaságra vonatkoznak.  

Azzal, hogy Ön bejelentkezik a Társaság weboldalára, regisztrál teljes egészében 
elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket valamint az www.mohinicoin.com honlapon 
közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat (együttesen: Felhasználói 
Feltételek). 



	
A fentiek értelmében Ön a regisztrációs eljárás megindításával és a sikeres 
regisztrációt követően eszközölt tranzakció indításával magára nézve kötelezően 
elfogadja a regisztráció, illetve tárgyi tranzakció indításának időpontjában hatályos, a 
Társaság honlapján közzétett Felhasználási feltételeket, továbbá tudomásul veszi az 
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. 

I.1.  A Felhasználási feltételek, Adatvédelmi Tájékoztató, azok módosítása 
kiegészítése  
 
A Társaság jogosult a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató 
tartalmát bármikor, önállóan, egyoldalúan meghozott döntése alapján megváltoztatni, 
és/vagy kiegészíteni. Ön bármikor ellenőrizheti az eszközölt változásokat és az 
aktuális és hatályos Felhasználási feltételeket, Adatvédelmi Tájékoztatót úgy, hogy 
rendszeresen felkeresi a Társaság honlapját, ahol megtalálhatja a hatályos 
Felhasználási Feltételeket, Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve a módosítás, kiegészítés 
időpontját (hatályának kezdetét). 
  
A Társaság a www.mohinicoin.com honlapon történő közzététel útján értesíti a 
Partnereket (sikeres regisztrációt végrehajtott személyeket) az aktuális változásokról 
és/vagy kiegészítésekről, az egységes szerkezetbe foglalt Felhasználási Feltételek és 
Adatvédelmi Tájékoztató megjelentetésével, közzétételével.  
 
Abban az esetben, ha a Felhasználási feltételekben, Adatvédelmi Tájékoztatóban 
történt változásokat követően bármilyen tranzakciót elindít, eszközöl, ez azt jelenti, 
hogy Ön elfogadta a tárgyi módosításokat, tekintettel arra, hogy a tárgyi tranzakcióra, 
a tranzakció napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.  
 
Amennyiben nem fogadja el a regisztráció napján, illetve a tranzakció indításának 
időpontjában hatályos Felhasználási feltételeket, úgy nem jogosult a Partneri státusz 
megszerzésére, illetve nem jogosult a tárgyi tranzakció lebonyolítására. 
 
I.2. A  www.mohinicoin.com weboldal használatának személyi feltételei  
 
A regisztráció megindításával, elvégzésével Ön büntetőjogi felelősége tudatában 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy:  

• Ön 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy és megismerte, 
megértette, elfogadta a Felhasználási feltételeket, és tisztában van a 
www.mohinicoin.com honlapon rendelkezésre álló szolgáltatások 
igénybevételének következményeivel. 
 

A Társaság tájékoztatja, hogy Partneri státusz megszerzésére kizárólag 18. életévét 
betöltött nagykorú természetes személy jogosult. 
  



	
 
 
I.3.  Figyelmeztetés, Veszélyek  

 
Mielőtt elkezdené használni a Társaság www.mohinicoin.com honlapját, regisztrálna, 
vagy tranzakciót eszközölne biztosnak kell lennie abban, hogy megértette a 
kriptodevizák vételével járó veszélyeket. A kriptodevizák piaca volátilis, az árak hirtelen 
és nagymértékben változhatnak, ami a vagyon értékének ugyancsak hirtelen és 
nagymértékű emelkedéséhez és/vagy csökkenéséhez vezethet.  
 
II.   Szerződés 
 
Szerződés, azaz a felek közötti jogviszony szükséges ahhoz, hogy Ön, mint Partner a 
Társaság által definiált, meghirdetett tranzakciót kezdeményezzen és hajtson végre, 
amelynek révén a Társaság által kibocsájtott kriptovaluta (MICO) tulajdonosává válhat.  
 
II.1. Szerződés létrejötte 
 
A szerződés, azaz jogviszony a sikeres regisztrációval jön létre a regisztrált személy 
(Partner) és a Társaság között.  
 
II.2.  Regisztráció, Partneri státusz megszerzése 
 
A regisztráció folyamata, lépései: 
 

1./ A sikeres regisztrációhoz szükséges, hogy a Társaság honlapján található 
utasításoknak megfelelően a regisztrációs űrlapot hiánymentesen kitöltse, a 
szükséges adatokat megadja a Társaság részére. Az űrlap kitöltését 
követően azt az elküldés gomb megnyomásával el kell küldenie a Társaság 
részére. 
		
2./ Az űrlap megérkezéséről a Társaság által alkalmazott levelezőprogram 
azonnal küld egy visszaigazoló levelet az Ön által megadott (feladó) email 
címre.  
 
3./ Fontos, hogy Ön a Társaság által az Ön részére küldött 2./ pontban 
körülírt visszaigazoló levélben található linkre kattintva a regisztrációját 
jóváhagyja.  
 
4./ A jóváhagyását követően újabb levelet kap a Társaságtól, amelyben 
gratulálunk a sikeres regisztrációhoz és tájékoztatjuk a további tennivalókról. 

 
A sikeres regisztrációval – a fentiekben részletezetteknek megfelelően – a 
szerződéses jogviszony létrejön a Társaság és Ön, mint Partneri státusszal rendelkező 
személy között.  



	
 
III.  Szerződés teljesítése 
 
A sikeres regisztrációt követően a Társaság vállalja, hogy létrehoz egy Személyes 
Pénztárcát (MyWallet-ot) az Ön számára, amely alkalmas a Társaság által kibocsájtott 
kriptodeviza, azaz a MICO fogadására, küldésére, tárolására. A Társaság vállalja, 
hogy a Pénztárcához tartozó privát kulcsot átadja. 
 
A Társaság jogosult a privát kulcs használatát – a későbbiekben kifejtett célból - 
korlátozni a kedvezményes előjegyzési időszak (azaz a Prelaunch időszaka) alatt, 
amely 2021. 03. 03. napjától 2021. 06. 15. napjáig terjed. 
 
Amennyiben a Partner tranzakciót kezdeményez és a tárgyi tranzakció megfelel a 
Társaság által meghatározott szabályoknak, elveknek, a meghatározott módon teljesíti 
kötelezettségeit, úgy a Társaság a tárgyi tranzakciót végrehajtja.  
 
III.1.  Pénztárca (wallet) 
 
A Személyes Pénztárca (MyWallet) névre hallgató pénztárca lehetővé teszi az Ön 
számára, hogy kriptodevizát küldjön, fogadjon és tároljon. 

A pénztárca olyan program, amely tárolja a privát és nyilvános kriptográfiai kulcsokat, 
amelyek segítségével kapcsolódhat a blokklánchoz és elvégezheti a tranzakciókat. 

A nyilvános kulcs olyan, mint egy cím a pénztárcához, míg a privát kulcsot arra tudja 
használni, hogy hozzáférjen magához a pénztárcához.  
 
A Társaság által a Partner rendelkezésére bocsájtott pénztárca egy online típusú 
pénztárca, amelyet a webirodájából tud elérni és a TRON blokkláncon található. 
 
A Társaság nem fizet kamatot a Pénztárca egyenlege után a Partner részére.  
 
III.2.  Tranzakció 
 
A szerződés megkötésének célja, hogy a Partner a Társaság által kibocsájtott 
kriptodevizát, azaz a MICO-t meg tudja vásárolni a Társaság által egyoldalúan, 
önállóan meghatározott és a Társaság weboldalán közzétett aktuális árfolyamon a 
Társaság által felkínált mennyiségben és csomagokban. 
 
A MICO vásárlása a következőképpen történik: a Partner által kiválasztott mennyiségű 
MICO napi árfolyamon kiszámított ellenértékét a Társaság által támogatott 
kriptodevizában megfizeti a Társaság részére akként, hogy a kiválasztott, támogatott 
kriptodevizához tartozó pénztárcájából áthelyezi a megfelelő mennyiségű 
kriptodevizát a Társaság Walletjébe. A Társaság által támogatott kriptodevizák 



	
walletcímei a Partner (regisztrált  természetes személy) online irodájában elérhetők, 
egyértelműen beazonosíthatók. 
 
A megvásárolt, azaz új kriptovaluták a Partner Személyes Pénztárcájába 
(MyWalletjébe) kerülnek. Ebből a walletből másik külső walletbe való áthelyezéshez 
privát kulcs szükséges. A privát kulcs használatát a Társaság az alábbiakban 
meghatározott célból jogosult korlátozni a kedvezményes előjegyzési időszakban 
(2021. 03. 03. napjától 2021. 06. 15. napjáig). 
 
A Társaság felhívja a Partner figyelmét, hogy a MICO tervezett értéknövekedésének 
biztosítása céljából a 2021. 06. 15. napját megelőzően vásárolt MICO értékesítésére 
2021. 06. 15. napjáig kizárólag a Társaság hozzájárulása mellett jogosult. 
  
Egyebekben a Társaság által megalkotott és a Társaság weboldalán közzétett 
jegyzési szabályzatban foglaltak alkalmazandók. 
 
III.3.  Támogatott kriptodevizák 
 
A Pénztárca azokban a kriptodevizákban érhető el, amiket a Társaság – saját 
hatáskörében döntve – támogat (elfogadott kriptodevizák). Az elfogadott kriptodevizák 
köre időről időre változhat, amelyet a Társaság határoz meg egyoldalúan. Nem 
engedélyezett megkísérelni olyan (pénztárca) tranzakciót, amely nem a Társaság által 
elfogadott kriptodevizában történik. 
  
III.4.  Személyes kulcsok  
 
A Társaság minden pénztárcához (Wallet) tartozó elfogadott kriptodeviza személyes 
kulcsot („Private Keys”) biztonságosan kezel és tárol. A privát kulcs használatának 
korlátozására a III.2/ pontban foglaltak alkalmazandók. 
 
III.5. Bónusz 
 
A Társaság egyoldalúan, önállóan (diszkrecionális jogkörében eljárva) bónuszban 
részesítheti a Partnert, a Társaság által megalkotott és a Társaság weboldalán 
közzétett jegyzési szabályzat alapján.  
 
IV. Szerződés megszüntetése 
 
A Társaság kijelenti, hogy a Partner az alábbiakban foglalt korlátozások mellet, írásban 
tett nyilatkozata alapján jogosult a Társaság és a közötte létrejött szerződést indokolás 
nélkül megszüntetni (a jelen szabályzatban részletezett elektronikus kommunkáció 
útján). 
 
IV.1. Szerződés megszüntetésének korlátozása 



	
 
A Partner tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy a 2021. 06. 15. napját 
megelőzően vásárolt MICO 2021. 06. 15. napjáig történő értékesítése a jelen 
szabályzat III/2. pontja alapján kizárólag a Társaság hozzájárulása mellett lehetséges, 
a Partner a közötte és a Társaság között létrejött szerződést 2021. 06. 15. napját 
megelőzően nem jogosult a Társaság súlyos szerződésszegésének esetét kivéve 
indokolás nélkül megszüntetni. Ez alól kivétel, ha az általa, a szerződés megszüntetés 
gyakorlásának időpontjáig megvásárolt és bónuszként megkapott MICO mennyiséget 
teljes egészében, bánatpénz jogcímen átruházza a Társaságra. 
 

V. Elektronikus kommunikáció  
 
Partner egyetért és elfogadja, hogy:  

• minden kommunikáció, szerződés, figyelmeztetés, felhívás, hír és/vagy 
bármely más dokumentum (együttesen „kommunikáció”) a Társaság 
szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus úton az Ön által a Társaság 
részére megadott email címen elektronikus úton történik. Ön a regisztráció 
megindításával elfogadja az elektronikus információ cserét, 
• Ön biztosítja a szükséges hardvert és szoftvert az elektronikus 
kommunikáció biztosításra, hogy bármikor megkapja, hozzáférjen és 
elolvassa/letöltse az információkat, beleértve az internet kapcsolat 
létesítését és fenntartását, valamint az érvényes, elérhető és működőképes 
email címet is, 

• Ön teljes felelősséget vállal azért, hogy a Társaság számára az 
eredményes kommunikáció lefolytatása érdekében érvényes, elérhető és 
működőképes email címet biztosítson, valamint, hogy ezt az email címet 
folyamatosan ellenőrzi és frissíti. Bármilyen értesítés (kommunikáció), amit 
a Társaság a megadott email címre küld, kézbesítettnek tekintendő. 
Bármikor visszavonhatja az Elektronikus kommunikációra vonatkozó 
egyetértését úgy, hogy felveszi a Társasággal a kapcsolatot a 
support@mohinicoin.zendesk.com címen.  
 

V.1.  Információ megtartása  
 
A Társaság a regisztrációs eljárás során bekért információkról listát vezet, amelynek 
adatait abban az esetben is megőrzi az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt 
időtartamig, ha Ön már megszüntette kapcsolatát a Társasággal. Fenntartjuk 
magunknak a jogot, hogy ezeket az információkat megtartjuk a megkövetelt 
időperióduson belül.  
  



	
 
VI. A Szolgáltatások elérhetősége 
 
A Társaság megtesz mindent annak érdekében, hogy az általa vállalt szolgáltatások 
folyamatosan működjenek, de a Társaság nem vállal semmilyen garanciát arra, hogy 
Ön mindig eléri a www.mohinicoin.com honlapot és a mohinicoin.io honlapot. Az 
általánosságokon felül nem garantáljuk a folyamatos hozzáférést a www. 
mohinicoin.com honlaphoz, vagy a mohinicoin.io honlaphoz, és nem biztosíthatjuk, 
hogy a www.mohinicoin.com. honlap, az mohinicoin.io és/vagy bármely fentebb 
felsorolt szolgáltatás megszakítások nélkül működik, vagy nem fordulhat elő késés, 
sérülés, hiba, hiány, vagy adatvesztés az információfolyamban.  
 
Abban az esetben, ha tudja, vagy gyanítja, vagy feltehetőleg tudhatja vagy gyaníthatja, 
hogy bármilyen kriptodeviza hibásan/tévesen került jóváírásra a pénztárcáján, azt 
azonnal bejelenteni köteles a Társaságnak bemutatva (megküldve) a tranzakció 
azonosítót és visszaigazolást az ügyfélszolgálaton keresztül: 
support@mohinicoin.zendesk.com.  
 
A Partner egyetért és elfogadja, hogy nem követel és nincs jogosultsága olyan 
kriptodeviza tekintetében, amelyet hibás/téves utalás eredményeként írtak jóvá 
számláján és azt azonnal visszaküldi a Társaság által Önnek küldött útmutatás szerint. 
  
A Társaság nem garantálja, hogy az azonnali vétel szolgáltatás során nem lehet 
szolgáltatás-kiesés, késés vagy egyéb működési zavar. Az azonnali vételi 
megrendelés megerősítése előtt meg kell győződni arról, hogy megfelelő mennyiségű 
elfogadott kriptodeviza áll rendelkezésre a vételre és Ön elfogadja a Társaság által a 
webirodában meghatározott és közzétett (váltási) árfolyamot. A Társaság nem képes 
és nem is akar már végrehajtott ügyletet visszafordítani.  
 
A Társaság saját hatáskörében fenntartja magának a jogot, hogy késleltessen, vagy 
visszautasítson bármely azonnali vételi tranzakciót, amennyiben csalás, vagy 
jogellenes tevékenység, vagy hibás megrendelés megadásának gyanúja merülne fel.  
 
A Társaság nem tartozik felelősséggel bármilyen késésért, vagy nem-teljesítésért 
azonnali vételi tranzakciók tekintetében. A kriptodeviza-hálózatokat független 
harmadik személyek által kezelt decentralizált hálózatok alkotják. Ezeket a Társaság 
nem birtokolja, ellenőrzi, vagy működteti, ezért nem tudjuk garantálni, hogy bármely 
tranzakciós adatot, amelyet Ön megadott, a vonatkozó kriptodeviza hálózat elfogadja. 
Ön elfogadja, hogy a tranzakciót végrehajtó kriptodeviza hálózaton bármely Ön által 
megadott adat késést szenvedhet, vagy nem értelmezi a hálózat.  
 
Tájékozatjuk, hogy az elfogadott kritpodevizák működését ellenőrző és szabályozó 
alap-software nyílt forráskódú. Következésképpen, bárki használhatja, másolhatja, 



	
módosíthatja és terjesztheti és a Társaság nem tulajdonosa ennek és nincs 
ellenőrzőse e felett.  
 
VII. Pénzügyi tanácsadás  
 
Semmilyen körülmények között sem minősül pénzügyi, befektetési vagy szakmai 
tanácsadásnak bármilyen információ, ami a Társaság www.mohinicoin.com vagy 
mohinicoin.io honlapján található, vagy az Ön által megadott email címre érkezett 
üzenet formájában, a Társaságtól. A Partner önállóan hozza meg döntéseit, ezért Ön 
az egyedüli és kizárólagosan felelős minden olyan döntésért, amely kriptodeviza 
tartásával, eladásával, vételével kapcsolatban meghoz és ezek a döntések 
figyelemmel kell legyenek az Ön kockázatviselő képességére és vagyoni 
körülményeire. Kérjük, egyeztessen jogi, vagy adó szaktanácsadójával az Ön 
helyzetének megítélése érdekében!  
 

VIII. Adók  
 
Ön kizárólagosan felelős meghatározni azt, hogy milyen és milyen mértékű adók 
vonatkoznak az Önre, az Ön által kezdeményezett és végrehajtott tranzakciók 
tekintetében, valamint azért, hogy ezt az adót visszaigényelje, megtartsa, bejelentse, 
és elküldje a megfelelő adóhatóságnak.  
 
IX. Tiltott tevékenységek  
 
Felsorolás: 

• bármely törvény, rendelet, előírás vagy szabály megsértésére, 
• bűncselekmények végrehajtására, elősegítésére, vagy támogatására 

beleértve, de nem korlátozva a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, 
illegális fogadást és a rosszindulatú hackelést, 

• erőszakos cselekményekre, ideértve, de nem kizárólag:  
§ észszerűtlenül, vagy aránytalanul nagy terhelést okozni a 

Társaság infrastruktúrájára, vagy egyéb módon zavart előidézni, 
mai negatív hatással lehet a Társaság honlapjának működésére, 
a Társaság megítélésére,  

§ megkísérelni jogtalan hozzáférést elérni a Társaság honlapjához, 
§ eljuttatni, vagy feltölteni bármilyen olyan anyagot a a Társaság 

honlapjára, amely vírust, Trojai lovat, férget, vagy bármilyen más 
kártékony programot tartalmaz,  

• csalásra, ideértve de nem kizárólag a Táraság, vagy annak bármely 
ügyfelének, Partnerének kihasználását, vagy ehhez kapcsolódó hamis, 
pontatlan vagy félrevezető információk szolgáltatását; 

  



	
 
X. Felelősség korlátozás  
 
A Társaság, annak operatív partnerei, vagy bármely szerződött tagja (beleértve 
igazgatóit, tagjait, alkalmazottjait és ügynökeit) semmilyen körülmények között nem 
felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, különös, folyamatos, példaértékű vagy 
büntetőjogi kárért, vagy bármilyen egyéb jellegű kárért, ideértve de nem kizárólag 
jövedelemvesztést, bevételkiesést, üzleti veszteséget, alkalomveszteséget, 
adatvesztést akár szerződéses, kár, vagy egyéb, ami a Társaság honlapjának 
használatából, használhatatlanságából, vagy elérhetetlenségéből adódóan 
keletkezett, ideértve de nem kizárólag bármely kárt, ami a Társaság, által küldött 
információkban való bizalomból ered, vagy annak következménye, vagy tévedésből, 
mulasztásból, megszakadásból, fájlok és e-mailek törléséből, hibából, hiányosságból, 
vírusok miatt, működési és átviteli késésekből vagy egyéb végrehajtási hibából 
származik, legyen az Vis Major, kommunikációs meghibásodás, lopás, tönkremenetel 
vagy jogosulatlan hozzáférés a Társaság iktatójához, programjaihoz, vagy 
szolgáltatásaihoz.  
 
A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, 
vagy bűncselekménnyel okozott károkra, továbbá az életet, testi épséget, egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. 
 
XI. Vis Major 
 
A Társaság nem vállal felelősséget bármely késedelemért, működési hibáért vagy 
szolgáltatási kimaradásért, amely közvetve, vagy közvetlenül az ellenőrzésén kívül 
eső körülmény eredménye, ide értve de nem kizárólag, késedelem vagy 
meghibásodás katasztrófa bekövetkezése esetén, polgári vagy katonai cselekmények, 
terrorcselekmények, polgári megmozdulások, háború, sztrájk és egyéb munkaviták, 
tűz, telekommunikáció kimaradása, vagy Internet szolgáltatás, vagy hálózati 
szolgáltatások, eszköz meghibásodás és/vagy szoftverhiba, egyéb katasztrófa és 
bármely hasonló esemény, amely kívül esik ellenőrzésünkön.  
 
XII. Titoktartás 
 
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés és az annak teljesítése során 
megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, 
információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, 
illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű 
pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és 
amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát 
képezik. 
 



	
A szerződő Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel 
kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat 
illetéktelen részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, 
nyilvánosságra nem hozhatják. 
 
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is, időkorlátozás nélkül 
áll fenn. 
 
A titoktartás alól kivételt képeznek az alábbi Információk: 
- amelyek már a másik fél birtokában vannak titoktartási kötelezettség nélkül, 
- amelyeket más forrásból szerzett titoktartási kötelezettség nélkül, 
- amelyek az információ közlésekor nyilvánosan hozzáférhetők, vagy 

hozzáférhetővé váltak és ez nem az információt átvevőnek felelősségi körébe 
eső okból történt 

- az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra az ehhez kifejezetten szükséges 
körben és mértékben az információt.    

 
A titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl - a felek 
egymással szemben a szerződés szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 

XIII. Jogviták  
 
Szerződő felek (a Társaság és a Partner) megállapodnak abban, hogy írásban értesítik 
a másik felet bármilyen a Társaság honlapjának használatából eredő követelés, vagy 
jogvita esetén, annak felmerülésétől számított 30 napon belül. Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy az esetleges jogvitát békésen kezelik és mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy vitás helyzetet egyeséggel próbálják rendezni, 
mielőtt azt bíróság elé, vagy más fórumra vinnék.  
 
XIV. Elévülés 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a elvülési idő 1 év. 
 
XV. Irányadó jog és jogrendszer  
 
A Társaság és a Partner közötti jogviszonyra Magyarország jogát tekintik irányadónak. 

A Társaság és a Partner közötti minden esetleges jogvitát, követelést, nézeteltérést 
(beleértve a szerződésen kívüli jogvitát, követelést és nézeteltérést is) jelen 
szabályzatban foglalt feltételekből eredően, vagy azzal összefüggésben, annak 
megsértését, megszűnését, végrehajtását és értelmezését (együttesen jogvita) 
Magyarország jogrendszere alapján tárgyaljuk.  



	
A jog által engedett legszélesebb értelemben a Társaság és a Partner megállapodnak 
abban, hogy bármelyik fél jogvitát kezdeményezhet a másik ellen a saját, vagy egyéni 
kapacitása erejéig, valamint mindkettő lemond arról a jogáról, hogy csoportosan, vagy 
képviseleti módon lépjen fel a másikkal szemben. 
 
XVI.  Teljességi záradék 
 
A Jelen szabályzatban foglalt feltételek elfogadása hatályon kívül helyez minden 
korábbi a felek közötti vitát, megegyezést és megállapodást.  
 
XVII.  Részleges érvénytelenség 
 
Amennyiben jelen szabályzatban foglalt feltételek bármely része, és annak időről időre 
történő kiegészítései érvénytelennek minősülnének, úgy az nem teszi a teljes 
megállapodást, szerződéses jogviszonyt érvénytelenné, feltéve, ha az érvénytelen 
rendelkezés hiányában a felek nem kötöttel volna szerződést. 
 
XVIII.  Átruházás  
 
A Partner nem ruházhatja át vagy adhatja át jelen szabályzatban foglalt feltételek 
alapján fennálló egyetlen jogát vagy kötelezettségét sem harmadik személynek a 
Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül.  

 

XIX. Reklamáció, fogyasztói panaszok, jogviták peren kívüli elintézésére 
 rendelkezésre álló fórumok   
 
A Partner a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit, panaszait a 
Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton teheti meg. A Társaság 
ügyfélszolgálata elérhető support@mohinicoin.com e-mail címen keresztül, illetve a 
Társaság honlapján aktuálisan feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. A 
szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszokat a Szolgáltatónál közvetlenül lehet 
bejelenteni.  
09 
A panasz elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az Partnert arról, hogy a Partner 
a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., 
III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.).  
 
A Társaság nem veti alá magát kötelezően valamely békéltető testület ajánlásának. A 
Partner jogosult a felmerült jogvita tekintetében online vitarendezési fórumon keresztül 
eljárást kezdeményezni. 
 


