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Driveral.com 

Clauzele contractuale generale 

 

 

Regurile  contractuale generale  (în continuare reguli) operat de compania cu răspundere 

limitată “,Driveral SRL” (denumită în continuare "Furnizorul de servicii") disponibile pe site-

ul Driveral.com (https://driveral.com) ( în continuare:Driveral.com) conține termenii și 

condițiile de utilizare a serviciilor online de căutare a unui loc de muncă disponibile și a altor 

servicii auxiliare. 

Domeniul de aplicare al acestui CGC este furnizat pe site-ul web al furnizorului de servicii 

(https://driveral.com, driveral.co.uk, driveral.cz, driveral.es, driveral.be, driveral.dk, 

driveral.ch, driveral.gr, driveral.pt, driveral.se, driveral.eu, driveral.at, driveral.pl, driveral.fr, 

driveral.nl, driveral.hu, driveral.fi, driveral.ro, driveral.si, driveral.sk, driveral.no, driveral.de). 

Acest CGS este disponibil în mod continuu pe următorul site: https://driveral.com/aszf 

Contractul încheiat pe baza acestui document nu este înregistrat, se încheie numai în formă 

electronică, nu se califică drept contract scris, este scris în limba maghiară, nu se referă la un 

cod de conduită. 
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Datele furnizorului de servicii: 

 

Numele furnizorului de servicii: Driveral SRL 

Sediul furnizorului de servicii: 1238 Budapesta, Strada Nap, Nr. 7.  

Disponibilitatea furnizorului de servicii, adrea de e-mail pentru comunicarea cu utilizitatorii, utilizat in 

mod regulat : info@driveral.com  

 Cod fiscal: 27974010-2-43  

Numarul in registrul societatilor comerciale: 01-09-359793 

 Numele autoritatii de inregistrare: 

 Numarul de telefon: +36 70 209 5242  

Numele, adresa, adresa de e-mail al furnizorului de hosting:  

Furnizorul de hosting Hostinger International Ltd. 61 Lordou Vironos Street   
6023 Larnaca, Cyprus 
support@hostinger.com  
http://www.hostinger.com/  
 

 MikroVPS SRL. Adresa: 9985 Felsőszölnök, 
Strada Hármashatár 33.  
Cod fiscal: 25189861-2-18 
 Cod fiscal Uniunea Europeana: 
HU25189861 
Contactarea serviciul de clienti 
pentru clientura: e-mail: 
support@mikrovps.hu, numar 
de telefon: +3694200210 
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Domeniul de aplicare si modificarea CCG (Clauzele contractuale generale) 

 

1. Presentul CCG defineste drepturile si obligatiile partilor si circumstantele legate de utilizarea 
altor servicii, in ceea ce priveste utilizarea site-ului web și a tuturor relațiilor contractuale din 
sfera altor servicii ale Furnizorului de servicii. 

 

2. Domeniul de aplicare presentului CCG se extinde la toti utilizatori. Dispozitiile presentului CCG 

obliga sau autorizeaza Furnizorul de servicii si Utilizatorii, toti reprezentantii acestora, 

succesorii legali sau cesionarii. 

 

3. Problemele nereglementate in prezentul regulament si pentru interpretarea prezentului 
regulament, este competent legislatia maghiara (dreptul maghiar) în special Legea V din 2013 
privind Codul civil („Codul civil”) și Legea privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț 
electronic și ale serviciilor societății informaționale. CVIII din 2001 (Elker. Act). Dispozițiile 
obligatorii ale legislației relevante se vor aplica părților fără nici o stipulare specifică. 

 
4. Presentul CCG este valabil incepand de la 20.iunie 2020. si ramane in vigoare pana la revocare. 
       CCG se aplica si raporturilor juridice de serviciu stabilite inainte de intrarea sa in vigoare, în așa                        
fel încât utilizatorii să accepte prevederile acestor CCG simultan cu ordonarea și extinderea     
serviciilor individuale. 

 
5. Furnizorul de servicii are dreptul sa modifice unilateral Regulamentul, circumstantele care au 

dat nastere modificarii: modificarea legislatiei, interest comercial, modificari legate de 
companie. Furnizorul de servicii va publica modificările pe site-ul web cu 11 (unsprezece) zile 
înainte ca acestea sa intre în vigoare - timp în care Utilizatorul are dreptul să se retragă din 
contract sau să îl rezilieze. Prin utilizarea site-ului web, utilizatorii sunt de acord că toate 
reglementările referitoare la utilizarea site-ului web se aplică automat acestora. 

 
Dispozitii generale 
 

1. Furnizorul de servicii creaza un cont de utilizator, in timpul inregistrarii, pentru utilizator, care 
este identificat prin adresa de e-mail dat de catre utilizator, ca un identificator unic. 

 
2. In calitate de utilizator inregistrat, Utilizatorul are posibilitatea de acces la toate functiile site-

ului. Dupa inregistrare utilizatorul va accesa propria interfata de administrare (profil, 
abonamente, notificari etc.) unde isi poate incarca si modifica datele. 

 
3. Furnizorul de servicii isi rezerva dreptul sa refuze sau sa stearga aparitia anumitor Utilizatori. 

 
4. Pe Driveral.com nu se poate posta conținut, care încalcă vreo lege, bunele moravuri sau este 

inacceptabil dintr-un alt motiv. 
 

5. Furnizorul de servicii isi rezerva toate drepturile cu privire la site-ul web, orice detaliu al 
acestora sau continutul care apare aici, precum privind si distributia site-ului web. 

 
6. Este interzisă descărcarea, stocarea electronică, procesarea și vânzarea conținutului care 

apare pe site-ul web sau în orice parte a acestuia fără acordul scris al Furnizorului de servicii.  



Driveral.com-CGC-2020. 

 

 
4 

              Orice material poate fi preluat de pe site-ul web și din baza de date a acestuia numai cu acordul        
scris, cu referire la acest site web. 
 

7. Având în vedere faptul că conținutul site-ului web se poate modifica independent de Furnizorul 
de servicii - cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel - Furnizorul de servicii 
nu va fii responsabil pentru acuratețea și fiabilitatea conținutului site-ului web. 

 
8. Furnizorul de servicii nu poarta responsibilitate pentru continuturile create sau publicate de 

terti, si incarcate de terti in sistemul Furnizorului de servicii- postari de locuri de munca, imagini 
de profil- sau la care site-ul web se refera. 

 
9. Furnizorul de servicii, in continuare, nu ia pe el responsibilitatea pentru site-urile web către 

care sunt trimise linkurile plasate de catre Utilizatori etc. In cazul, in care apare oricare 
problema legata de link-urile publicate in acest mod, -furnizorul de servicii isi exclude 
responsibilitatea in toate privintele, iar taxa pentru serviciul in curs va fii complet datorata lui. 

 
10. Furnizorul de servicii isi rezerva dreptul sa modifice oricand continutul site-ului de web sau sa 

pune capat accesibilitatii acestuia in conformitate cu prevederile prezentului CCG. Furnizorul 
de servicii nu garanteaza ca accesul la site-ul web este neted, fara problema. Furnizorul de 
servicii nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din erori, care nu pot fi atribuite lui sau 
din eventuale defecțiuni, care depășesc angajamentul anual de 99% al furnizorului de servicii. 
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REGISTRATIE 
 

1. Utilizatorul este obligat sa-si dea propriile sale date reale in timpul inregistrarii. Furnizorul de 
servicii isi exclude propria raspundere, daca Utilizatorul foloseste serviciile in numele unei alte 
persoane, cu datele unei alte persoane. 

 
2. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător in nici o forma pentru nici o problemă sau eroare 

care poate fi urmărită înapoi la datele furnizate de Utilizator în mod incorect și / sau inexact. 
 

3. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune rezultate din faptul că 
Utilizatorul a uitat parola sa sau a devenit disponibil pentru persoane neautorizate din orice 
motiv care nu este imputabil Furnizorului de servicii. 
 

 

ETAPELE CONTRACTARII ELECTRONICE SI CONTINUTUL CONTRACTULUI 
 
 

1. Utilizatorul încheie contractul, care autorizează utilizarea serviciilor site-ului, in mod 
electronic, prin completarea formularului de înregistrare electronică. 

 
2. Utilizatorul se înregistrează pe site după înregistrare. Apoi, după selectarea serviciului dorit, 

va introduce informațiile necesare al încheierii contractului. 
  

3.  După furnizarea datelor, Utilizatorul confirmă comanda / utilizarea serviciului. 
 

4. Corectarea erorilor de introducere a datelor: Utilizatorul poate corecta datele introduse în 
toate cazurile atunci, când folosește serviciul. 

 
5. Utilizatorul va primi o confirmare a utilizării serviciului un e-mail. Dacă această confirmare nu 

este primită de Utilizator în termenul așteptat, în funcție de natura serviciului, dar nu mai 
târziu de 48 de ore de la trimiterea cererii Utilizatorului, Utilizatorul este eliberat de obligația 
de a face o ofertă sau o obligație contractuală. Confirmarea serviciului se consideră că a fost 
primită de Furnizorul de servicii sau de Utilizator atunci când acesta devine disponibil pentru 
acesta. Furnizorul de servicii își exclude responsabilitatea pentru confirmare dacă confirmarea 
nu este primită la timp deoarece Utilizatorul a furnizat o adresă de e-mail incorectă în timpul 
înregistrării sau nu poate primii un mesaj din cauza saturației spațiului de stocare aparținând 
contului său. 

 
6. Contractul este încheiat din ziua în care Utilizatorul a completat complet formularul de 

înregistrare electronică și a acceptat prevederile CGP, iar Furnizorul de servicii a confirmat 
serviciul și l-a activat. 

  
7. Furnizorul de servicii trimite un e-mail Utilizatorului despre activarea serviciilor, adică despre 

încheierea contractului. 
 

8. Utilizatorul recunoaște că, dacă a predat informații false pe formularul de înregistrare 
electronică sau nu a predat propriile informații, contractul este invalid. În caz de invaliditate, 
utilizatorul este obligat să plătească furnizorului de servicii taxa pentru serviciile utilizate, iar 
furnizorul de servicii nu va rambursa suma deja plătită. 
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9.  Furnizorul de servicii se angajează să furnizeze Serviciile sale Utilizatorului în mod continuu, 

cu condiția ca acesta să îndeplinească condițiile de utilizare a serviciilor în conformitate cu 
prevederile prezentelor CGP. 

 
10.  Pentru a activa serviciile, taxa trebuie primită de Furnizorul de servicii în cazul serviciilor pe 

bază de taxă. Furnizorul de servicii se angajează ca serviciul său să fie operațional pentru 
Utilizator imediat după primirea taxei. 

  
11.  Utilizatorul este obligat să plătească o taxă de serviciu Furnizorului de servicii pentru serviciul 

platit. 
 

12.  Plata taxei se consideră efectuată atunci când este creditată în totalitate în contul Furnizorului 
de servicii. O condiție suplimentară pentru performanță este ca plătitorul de taxe să fie același 
cu clientul din contul furnizorului de servicii. 

  
13.  Acordul de servicii este reziliat conform prevederilor Codului civil maghiar. 

 
14.  O încălcare unică a obligațiilor contractuale constituie, de asemenea, o încălcare gravă a 

contractului. Aceasta în sine justifică rezilierea contractului cu efect imediat prin intermediul 
unei declarații scrise motivate (electronice) adresate celeilalte părți. 

  
15.  La rezilierea contractului, părțile contractante se vor stabili între ele, Driveral.com va șterge 

simultan Utilizatorul din sistemul său sau toate datele referitoare la Utilizator din partea 
accesibilă oricui de pe site, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor. 
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Responsibilitati 
 

1. Driveral.com este operat de Furnizorul de servicii ca furnizor de servicii intermediar, Ekrtv. în 
conformitate cu prevederile din Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător în niciun fel pentru 
reclamele, invitațiile, ofertele și contractele încheiate pe Driveral.com, precum și pentru 
neîncheierea unui contract (de muncă) sau pentru eșecul sau încetarea serviciului. 

 
2. Furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a asigura exactitatea și caracterul complet 

al datelor furnizate de Utilizatori pe site-ul web, cu toate acestea, Furnizorul de servicii nu va 
fi răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate din orice inexactitate sau incompletitudine 
a datelor de pe site-ul web. 
 

3. Utilizatorul se poate baza pe materialele disponibile pe site doar pe propriul risc. Utilizatorul 
recunoaște că este, de asemenea, propria sa responsabilitate să monitorizeze orice modificare 
a materialelor și datelor de pe site. 

 
4. Furnizorul de servicii își asumă disponibilitatea de 99% pentru funcționarea Serviciilor sale web 

și a site-ului web. Părțile exclud răspunderea furnizorului de servicii pentru perioadele de 
nefuncționare și alte anomalii dincolo de această limită de eroare. Excepții de la această 
obligație sunt accesul și alte sarcini operaționale furnizate de un alt furnizor de servicii. 
Furnizorul de servicii nu va fi responsabil pentru nicio defecțiune sau erori de acces care nu 
pot fi atribuite furnizorului de servicii sau efectuate cu asistența unui alt furnizor de servicii. 

 
5. Cu excepțiile specificate de lege, Utilizatorul este singurul responsabil pentru puritatea legală 

a conținutului postat de Utilizator pe site și pentru utilizarea serviciului. 
  

6. Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul și afișarea reclamelor, profilurilor, 
ofertelor și a realității informațiilor. Furnizorul de servicii își exclude răspunderea pentru toate 
daunele și dezavantajele, profiturile pierdute rezultate din materialele postate pe 
Driveral.com, inclusiv daunele cauzate terților. 

  
7. În plus, Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea site-

ului web, pentru orice încălcare, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuala. În toate 
cazurile, Furnizorul de servicii va fi răspunzător numai pentru suma contraprestației pentru 
Serviciul comandat. 

  
8. Furnizorul de servicii nu poate oferi nicio garanție pentru eficacitatea reclamei (postului) și nu 

este obligat să măsoare eficacitatea, prin urmare Utilizatorul acceptă că nu poate depune o 
cerere de despăgubire pe această bază. 

 
9. Furnizorul de servicii nu intervine în litigiile și tranzacțiile legale între utilizatori, în cazul oricărei 

dispute, utilizatorul îl eliberează pe furnizorul de servicii de orice pretenții, pretenții și daune. 
  

10. Utilizatorul angajator poate salva, stoca și revinde datele de pe site numai cu permisiunea 
scrisă prealabilă a furnizorului de servicii. Dacă un Utilizator angajator încalcă acest lucru, este 
obligat să plătească o penalitate Furnizorului de servicii. 

 
 
 
 
 



Driveral.com-CGC-2020. 

 

 
8 

 
Reguli legate de continut 
 

1. În cazul în care conținutul publicat sau pus la dispoziție de Utilizator pe Driveral.com este GTC 
sau încalcă drepturile, Furnizorul de servicii poate elimina conținutul care încalcă drepturile. 
 

2. Conținutul încărcat de Utilizatori pe Driveral.com poate fi verificat de către Furnizorul de 
servicii (și în avans). Puteți elimina conținutul încărcat dacă este ilegal sau nu îndeplinește 
cerințele stabilite în aceste politici. 
 

 
3. Dacă o terță parte, autoritate sau instanță formulează o cerere sau inițiază proceduri în 

legătură cu conținutul publicat sau pus la dispoziție de Utilizator pe Driveral.com, Utilizatorul 
se angajează să ramburseze toate costurile și daunele suportate în legătură cu astfel de 
revendicări sau proceduri. În plus, se angajează să facă tot ce se poate aștepta, solicita și 
solicita în mod rezonabil de la acesta pentru a recâștiga reputația Furnizorului de servicii. 
 

4. Utilizatorul recunoaște că, dacă reclama sa nu respectă condițiile de publicitate ale 
Driveral.com sau, din orice motiv, nu se încadrează în conținutul Driveral.com, Driveral.com 
poate refuza solicitarea de înregistrare și înfățișare a solicitantului înregistrării. 
 

5. Utilizatorul declară că toate datele furnizate de acesta către Driveral.com sunt adevărate și își 
asumă întreaga răspundere pentru conținutul său. 
 

6. Utilizatorul este obligat să notifice Furnizorul de servicii cu privire la datele referitoare la 
utilizarea serviciului sau la plata taxelor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare și să le modifice 
pe site-ul web. În cazul în care nu se transmite raportul de date sau se efectuează cu întârziere, 
Furnizorul de servicii exclude întârzierea furnizorului de servicii și are dreptul să transmită 
utilizatorului costurile suplimentare rezultate. Furnizorul de servicii nu se angajează să 
furnizeze Serviciul în mod continuu, în cazul unei întârzieri de facturare din cauza nerespectării 
datelor sau a performanței târzii. 

 
7. Este responsabilitatea Utilizatorului să furnizeze accesul la Internet necesar pentru a accesa 

serviciul și dispozitivele necesare (hardware și software și setările corespunzătoare ale 
acestora). 

 
8. Furnizorul de servicii este îndreptățit să controleze traficul public de date și își rezervă dreptul 

de a rezilia contractul cu efect imediat în caz de utilizare ilegală sau cu încălcarea prevederilor 
prezentelor CG. Cu toate acestea, puterea de inspecție a Furnizorului de servicii nu eliberează 
Utilizatorul de răspunderea pentru încălcările rezultate din utilizarea ilegală, care este 
suportată, de asemenea, exclusiv de Utilizator față de terți. Utilizatorul este pe deplin obligat 
să susțină toate revendicările împotriva Furnizorului de servicii, pe care o terță parte le afirmă 
împotriva Furnizorului de servicii în legătură cu activitățile Utilizatorului. 
 
 

Taxe pentru Serviciu, procesul de comandă 
  

1. Serviciul este complet gratuit pentru șoferi, dar aceștia pot folosi servicii suplimentare. 
  

2. Utilizatorii angajatori pot utiliza serviciul contra cost. 
  

3. Tarifele actuale sunt disponibile la https://driveral.com/prices.php 
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4.   Utilizatorul poate plăti taxele numai utilizând metodele de plată furnizate de site-ul web      
(transfer și plată cu cardul de credit). 

  
Metoda de plată Barion: 
 

Plățile online cu cardul de credit se fac prin sistemul Barion. Detaliile cardului de credit nu vor fi trimise 
comerciantului. Furnizorul de servicii Barion Payment Zrt. Este o instituție sub supravegherea Magyar 
Nemzeti Bank, numărul său de licență: H-EN-I-1064/2013. 
 

       5.       Disponibilitatea serviciului: 
  
• În cazul plății cu cardul, dacă tranzacția are succes, imediat,  
• în cazul transferului, după opoziția administratorului (în termen de 24-72 de ore). 
  

6.  Furnizorul de servicii este îndreptățit să modifice unilateral taxele de servicii în luna ianuarie 
a fiecărui an, în conformitate cu rata inflației (rotunjită) publicată de OSC pentru anul 
calendaristic precedent, fără nicio notificare prealabilă. 

  
7.  Ca regulă generală, Furnizorul de servicii emite o factură electronică pentru serviciile sale 

(Számlázz.hu). 
 

8.  Taxa plătită de Utilizator nu va fi rambursată de către Furnizorul de servicii, cu excepția cazului 
în care furnizarea Serviciului bazat pe taxă este anulată din motive imputabile Driveral.com 
sau acest lucru este furnizat individual de către Părți. 

 
9.  Tipuri de reclame: standard, recomandate și premium. 

  
10.  Treceți la un pachet mai mic după expirarea fiecărui pachet și la un pachet mai mare în timpul 

abonamentului. 
  

11.  Numărul de reclame cadou primite pentru un abonament poate fi utilizat după expirarea 
abonamentului. 

  
12.  În cazul reclamelor, timpul minim de publicitate este de 1 săptămână. Dacă Utilizatorul 

găsește șoferul solicitat în acest timp și anulează reclama, Furnizorul de servicii nu va rambursa 
taxa publicitară plătită. 

  
13.  Evidențierea opțională, preclasificarea se aplică pentru 1 săptămână, care trebuie înțeleasă 

de la începutul reclamei, astfel încât în reclama trimisă timp de 1 săptămână Utilizatorul 
activează evidențierea în a treia zi, nu extinde valabilitatea de bază a reclamei, el poate folosi 
evidențierea doar timp de 4 zile , oportunitatea neutilizată este pierdută. 

 
 
 
Refuzul serviciului 
  

1.  Dacă Utilizatorul afișează conținut care este concurent sau care încalcă în alt mod interesele 
comerciale ale Furnizorului de servicii către Driveral.com pe interfețele furnizate acestuia fără 
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acordul scris al Furnizorului de servicii, Furnizorul de servicii este îndreptățit să elimine 
conținutul fără o notificare prealabilă către Utilizator. 

  
2.  Furnizorul de servicii poate refuza Serviciul chiar dacă acesta nu poate fi efectuat din motive 

tehnice sau încalcă orice punct al acestor CGP. Furnizorul de servicii suspendă publicarea 
conținutului care a fost deja publicat și care contravine prevederilor CG. 

  
3.  Dacă procedurile de faliment, lichidare sau lichidare sunt inițiate împotriva Utilizatorului, 

Furnizorul de servicii are dreptul să refuze furnizarea unui alt serviciu. 
  

4.  Concomitent cu refuzul Serviciului, Furnizorul de servicii este îndreptățit să rezilieze toate 
contractele Utilizatorului cu efect imediat, cu condiția ca, în cazul refuzului de a efectua în 
conformitate cu această clauză, Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru niciun fel de 
daune sau garanții. 

 
5.  Suspendarea parțială sau completă, rezilierea sau rezilierea contractului de către Furnizorul 

de servicii din motivele de mai sus nu eliberează Utilizatorul de plata taxei pentru Serviciile 
utilizate deja înainte de data rezilierii sau rezilierii sau înainte și / sau în timpul datei 
suspendării. În astfel de cazuri, Furnizorul de servicii este îndreptățit să factureze serviciile deja 
efectuate conform tarifului în conformitate cu sistemul Furnizorului de servicii și spiritul 
contractului, dacă există. 

 
Dreptul de reziliere 
 
Directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European și a Consiliului și Regulamentul 45/2014 privind 
normele detaliate pentru contractele între consumatori și întreprinderi. (II.26.) Al Guvernului 
Republicii Ungare, Utilizatorul nu are dreptul la reziliere. 
 
Procedura de tratare a reclamatiilor 
 

1. Dacă Utilizatorul are vreo reclamație cu privire la contract sau la executarea acestuia, el / ea 
poate depune reclamația la adresa de e-mail de mai sus sau prin scrisoare. 

  
2.  Furnizorul de servicii va investiga imediat reclamația orală și o va remedia dacă este necesar. 

În cazul în care clientul nu este de acord cu gestionarea reclamației sau nu este posibil să 
investigheze reclamația imediat, Furnizorul de servicii va lua imediat minute ale reclamației și 
poziției sale și va furniza o copie clientului. 

 
3.  Veți răspunde Serviciului în scris în termen de 30 de zile. Acesta precizează motivele 

respingerii plângerii. Furnizorul de servicii păstrează evidența plângerii și o copie a răspunsului 
timp de cinci ani și o prezintă autorităților de inspecție la cerere. 

  
4.  Dacă sunteți informat că reclamația dvs. poate fi respinsă, puteți iniția o procedură oficială 

sau de conciliere, dupa urmatoarele reguli: 
 

5. Consumatorul poate depune o plângere la Autoritatea pentru protecția consumatorilor: 
 
 
In  Fgytv. 45 / A. § (1) - (3) și 387/2016 privind desemnarea autorității pentru protecția consumatorilor. 
(XII. 2.) al Guvernului, oficiul guvernamental acționează ca o autoritate generală pentru protecția 
consumatorilor: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
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6. În cazul unei plângeri din partea consumatorului, acesta are posibilitatea de a contacta un 
organism de conciliere, ale cărui detalii de contact pot fi găsite aici: 

  
Consiliul de conciliere al județului Bács-Kiskun Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Număr de telefon: (76) 501-525, (76) 501-500 Număr 
de fax: (76) 501-538 Nume: Mátyus Mariann Adresă de e-mail: bkmkik@mail.datanet.hu; 
 
Consiliul de conciliere al județului Baranya Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Adresă poștală: 7602 Pécs, Pf. 109. Număr de telefon: 
(72) 507-154 Număr de fax: (72) 507-152 Nume: Dr. József Bodnár Adresă de e-mail: bekelteto@pbkik.hu; 
 
Consiliul de conciliere al județului Békés Adresa: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Număr de telefon: (66) 324-976, 446-354, 451775 Număr de 
fax: (66) 324-976 Nume: Dr. László Bagdi Adresă de e-mail: bmkik@bmkik.hu; 
 
Consiliul de conciliere județean Borsod-Abaúj-Zemplén Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Număr de telefon: (46) 501-091, 501-870 Fax: 
(46) 501 -099, Nume: Dr. Péter Tulipán Adresă de e-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 
  
Adresa Comitetului de conciliere din Budapesta: 1016 Budapesta, Krisztina krt. 99. Număr de telefon: (1) 488-2131 Număr de fax: (1) 488-
2186 Nume: Dr. György Baranovszky Adresă de e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; 
  
Adresa Comitetului de conciliere al județului Csongrád Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Număr de telefon: (62) 554-250 / 118 extensie 
Număr de fax: (62) 426-149 Nume: László Dékány, Zoltán Jerney Adresă de e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 
  
Adresa Comitetului de conciliere al județului Fejér Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Număr de telefon: (22) 510-310 Număr 
de fax: (22) 510-312 Nume: Kirst László Adresă de e-mail: fmkik@fmkik.hu; 
  
Consiliul de conciliere al județului Győr-Moson-Sopron, Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a. Număr de telefon: (96) 520-202; 520-217 
Număr de fax: (96) 520-218 Nume: László Horváth Adresă de e-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 
  
Adresa Consiliului de conciliere al județului Hajdú-Bihar Adresa: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Număr de telefon: (52) 500-749 Număr de fax: 
(52) 500-720 Nume: Dr. Zsolt Hajnal Adresă de e-mail: info@hbkik.hu; 
 
Adresa Comitetului de conciliere al județului Heves Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15. Adresa poștală: 3301 Eger, Pf. 440. Număr de telefon: 
(36) 416-660 / 105 extensie Număr de fax: (36) 323-615 Nume: Tünde Pintérné Dobó E- adresa de e-mail: tunde@hkik.hu; 
 
Consiliul de conciliere al județului Jász-Nagykun-Szolnok Adresa: 5000 Szolnok, parcul Verseghy 8. Număr de telefon: (56) 510-610 Număr de 
fax: (56) 370-005 Nume: Dr. Lajkóné dr. Judit Vígh Adresă de e-mail: kamara@jnszmkik.hu 
 
Adresa Consiliului de conciliere al județului Komárom-Esztergom: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Număr de telefon: (34) 513-010 Număr de fax: 
(34) 316-259 Nume: Dr. György Rozsnyói Adresă de e-mail: kemkik@kemkik.hu; 
 
Adresa Comitetului de conciliere al județului Nógrád: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / a Număr de telefon: (32) 520-860 Număr de fax: 
(32) 520-862 Nume: Dr. Erik Pongó Adresă de e-mail: nkik@nkik.hu; 
  
Adresa Comitetului de conciliere al județului Pest Adresa: 1119 Budapesta, Etele út 59-61. 2. em. 240. Număr de telefon: (1) -269-0703 Număr 
de fax: (1) -269-0703 Nume: dr. Károly Csanádi Adresă de e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Adresa site-ului web: www.panaszrendezes.hu 

  
Adresa Consiliului de conciliere al județului Somogy Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Număr de telefon: (82) 501-000 Număr de fax: (82) 
501-046 Nume: Dr. Ferenc Novák Adresă de e-mail: skik@skik.hu; 
  
Consiliul de conciliere județean Szabolcs-Szatmár-Bereg Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Număr de telefon: (42) 311-544, (42) 420-
180 Număr de fax: (42) 311-750 Nume: Görömbeiné dr. Katalin Balmaz Adresă de e-mail: bekelteto@szabkam.hu; 
 
Consiliul de conciliere al județului Tolna Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Număr de telefon: (74) 411-661 Număr de fax: (74) 411-
456 Nume: Tibor Mátyás Adresă de e-mail: kamara@tmkik.hu; 
 
Adresa Consiliului de conciliere al județului Vas: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Număr de telefon: (94) 312-356 Număr de fax: (94) 316-
936 Nume: Dr. Zoltán Kövesdi Adresă de e-mail: pergel.bea@vmkik.hu 
  
Consiliul de conciliere al județului Veszprém Adresa: 8200 Veszprém, Budapesta u. 3. Număr de telefon: (88) 429-008 Număr de fax: (88) 
412-150 Nume: Dr. László Óvári Adresă de e-mail: vkik@veszpremikamara.hu 

 
Consiliul de conciliere al județului Zala Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Număr de telefon: (92) 550-513 Număr de fax: (92) 550-
525 Nume: dr. Csaba Koczka Adresa de e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

 
 

7.  Organismul de conciliere este responsabil pentru soluționarea litigiilor consumatorilor în afara 
instanței. Sarcina organismului de conciliere este de a încerca să ajungă la un acord între părți 
pentru a soluționa litigiul consumatorilor, în caz contrar acesta va decide asupra problemei 

mailto:bkmkik@mail.datanet.hu
mailto:bekelteto@pbkik.hu
mailto:bmkik@bmkik.hu
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pentru a asigura o aplicare simplă, rapidă, eficientă și rentabilă a drepturilor consumatorilor. 
La cererea consumatorului sau a furnizorului de servicii, organismul de conciliere va oferi 
consiliere cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului. 

 
8. În cazul unui litigiu transfrontalier al consumatorilor referitor la un contract de vânzare online 

sau un contract de servicii online, un organ de conciliere administrat de o cameră desemnată 
prin decret al ministrului responsabil cu protecția consumatorilor va avea jurisdictie. 

 
9. În cazul unei reclamații ale consumatorului, acesta poate utiliza platforma de soluționare 

online a litigiilor din UE. Utilizarea platformei necesită o simplă înregistrare în sistemul Comisiei 
Europene, făcând clic aici. După înregistrare, consumatorul își poate depune reclamația prin 
intermediul site-ului web online la: http://ec.europa.eu/odr 

 
10.  Furnizorul de servicii este obligat să coopereze în procedurile comisiei de conciliere. În acest 

context, acesta transmite răspunsul său organismului de conciliere și asigură participarea 
persoanei autorizate să ajungă la un acord la ședință. În cazul în care sediul social sau sediile 
societății nu sunt înregistrate în județul camerei care operează organul de conciliere 
competent teritorial, obligația societății de a coopera include oferirea posibilității de a încheia 
un acord scris în funcție de nevoile consumatorului. 

 
11.  În cazul în care consumatorul nu apelează la un organism de conciliere sau procedura nu 

reușește, consumatorul are posibilitatea să se adreseze instanței pentru soluționarea litigiului. 
Procesul trebuie inițiat cu o cerere care conține următoarele informații: 

• instanța sesizată; 
• numele, domiciliile și statutul juridic al părților și al reprezentanților acestora; 
• dreptul de a fi pus în aplicare, prin prezentarea faptelor și probelor pe care se bazează;  
• datele din care pot fi determinate competența și competența instanței; 
• o cerere fermă pentru o decizie judecătorească.  
Cererea trebuie să fie însoțită de documentul sau o copie a acestuia, al cărui conținut se bazează pe 
dovezi. 
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Protejarea datelor 
 
Politica de confidențialitate a Driveral.com este disponibilă la:  https://driveral.com/data 
 
Drepturi de autor 
  

1. Furnizorul de servicii își rezervă toate drepturile asupra Driveral.com, orice detaliu al acestuia 
și conținutul care apare pe acesta, precum și distribuția site-ului web. 
 

2. Odată ce Driveral.com este o operă protejată prin drepturi de autor, este interzisă descărcarea 
(duplicarea), utilizarea în alt mod, stocarea electronică, procesarea sau vânzarea conținutului 
sau a oricărei părți a acestuia pe Driveral.com fără acordul scris al Furnizorului de servicii. 

 
3. Orice material poate fi preluat de la Driveral.com și baza de date a acestuia numai cu acordul 

scris, cu referire la site-ul web. 
 
4. Furnizorul de servicii își rezervă toate drepturile asupra tuturor elementelor serviciului său, 

numele de domeniu, numele de domenii secundare formate împreună cu acestea și spațiul de 
publicitate pe internet. 

  
5.  În niciun caz utilizarea serviciilor nu poate duce la decriptarea, inversarea sau încălcarea 

codului sursă de către drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului de servicii. 
 

6.  De asemenea, este interzisă adaptarea sau decompilarea conținutului sau a unor părți ale 
Driveral.com; utilizarea neloială a ID-urilor de utilizator; utilizați orice aplicație care modifică 
sau indexează pe Driveral.com sau orice parte a acestuia (de exemplu, un robot de motor de 
căutare sau orice alt decriptor). 

 
7.  Furnizorul de servicii declară că va utiliza lucrările de drepturi de autor încărcate numai pentru 

prestarea serviciului, în măsura și pentru timpul disponibil. Furnizorul de servicii șterge fișierele 
încărcate din locația sa de stocare prin îndeplinirea comenzii, adică după predarea materialelor 
tipărite. 

 
8.  Numele Driveral.com este protejat de drepturile de autor, utilizarea acestuia, cu excepția 

referinței, este posibilă numai cu acordul scris al Furnizorului de servicii. 
 

9.  Utilizatorul recunoaște că, în cazul utilizării fără licență, Furnizorul de servicii are dreptul la o 
penalizare. Suma penalizării este de 70.000 HUF brut pe imagine și 20.000 HUF brut pe cuvânt. 
Utilizatorul recunoaște că această clauză de penalizare nu este excesivă și navighează pe site 
conștient de acest lucru. . În cazul unei încălcări a drepturilor de autor, Furnizorul de servicii 
folosește un certificat de notar, a cărui sumă este transmisă și utilizatorului care încalcă 
drepturile. 
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Alte prevederi 
 

1.  Furnizorul de servicii este îndreptățit să folosească un contribuabil pentru a-și îndeplini 
obligația. El este pe deplin răspunzător pentru comportamentul său ilegal, de parcă ar fi comis 
el însuși comportamentul ilegal. 

 
2.  În cazul în care o parte a acestor CGV devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta nu va 

afecta valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte părți. 
 

3.  Dacă Furnizorul de servicii nu își exercită dreptul în temeiul CGV, neexercitarea dreptului nu 
va fi considerată o renunțare la dreptul dat. Renunțarea la orice drept este valabilă numai dacă 
este menționată în mod expres în scris. Faptul că Furnizorul de servicii nu aderă strict la oricare 
dintre condițiile sau prevederile esențiale ale CGC la un moment dat nu înseamnă că renunță 
la dreptul său de a adera strict la condiția sau stipularea dată la o dată ulterioară. 

 
4. Furnizorul de servicii și Utilizatorul încearcă să își soluționeze disputele pe cale amiabilă. 

 
5. Părțile declară că site-ul web al furnizorului de servicii funcționează în Ungaria și este menținut 

și aici. Deoarece site-ul poate fi vizitat și din alte țări, utilizatorii recunosc în mod expres că 
legea aplicabilă în legătură cu utilizatorul și Furnizorul de servicii este legea maghiară. Dacă 
utilizatorul este un consumator, atunci Pp. În conformitate cu secțiunea 26 (1), instanța de 
domiciliu a pârâtului (consumatorului) are competența exclusivă asupra consumatorului în 
litigiile care decurg din acest contract. 

 
6.  Furnizorul de servicii nu aplică diferite condiții generale de acces pentru accesul la serviciile 

de pe site din motive legate de cetățenia utilizatorului, locul de reședință sau locul de stabilire. 
 

7.  Furnizorul de servicii nu aplică condiții diferite tranzacției de plată din motive legate de 
cetățenia utilizatorului, reședința sau locul de stabilire, locul de plată, locul de stabilire al 
prestatorului de servicii de plată sau locul de emitere a instrumentului de plată în numerar în 
cadrul Uniunii. . 

 
8.  Furnizorul de servicii trebuie să respecte restricțiile de conținut teritorial nejustificate și alte 

forme de discriminare bazate pe naționalitatea clientului, locul de reședință sau locul de 
stabilire pe piața internă și în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394 și 2009. / 22 / CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI (UE) 2018/302 

 
 
Budapesta 
01.iulie 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driveral.com-CGC-2020. 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%2CurV_z3P82-5saM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%2C-3XVZ_SbCZbSHM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%2Cm5hRXvmoummIBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%252CurV_z3P82-5saM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%252CurV_z3P82-5saM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%252CurV_z3P82-5saM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%252C-3XVZ_SbCZbSHM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%252C-3XVZ_SbCZbSHM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%252C-3XVZ_SbCZbSHM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%252Cm5hRXvmoummIBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%252Cm5hRXvmoummIBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%252Cm5hRXvmoummIBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&source=univ&tbm=isch&q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ420oCnoECAoQQg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&source=univ&tbm=isch&q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ420oCnoECAoQQg
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%2CurV_z3P82-5saM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%2CurV_z3P82-5saM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%2C-3XVZ_SbCZbSHM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%2Cm5hRXvmoummIBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%2CurV_z3P82-5saM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%2C-3XVZ_SbCZbSHM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%2C-3XVZ_SbCZbSHM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%2Cm5hRXvmoummIBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aGHlRCo4cvTU6M%2CurV_z3P82-5saM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT4QCo4BiJ5uo9DIdz_kLPXZVf1Wg&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED0#imgrc=aGHlRCo4cvTU6M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Bfn2YeLhWJ5I5M%2C-3XVZ_SbCZbSHM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQWjhBZQmQCIL25CxEGhA4c4r883w&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKED8#imgrc=Bfn2YeLhWJ5I5M
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%2Cm5hRXvmoummIBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM
https://www.google.com/search?q=google+sz%C3%B3t%C3%A1r&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00l4ffRsefx0dKRtF5YtjXNk43d1A:1601929250612&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W2sENfFdTzbgNM%2Cm5hRXvmoummIBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRKXYa_pQ2u9rA8SuBhms7aqBQCPA&sa=X&ved=2ahUKEwi1_7-_o57sAhXQwosKHT6yAFIQ9QF6BAgKEEE#imgrc=W2sENfFdTzbgNM


Driveral.com-CGC-2020. 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


