A www.Counter16Strike.Hu (továbbiakban üzemeltető) online játékszerverein való részvétel
kizárólag jelen felhasználási feltételek maradéktalan elfogadásával és betartásával
történhet.
Az üzemeltető weboldalán, vagy bármelyik játékszerverén történő regisztrációval, vagy
bejelentkezéssel elfogadod az alábbi felhasználási feltételeket és azokat magadra nézve
kötelezőnek tekinted.
Az üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételének, vagy játékszerverein történő
bejelentkezések előfeltétele a felhasználó regisztrációja.
A regisztráció csak a üzemeltető weboldalán, vagy a játékszerverein a regisztrációs felület
kitöltésével történhet. A regisztráció folyamán a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a
felhasználónevet és egy jelszót. A továbbiakban nem választhat olyan felhasználónevet amit
korábban már igénybe vettek, nem lehet sértő, obszcén, félelmet keltő, terméket reklámozó,
megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe.
Tilos email vagy webcímek regisztrálása felhasználónévként.
A felhasználó felelősséget vállal a részéről a megadott adatok hitelességéért és
teljességéért.
A szabályszerű és az üzemeltető által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a felhasználót
a játék üzemeltetője által végzett adatbázis kezelési szolgáltatás igénybevételére jogosítja
fel.
A regisztrációt személyesen kell elvégezni. Tilos minden automatizált megoldás a
regisztrációs felület kitöltésére. A játék feltétele, hogy minden egyes utasítás (kattintás,
leütés) közvetlenül a regisztrált felhasználótól és annak kifejezett akaratából történjen.
A szabályos regisztrációval a felhasználó egy felhasználói fiókot ("account-ot") hoz létre,
melyet a felhasználó önmaga adminisztrál.
A felhasználói fiók bármilyen átadása, átruházása tilos. A felhasználói fiók felett kizárólag az
azt létrehozó felhasználó rendelkezhet, aki teljes körűen felel a felhasználói fiók
használatáért.
A felhasználói fiókba történő illetéktelen belépés, számítástechnikai bűncselekménynek
minősül, amely nemcsak a felhasználói feltételekbe, hanem törvénybe is ütközik.
A felhasználói fiókba történő belépéshez, az abban való műveletek végzéséhez szükséges
minden adat (pl.: jelszó) titkos. A titok gazdája a felhasználó, aki köteles ezen adatokat
védeni.
A felhasználó ezen adatokat a #ID kivételével nem adhatja ki senkinek (azaz sem
hozzátartozójának, ismerősének, más felhasználónak, vagy a szerver üzemeltetőjének)!

Az üzemeltető nevében senki, semmilyen körülmények között nem kérheti a felhasználótól
ezen adatokat. Amennyiben bárki kéri az adatok kiadását, azt meg kell tagadni és
haladéktalanul értesíteni az üzemeltetőt.
Az üzemeltető a játékszervereit folyamatosan fejleszti. A felhasználó ennek megfelelően
csak a mindenkori online játék és egyéb szolgáltatások mindenkori aktuális változatában
vehet részt.
Regisztrált felhasználóknak a játék használata ingyenes, ugyanakkor egyes
szolgáltatásokat, vagy bizonyos tartalmakat a felhasználó fizetés ellenében veheti igénybe.
A fizetős szolgáltatások és tartalmak fajtájára, funkciójára, a hozzáférésének időtartamára, a
fizetendő díj összegére, az elérhető fizetési módokra az adott szolgáltatás, vagy tartalom
leírásánál adunk tájékoztatást.
Az üzemeltetőnek bármikor joga van a regisztrációs szabályzatot megsértett felhasználófiók
zárolására vagy törlésére. Mindkét esetben a szankció végérvényes és visszafordíthatatlan.
Emellett minden felhasználói fiók, mely egy évig in-aktivitást mutat az utolsó bejelentkezéstől
számítva a 365. napon automatikusan törlésre kerül. Ezekben az esetekben a felhasználói
fiókon rekedt értékek, mint minden szerveren gyűjtött tárgy, vagy a weboldalra feltöltött
RwT*Cash elértéktelenedik. Az-az a továbbiakban nem felhasználható.
Az üzemeltetőnek ezt követően nincs sem visszaállítási, sem visszafizetési kötelezettsége.
Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős tartalmat igénybe venni, akkor
igazolnia kell, hogy a fizetős tartalmat használati díjának megfizetéséhez szükséges
pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra
kapta.
Az üzemeltető nem jogosult és köteles vizsgálni a felhasználók által megadott adatok
valódiságát.
Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg a
regisztráció során és erre a törvényes képviselője beleegyezésének hiányára alapozva
támaszt visszafizetési igényt az üzemeltetővel szemben a fizetős funkcióval vagy
tartalommal kapcsolatosan, az üzemeltető nem köteles ezen igényeknek eleget tenni, a már
igénybe vett szolgáltatások ellenértékét visszafizetni.
A felhasználó az üzemeltető bármely játékszerverén történő belépés után automatikusan
elfogadja az ÁSZF-et és az adott játékszerver szabályzatát.
A felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában elhelyezni a játékban való részvétel során
szabályszerűen szerzett, vagy a játék hivatalos weboldalán keresztül virtuális fizetőeszköz
ellenében használatba vehető virtuális tárgyakat (a továbbiakban: tárgyak).

Az üzemeltető adatbázis kezelési tevékenysége keretében kizárólag ezen tárgyak
nyilvántartására vállal kötelezettséget. A felhasználói fiókban nyilvántartott tárgyak
használatára kizárólag a felhasználói fiókhoz kapcsolódó felhasználó jogosult.
Ezen felhasználó felel a tárgyak szabályszerű használatáért. A felhasználó a tárgyak
szabálytalan használata, vagy esetleges elvesztése esetén nem hivatkozhat arra, hogy más
rendelkezett a tárgyak felett.
Az üzemeltető kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén vállal kötelezettséget
arra, hogy a felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó tárgyak eltűnésével kapcsolatos
körülményeket nyilvántartásában ellenőrizze. Az üzemeltető kizárólag ebben az esetben
vissza a felhasználói fiókot (és annak tartalmát) a problémát megelőző, a nyilvántartásnak
megfelelő állapotra.
RwT*Cash (továbbiakban Cash) rendelése forintért, vagy más valutáért a honlapon
megtalálható általános és alkalmi (akciós) árfolyamokon történik. A befizetett összeg
ellenszolgáltatása a játék üzemeltetőjének adatbázis kezelési tevékenysége.
A rendelés folyamata:
1. PayPal-os fizetés esetén az üzemeltető weboldala a felhasználót átirányítja a mindenkori
szerződött pénzügyi szolgáltató online fizetési felületére, ahol a kért fiók adatok
megadásával, a fiókhoz tartozó egyenleg megterhelése esetén, a rendszer automatikusan
jóváírja a felhasználói fiókban az aktuális árfolyamnak megfelelő összegű Casht. A
PayPal-os fizetési módot, kizárólag saját fiókkal, lehet igénybe venni!
2. Sms fizetés esetén az üzemeltető weboldalán megtalálható szót el kell küldeni az ott
feltüntetett telefonszámok valamelyikére attól függően, mely országból indul a rendelés. Az
SMS elküldése után, amennyiben a mobil szolgáltató megtudta terhelni a kártyát a
rendeléskor feltüntetett összeggel válasz SMS-ben értesíti a vásárlás sikerességéről a mobil
szolgáltatón keresztül. Sikeres vásárlás esetén a Cash a Felhasználói fiókban
automatikusan jóváírásra kerül.
Az üzemeltető, a Cashsel kapcsolatos visszaélésekért, átverésekért, "ál" rendelésekért nem
vállal felelősséget.
A játékszerver szabályainak megszegése esetén a felhasználó az érintett szerverről
átmenetileg, vagy végérvényesen felhasználói fiók és az ingyenes regisztrációnak
köszönhetően SteamID és IP cím alapú eltiltást vagy némítást kaphat.
Amennyiben a felhasználó ezeket kikerülve, egy már meglévő tiltást alatt ismételten
bejelentkezik egy az üzemeltető adott játékszerverén, az Adminisztrátoroknak joguk van az
újra tiltani azt. Ebben az esetben a korábbi eltiltás nem került eltávolításra.
Jogtalan eltiltás miatt a felhasználó bármikor fellebbezhet. Ezt a kérelmet lehetőség szerint a
facebook csoportban, a facebook oldalon keresztül, vagy emailben lehet az illetékes
adminisztrátorok és/vagy üzemeltető felé kell jelezni.

Az ügyintézés gyorsasága érdekében a kérelmet ajánlott a facebook csoportban, az alábbi
információk megjelölésével együtt jelezni: Az eltiltással kapcsolatos leírás a konzolból
kimásolva és egy rövid leírás arról, hogy miért korrekt a kérése.
Amennyiben a felhasználó olyan okkal kap eltiltás, mely jogtalansága csak az eltiltáskor
készült képekkel és demóval alátámasztható a kérelem intézéséhez elengedhetetlen, hogy
ezeket a fájlokat eredeti formájukban bemutassa.
A felhasználónak minden esetben magának kell megbizonyosodnia arról, hogy az
alkalmazás (játék kliens) képes-e képeket és demót készíteni. Ezáltal, például a felhasználó
nem hivatkozhat arra, hogy a játéka nem készített demót, vagy képet, mert a könyvtár ahová
a játék található írásvédett.
Amennyiben a felhasználó ezen ellen-bizonyítékok valamelyikét nem megfelelő formában,
vagy egyáltalán nem tudja felmutatni a kérése azonnal megtagadásra kerül. Az-az nem fog
feloldást kapni.
Minden más esetben, legyen az jogos, vagy jogtalan eltiltás az időtartamtól függetlenül
feloldást vásárolhat magának a weboldalon található áruházban az aktuális árnak
megfelelően.
Egy megvásárolt feloldás csak és kizárólag egy eltiltásra vonatkozik. Ha a jövőben a
felhasználó ismételten eltiltást kap, szükségtől függően új feloldást vásárolhat magának.
Amennyiben a felhasználó két, de azonos játékszerveren lévő eltiltással rendelkezik és újra
csatlakozni szeretne a játékhoz mindenek előtt az összes, már meglévő eltiltását meg kell
szüntetnie. Ez történhet jogos fellebbezéssel és megvásárlással is.
Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására.
Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyike érvényét veszti és/vagy ellentmond a
törvényi szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek
érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben
olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen
rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén
megfelelően érvényes.

Visszavonásig az üzemeltető játékszerverein az alábbi szabályok érvényesek.
1. Tilos bármilyen, a játékot elősegítő külső szoftver, vagy más néven csalás használata.
- Ide sorolandó a WallHack, az Auto Aim, a SpeedHack, a KZH és a többi...
- A konfigurációs beállítások módosítása NEM minősül csalásnak.
- Ebben az esetben az eltiltás végleges.
2. Tilos úgy a játékhoz csatlakozni, vagy a szerveren bejelentkezni, hogy a felhasználó
már korábban IP cím, SteamID, vagy felhasználói fiók alapú eltiltást kapott.
- Ebben az esetben az eltiltás végleges.
3. Tilos obszcén, csúnya, rasszista szavakat, vagy kifejezéseket használni, emelett
káromkodni és sértegetni is.
- Ebbe beletartozik az is, ha a felhasználó saját magára ír sértő kifejezést.
- Ebben az esetben az eltiltás általában maximum 8 óráig tarthat.
4. Tilos más felhasználókat zavarni a játékmenet folyamán.
- Ide tartozik az üzenet spam, a voice spam, a mikrofon túlzott használata.
- Ebben az esetben az eltiltás általában maximum 1 óráig tarthat.
5. Tilos adminisztrátori jogosultság nélkül adminisztrátornak mutatkozni.
6. Tilos fenyegetőzi, zsarolni, provokatívan megnyílvánulni.
- Ebben az esetben az eltiltás általában maximum 4 óráig tarthat.
7. Tilos más játékszerverek, weboldalak címet reklámozni, hirdetni.
- Ebben az esetben az eltiltás végleges.
8. Tilos más felhasználókat súlyosan átverni.
- Ebben az esetben az eltiltás végleges.
9. Tilos huzamosabb ideig magas ping mellett a játékszerveren tartózkodni.
- Ebben az esetben az eltiltás általában maximum 10 percig tarthat.
10. Tilos a rendszer, játékmód és játék hibákat kihasználni.
- Ebben az esetben az eltiltás általában maximum 2 óráig tarthat.
Figyelem! A meglévő eltiltásokat az üzemeltető bármikor felülbírálhatja, törölheti, vagy akár
meg is hosszabbíthatja azt. Ebben az esetben reklamációt nem fogadunk el.
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