Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
A HYPERWEB Informatikai Kft. okosLINK.hu weboldalon meghirdetett linképítési
szolgáltatására vonatkozóan.
Hatályos: 2021.04.01-től

1 A szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: HYPERWEB Informatikai Kft.
A szolgáltató székhelye: 2096 Üröm, Rákóczi köz 17.
Kapcsolattartási e-mail cím: info@okoslink.hu
Cégjegyzékszáma: 13-06-034858
Adószáma: 20536646-2-13
Telefonszáma: +36 30 905 1002
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
HYPERWEB Informatikai Kft.,
2096 Üröm, Rákóczi köz 17.
Email: info@hyperweb.hu

2 Fogalmak
Szolgáltató: lásd az 1. pontban
Megrendelő: a https://okoslink.hu keresztül megrendelést leadó személy vagy
vállalkozás
Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.
Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott linképítési szolgáltatás, mely a Szerződés
tárgyát képezi.
Szerződés: Szolgáltató és megrendelő között a https://okoslink.hu weboldalon
leadott megrendeléssel létrejövő szolgáltatói szerződés.
Link: A Szolgáltató által biztosított honlapról a Megrendelő által megjelölt URL-re
mutató, kattintható hivatkozás. A linkek elsődleges célja, hogy általuk a Megrendelő
honlapja a keresőkben jobb megítélés alá kerüljön.
Horgonyszöveg: A Link kattintható/látható szövege.
DA: Domain Authority, a moz.org által a honlapok erősségére szolgáló, nyilvános
mutató. Ez nem a Google hivatalos mérőszáma, és habár nem bizonyítható
egyértelműen, hogy egy magasabb DA értékű honlapról származó link értékesebb, a
keresőoptimalizálásban általában ezt az értéket fogadják el egy domain linkelési
értékének mérőszámaként.

3 A linképítés szolgáltatás részletes leírása
1. Szolgáltató az általa, vagy partnerei által üzemeltett honlapokon, egy átlagosan
1000 karakteres tematikus írásból (továbbiakban PR cikk) ad linket a megrendelő
által megjelölt URL-re.
2. Szolgáltató minden linket PR cikkek megjelenésére optimálisan kialakított blog
oldalakról adja.
3. A megrendelt Linkek, átlagosan (a megrendeléskor mért) 20-as DA értékű
weboldalakon jelennek meg.
4. Szolgáltató a megrendelt mennyiségű linket 30 nap alatt jeleníti meg, ezzel is a
linkek épülésének organikusságát imitálva.
5. A Linkek által elérhető eredményekre Szolgáltató nem vállal garanciát. Az
eredményesség a Google-től függ, amelynek algoritmusa nem ismert. Szolgáltató
ugyanakkor mindent tőle telhetőt megtesz, hogy a Szolgáltatás keretében a
tapasztalata és az általános SEO gyakorlat szerint a legértékesebb linkeket a
leghasznosabb módon hozza létre a Megrendelő számára.
6. Szolgáltató az elvégzett linképítési munkáról havi jelentést küld Megrendelő
számára, amikor megjelent a megrendelésbe foglalt számú Link.
7. A horgonyszövegek alkalmazásánál Szolgáltató az eredményességet és a minél
természetesebb linkeket tartja szem előtt. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül
minden link a megrendelés során megadott kulcsszavakkal fog mutatni Megrendelő
honlapjára.
8. Szolgáltató a Linkek megjelenésének idejét nem korlátozza, így ameddig a
megjelenítő domain név a Szolgáltató tulajdonában van, és az weboldal funkciója
nem változik, addig a Link elérhető marad.
9. A Linkek garantáltan 2 évig maradnak elérhetőek (garantált időszak). Ha ezen 2
éven belül valamilyen előre nem várt ok miatt egy domainen a link megjelenése
ellehetetlenül, akkor Szolgáltató ennek pótlására másik domain néven jeleníti meg
az adott Linket. A garantált időszak után a Szolgáltató nem távolítja el a Linkeket, de
az adott domain tulajdonosváltása vagy működésének átalakulása esetén a Linkek
nem kerülnek pótlásra úgy, mint a garantált időszakban.
10. A Linkek „do follow” típusúak.

4 A szolgáltatás tartalma és ára
A díjcsomagok aktuális árát a Szolgáltató az okoslink.hu oldalon teszi közzé.

Alap csomag:
3 db link, linkenként átlagosan 1000 karakteres PR cikkbe foglalva, 30 nap alatt
Okos csomag:
10 db link, linkenként átlagosan 1000 karakteres PR cikkbe foglalva, 30 nap alatt
Zseni csomag:
30 db link, linkenként átlagosan 1000 karakteres PR cikkbe foglalva, 30 nap alatt

5 A megrendelés menete
1. Megrendelő a szolgáltatás értékesítésére szolgáló okoslink.hu oldalon a
megrendelendő díjcsomag alatt található „Megrendelem” gombra kattint.
2. A megjelenő megrendelő adatlapot Megrendelő a lehető legnagyobb
körültekintéssel és pontossággal kitölti.
3. Szolgáltató a megrendelési űrlap alapján díjbekérőt küld Megrendelő részére.
4. Megrendelő átutalja a díjbekérőn szereplő összeget a Szolgáltató, ott feltüntetett
bankszámlaszámára
5. Szolgáltató a pénz beérkezése után kiállítja a végszámlát, és azt megküldi a
Megrendelő részére.
6. Szolgáltató a Megrendelő által elutalt díj beérkezését követően megkezdi a
megrendelt díjcsomagban foglalt linkek építését, és ezt 30 nap alatt elvégzi.

6 Szolgáltatástól való elállás
1. A szolgáltatás Megrendelő és Szolgáltató részéről is bármikor, indoklás nélkül
felmondható.
2. Pénzvisszafizetési garancia keretében Megrendelő a kifizetett díj azon részére
tarthat igényt arányosan, amely munkát a Szolgáltató még nem készített el.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PR cikkek létrehozásának időpontja nem
feltétlenül egyezik meg a link, illetve a PR cikk megjelenésének időpontjával.

