FELHASZNÁLÁSI FELTÉTEL
Bevezető
Az Árminimum egy mindenki számára ingyenesen elérhető, regisztrációhoz nem kötött
böngésző-kiegészítő, amely segít megtalálni a legjobb árat valamely online felületen hirdetett
konkrét ingatlanhoz.
Az Árminimum létrehozásával az a célunk, hogy segítsünk a ingatlankeresőknek életük egyik
legnagyobb döntésekor hatékonyabban eligazodni az interneten található megszámlálhatatlan
ingatlanhirdetés között. Arra törekszünk, hogy az ingatlanhirdetések egyfajta online
keresőjeként (mint amilyen a Google, Bing vagy Yahoo) megkönnyítsük az ingatlankeresők
számára álomotthonuk megtalálását, lerövidítve a keresésre szánt időt.
Az Árminimum használata
A www.arminimum.hu oldalon található eszköz egy ingyenesen letölthető
böngésző-kiegészítő, amely nem igényel regisztrációt, használata során nem valósul meg
személyes adatok gyűjtése, kezelése vagy felhasználása.
Az Árminimum letöltésével lehetősége nyílik lekérdezni, hogy egy adott ingatlant hol
hirdetnek a legolcsóbban. Az Árminimum egy találati listát hoz létre linkgyűjtemény
formájában, ahol minden link az adott ingatlanra vonatkozó különböző hirdetésre mutat. Így
Ön a kiszemelt ingatlanra vonatkozó hirdetéseket egy helyre összegyűjtve minden
információt, leírást és képet azonnal át tud tekinteni és össze tud hasonlítani, ideértve, hogy
ki hirdeti legolcsóbban.
Az Árminimum a kiválasztott ingatlanra vonatkozó hirdetéseken túl egyúttal egy helyre
összegyűjtve megmutatja a hasonló hirdetéseket is számos más portálról, megkönnyítve
ezzel az  ingatlankeresés folyamatát.
Felelősség
Tekintettel arra, hogy az Árminimum csupán egy linkgyűjteményt hoz létre a keresett
ingatlanokról, az Árminimumnak a linkekben szereplő hirdetések tartalmára semmilyen
hatása nincs, így az Üzemeltető a linkek kezeléséből, vagy mögöttes tartalmából eredő
bármilyen hátrányért, kárért való mindennemű felelősségét kizárja. Az Üzemeltető
törekszik a találati lista teljességére, ugyanakkor kizár minden, a teljesség hiányából fakadó
felelősséget, nem szavatolja, hogy a találati listában minden hirdetés megjelenik, ami az adott
ingatlanról elérhető az interneten.
A keresési listában megjelenő linkgyűjteményben szereplő linkek egy adott időpont állapotát
mutatják, így elképzelhető, hogy a keresés pillanatában a találatok között már nem aktuális

hirdetés szerepel. Ennek megfelelően az Üzemeltető a linkek aktualitásáért nem vállal
felelősséget.
Cookie/süti kezelés
Az Árminimum honlap és böngésző-kiegészítő a felhasználói élmény növelése céljából ún.
cookie-kat / sütiket használ. A cookie-k alapján a Google Analytics segítségével anonim
statisztika készül annak megállapítására, hogy a felhasználók számára mely funkciók
hasznosak, melyek kevésbé.
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak a felhasználók viselkedéséről
anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Ön bármikor letilthatja /
engedélyezheti a cookie-kat az Ön által használt böngésző megfelelő menüpontjában. A
cookie-k tiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldal/böngésző-kiegészítő bizonyos elemei
vagy funkciói nem működnek megfelelően vagy nem lesznek elérhetőek.
Kapcsolat
Az Árminimum üzemeltetője a REALMONITOR Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1093 Budapest, Gálya utca 6. fszt. 1., cgj.: 01-09-293936, adószám:
25876576-2-43, továbbiakban: Üzemeltető).
Amennyiben bármilyen javaslata, észrevétele van, vagy segítségre van szüksége a
böngésző-kiegészítő működését illetően, kérjük, keressen minket bizalommal a
hello@arminimum.hu emailcímen.

