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Az alberletkalkulator.hu weboldalra, illetve az arról elérhető bármely aloldalra történő
belépéssel a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket:
A alberletkalkulator.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) teljes grafikus és
szöveges tartalma a Rentingo.com Zrt. (Üzemeltető) kizárólagos szellemi tulajdona.
Az Üzemeltető fenntart minden Weboldallal kapcsolatos jogot. Erre tekintettel
Üzemeltető előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges csak a Weboldal
egészének, vagy egy részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolása,
terjesztése, átdolgozása, hasznosítása. Az Üzemeltető előzetes, kifejezett írásos
hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részének (így különösen, de
nem kizárólag a szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet,
struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése.
A Weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját célra és a Weboldal céljával
megegyező célú felhasználásra – a felhasználó merevlemezre mentheti vagy
kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött
részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására,
letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, vagy bármely, más a
Weboldal céljától eltérő célú hasznosítására.
Ezen nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjt.) 36.§ (2) bek.
szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.
A Weboldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt
kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni
tilos.
Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal tartalmát
tükrözni, azaz technikai művelet segítésével a nyilvánossághoz újraközvetíteni, akár
változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás bűntető- és polgári jogi

következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés
abbahagyását és kárainak megtérítését, valamint a jogsértéssel elért gazdagodás
kiadását.
Az alberletkalkulator.hu domain név, valamint az alberletkalkulator.hu elnevezés,
mint márkanév szellemi tulajdon (brand) és ekként jogi védelmet élvez. Bármilyen
felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Retingo.com Zrt. előzetes,
kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Rentingo.com Zrt. a Weboldalon a felhasználó által megadott adatok alapján a
saját fejlesztésű algoritmusa által számítást végez, amelynek eredményéről email-en
keresztül információkat ad a felhasználó részére.
Az algoritmus által végzett számítás kizárólag tájékoztató jellegű, nem használható
sem értékbecslés, sem lakáskiadás vagy lakásbérlés esetén hivatkozási alapként.
Tekintettel arra, hogy minden lakás egyedi jellemzőkkel bír, ezért megalapozott
bérleti díj becslést csak és kizárólag a lakás és a környék megtekintését követően
személyére szabott vizsgálattal lehet adni, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és
nem is alkalmas. Éppen ezért a kalkuláció eredményének felhasználásából fakadó
következményekért a Rentingo.com Zrt. a felelősségét kifejezetten kizárja.
Az előbb írtakra tekintettel a Rentingo.com Zrt mint a Weboldal üzemeltetője, kizárja
mindennemű felelősségét a jelen szolgáltatásból származó információra vagy adatra
alapított egyes döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért
vagy költségért.

