
Szolgáltatási feltételek 
Legutóbb frissítve: 2019. május 15. 

A jelen Szolgáltatási feltételek („Feltételek”) a SocialChorus 
platformjának, weboldalainak, mobilalkalmazásainak és egyéb online 
szolgáltatásainak (együttesen: „Szolgáltatások”) a munkaadója (az 
„Ügyfél”) által az Ön számára lehetővé tett elérésére és felhasználására 
vonatkoznak.  A szolgáltatásokat a SocialChorus, Inc. („SocialChorus” 
„mi”, „miénk” vagy ezek ragozott alakjai) biztosítja az Ügyfél nevében, 
írásos szerződés (a „Szerződés”) értelmében.  A SocialChorus 
vállalatnak joga van (és a jog általa elfogadottnak tekintendő) betartatni 
a feltételeket Önnel. A Szolgáltatásaink elérésével és használatával a 
jelen Feltételek kötelező erejűek Önre nézve. Ha nem fogadja el a 
jelen Feltételeket, nem használhatja a Szolgáltatásainkat.  

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként gyűjtünk információkat 
Önről a Szolgáltatásaink Ön általi használatával összefüggésben, illetve 
hogyan használjuk fel és fedjük fel ezeket az információkat, kérjük, 
tekintse meg az Adatvédelmi irányelveinket. Ha bármilyen kérdése vagy 
aggálya van a Szolgáltatásokkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban, 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@socialchorus.com e-mail-
címen. 

1. Hozzáférés 
Az Ügyfél meghívja Önt, hogy csatlakozzon a Szolgáltatáshoz, és 
hozzon létre felhasználói profilt. A Szolgáltatások használatához Önnek 
az Ügyfél alkalmazottjának kell lennie, vagy egyéb módon 
munkakapcsolatban kell állnia vele. Ön kijelenti és szavatol azért, hogy 
(i) Ön nem volt korábban felfüggesztve vagy eltávolítva a 
Szolgáltatásokból, illetve nem vett részt semmilyen olyan 
tevékenységben, amely a Szolgáltatásokból való felfüggesztést vagy 
eltávolítást vonhatja maga után, (ii) nincs egynél több fiókja, (iii) teljes 
jogképességgel és felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy alávesse 
magát a jelen Feltételeknek, és (iv) jelenleg az Ügyfél alkalmazottja vagy 
munkakapcsolatban áll vele. 

2. Fiókok 
Kizárólag Ön a felelős a fiókja és a fiókja belépési adatai biztonságának 



megőrzéséért, és azonnal értesítenie kell minket vagy az Ügyfelet, ha 
megtudja vagy gyanítja, hogy valaki más hozzáfért a fiókjához az Ön 
felhatalmazása nélkül. Nem engedélyezheti mások számára, hogy az 
Ön fiókján keresztül elérjék a Szolgáltatásokat. 

3. Elfogadható használat 
Kizárólag Ön a felelős a saját viselkedéséért a Szolgáltatásaink elérése 
vagy használata során. A Szolgáltatások használatával kapcsolatban 
meg kell felelnie az Ügyfél viselkedési kódexében és az összes 
vonatkozó jogszabályban és előírásban meghatározott 
követelményeknek. A Szolgáltatások bárminemű használatával 
kapcsolatban Ön nem teheti az alábbiakat: 

 Bármely vonatkozó jogszabály, szerződés, szellemi tulajdonjog 
vagy harmadik felet illető jog megsértése, vagy károkozás; 

 Bármilyen zaklatással, fenyegetéssel, megfélemlítéssel, kéretlen 
üzenetek küldésével, ragadozó magatartással vagy kéretlen 
követéssel járó tevékenységben való részvétel; 

 Másik felhasználó fiókjának használata a felhasználó általi 
felhatalmazás hiányában, illetve kísérlet az előbbire; 

 A Szolgáltatások bármely részének értékesítése, bérbeadása vagy 
kölcsönbeadása; 

 Bármilyen, a Szolgáltatásokon keresztül megszerzett információ 
felfedése, vagy információk hozzáférhetővé tétele bármely 
felhasználóról a Szolgáltatásokon kívül; 

 A Szolgáltatások használata versenyhelyzettel kapcsolatos 
információgyűjtésre, viszonyítási pont meghatározására vagy 
versenytárs-szolgáltatás létrehozására, például 
a Szolgáltatásainkon keresztül fogadott információk különálló 
adatbázis létrehozására történő felhasználása által; 

 A Szolgáltatásaink használata bármilyen olyan módon, amely 
akadályozhatja, megszakíthatja, negatív módon befolyásolhatja 
vagy gátolhatja a 
Szolgáltatások megfelelő működését, vagy bármilyen módon 
károsíthatja, tönkreteheti, túlterhelheti vagy ellehetetlenítheti a 
Szolgáltatások működését; 

 A Szolgáltatások bármely részének visszafejtése vagy bármilyen 
olyan tevékenység, amely felfedheti a forráskódot, illetve 
megkerülheti vagy kijátszhatja a 



Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférés 
megakadályozására vagy korlátozására irányuló intézkedéseket; 

 Bármely általunk alkalmazott korlátozás megkerülésére tett 
kísérlet, vagy kísérlet a Szolgáltatások bármely olyan funkciójának 
vagy területének elérésére, amely 
elérésére Ön nem jogosult; 

 Bármilyen olyan alkalmazás fejlesztése vagy használata az 
előzetes írásbeli hozzájárulásunk hiányában, amely interakciót 
végez a Szolgáltatásainkkal; 

 Bármilyen olyan adatbányászati, robotok alkalmazásával történő 
vagy hasonló adatgyűjtési vagy -kinyerési mód használata, amely 
nincs összhangban 
a weboldalaink vagy azok részeinek automatizált elérését 
szabályozó bármely robots.txt fájlban foglalt utasításokkal; 

 A Szolgáltatásaink vagy azok részeinek automatizált elérését 
szabályozó bármely robots.txt fájlban szereplő utasítások 
megkerülése vagy figyelmen kívül 
hagyása; 

 Spamüzenetek, kéretlen vagy tömeges kereskedelmi célú 
elektronikus kommunikációk, lánclevelek vagy piramisjátékok 
küldése, terjesztése vagy közzététele; 
vagy 

 A Szolgáltatásoknak a rendeltetésüktől eltérő célokra, illetve 
bármilyen egyéb illegális, csalárd vagy nem jóváhagyott módon 
történő használata, vagy 
bármilyen, a jelen Feltételeket sértő tevékenységben való 
részvétel, arra való buzdítás vagy annak népszerűsítése. 

4. Felhasználói tartalom 
A Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön és más felhasználók számára, 
hogy olyan tartalmakat hozzanak létre, tegyenek közzé, tároljanak és 
osszanak meg, mint például üzenetek, szövegek, fényképek, videók, 
szoftverek, hangok és egyéb anyagok (együttesen: „Felhasználói 
tartalom”). Az alábbi, Ön által biztosított licencen kívül – Ön és az ügyfél 
között – továbbra is minden jog Önt illet a Felhasználói tartalmával 
kapcsolatban. Ön nem kizárólagos, korlátozott időtartamú használati 
jogot biztosít a SocialChorus vállalat számára, hogy elérje, felhasználja, 
feldolgozza, lemásolja, terjessze, előadja, továbbítsa és megjelenítse a 
Felhasználói tartalmat, csupán olyan mértékben, amennyire észszerűen 



szükségszerű, (a) a Szolgáltatások biztosítása, karbantartása és 
frissítése érdekében; (b) a szolgáltatási, biztonsági, támogatási vagy 
technikai problémák megelőzése vagy megoldása érdekében; (c) a 
jogszabályok által megkövetelt módon; és (d) az Ügyfél által kifejezetten, 
írásban engedélyezett módon. Amikor Felhasználói tartalmat tesz közzé 
vagy egyéb módon megoszt, akkor tudomásul veszi, hogy a 
Felhasználói tartalma és minden ahhoz kapcsolódó információ (például 
az Ön felhasználóneve vagy profilképe) láthatóvá válhat más 
felhasználók számára. A Szolgáltatások az Ügyfél általi belső 
használatra szolgálnak, a SocialChorus vállalat azonban nem felelős az 
egyéb felhasználóknak a Felhasználói tartalom nyilvános megosztásával 
járó tevékenységeiért. 

Bár nincs kötelezettségünk a Felhasználói tartalom ellenőrzésére, 
szerkesztésére vagy felügyeletére vonatkozóan, bármikor és bármilyen 
okból törölhetünk vagy eltávolíthatunk Felhasználói tartalmakat. 

5. A Felhasználói tartalomra vonatkozó korlátozások 
Ön nem hozhat létre, nem tehet közzé, nem tárolhat vagy nem oszthat 
meg semmilyen Felhasználói tartalmat, amely: 

 Ütközik a munkaadója viselkedési kódexével. 
 Törvénytelen, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, 

szemérmetlen, szuggesztív, zaklató, fenyegető, magánszférát vagy 
személyiségi jogokat 
sértő, sérti egy harmadik fél bizalmas információit, bántalmazó, 
lázító, félrevezető vagy csalárd; 

 Bűncselekményt valósít meg, arra buzdít vagy azzal kapcsolatos 
útmutatást nyújt, illetve megsérti bármely fél jogait vagy egyéb 
módon 
felelősséget teremt vagy megsért bármilyen helyi, állami, nemzeti 
vagy nemzetközi jogszabályt; 

 Megsérthet bármilyen szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői 
jogot vagy bármilyen fél egyéb szellemi vagy tulajdonjogát; 

 Bármilyen olyan nyilatkozatot, megjegyzést vagy állítást tartalmaz, 
amelyek nem az Ön őszinte nézeteit és tapasztalatait tükrözik; 

 Bármilyen más személyt vagy entitást megszemélyesít, vagy 
félrevezető állítást tesz az Ön velük való kapcsolatáról; 



 Bármilyen kéretlen promóciót, politikai kampányt, hirdetést vagy 
kérelmet tartalmaz; 

 Bármilyen magánjellegű vagy személyes információt tartalmaz egy 
személlyel kapcsolatban, az adott személy hozzájárulása nélkül; 

 Bármilyen vírust, sérült adatot vagy egyéb kártékony, ártalmas 
vagy destruktív fájlt vagy tartalmat tartalmaz; vagy 

 A saját megítélésünk szerint kifogásolható vagy bármely más 
személyt korlátoz vagy megakadályoz a Szolgáltatásaink 
használatában vagy élvezetében, 
vagy bármilyen típusú károsodást okozhat vagy felelősséget róhat 
az Ügyfélre vagy a SocialChorus vállalatra. 

6. Korlátozott felhasználási jog 
A Szolgáltatásaink – beleértve a szövegeket, grafikákat, képeket, 
fényképeket, videókat, illusztrációkat, védjegyeket, kereskedelmi 
neveket, logókat, szlogeneket, Felhasználói tartalmakat és egyéb 
bennük foglalt tartalmakat – tulajdonosa az Ügyfél, vagy az Ügyfél 
felhasználási joggal rendelkezik azokkal kapcsolatban, és azok az 
Egyesült Államok és egyéb országok jogszabályai által védettek. Hacsak 
kifejezetten ezzel ellentétes állítás nem szerepel a jelen Feltételekben, a 
SocialChorus és licencadóink minden jogot fenntartanak a 
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A jelen Feltételek értelmében, 
beleértve az Ön fenti, 3.–5. szakaszoknak való megfelelését, Ön 
ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem 
adható, visszavonható felhasználási jogot kap a mobilalkalmazásunk 
telepítésére és a Szolgáltatásaink használatára, az Ügyféllel való 
alkalmazotti vagy egyéb munkakapcsolatával összhangban. A 
Szolgáltatásainknak az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélküli, 
bármilyen, az itt specifikusan engedélyezettektől eltérő módon történő 
használata szigorúan tilos, és automatikusan érvényteleníti az ezúton 
biztosított felhasználási jogot. 

7. Védjegyek 
Minden, a Szolgáltatásokban említett megjelölés, bejegyzett védjegy, 
terméknév, vállalatnév vagy logó az érintett jogosultak tulajdonát képezi. 

8. Harmadik féltől származó tartalom 
A Szolgáltatásaink harmadik féltől származó tartalmakat 
tartalmazhatnak, beleértve a weboldalakra mutató hivatkozásokat, 



munkalehetőségekkel kapcsolatos bejegyzéseket és a harmadik felek 
egyéb tartalmait (együttesen: a „Harmadik féltől származó tartalom”). 
Ön a felelős annak eldöntéséért, hogy szeretné-e elérni vagy használni 
a Harmadik féltől származó tartalmakat vagy alkalmazásokat, amelyekre 
hivatkozás mutat a Szolgáltatásokból. Az ilyen Harmadik féltől származó 
tartalmak elérése és használata – beleértve a bármely harmadik felek 
oldalain keresztül elérhető információkat, anyagokat, termékeket és 
szolgáltatásokat – kizárólag az Ön felelősségére történik. 

9. Visszajelzés 
Ön küldhet kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, eredeti 
vagy kreatív anyagokat vagy egyéb információkat a munkaadójával vagy 
a Szolgáltatásokkal kapcsolatban (együttesen: „Visszajelzés”). Ön nem 
kizárólagos, allicencbe adható, örökös és visszavonhatatlan licencet 
biztosít a számunkra, hogy bármilyen célra felhasználjuk az ilyen 
Visszajelzéseket, beleértve a Szolgáltatásainkba való beágyazásukat 
vagy egyéb kereskedelmi célú hasznosításukat, az Ön erről való 
tájékoztatása vagy ezzel kapcsolatos kompenzálása nélkül. 

10. Felelősségkizárások; kockázatvállalások 
Nem rendelkezünk befolyással, nem adunk jóváhagyást, illetve nem 
vállalunk felelősséget semmilyen Felhasználói tartalommal vagy 
Harmadik féltől származó tartalommal kapcsolatban, amelyek a 
Szolgáltatásainkban vagy a Szolgáltatásainkból hivatkozásokon 
keresztül elérhetők. A vonatkozó jogszabályok által megengedett 
legteljesebb mértékben a Szolgáltatásainkat „ahogy vannak” és a 
„rendelkezésre bocsátottak szerint” biztosítjuk, bármiféle kifejezett vagy 
vélelmezett szavatosság nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan az 
értékesíthetőséggel, egy adott célnak való megfelelőséggel, jogcímmel 
és jog meg nem sértésével kapcsolatos garanciákat. Nem teszünk 
állításokat vagy vállalunk szavatosságot a Szolgáltatások pontosságára, 
teljességére, elérhetőségére vagy megbízhatóságára vonatkozóan. 
Bizonyos államok nem engedélyezik a jelen szakaszban leírt 
korlátozásokat, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások némelyike 
vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. 

11. Felelősségkorlátozás 
Ha úgy véljük, hogy a Szerződés, a jelen Feltételek vagy bármely egyéb 
irányelvünk olyan módon sérül, amelyet az Ügyfél egyszerűen, egy 



bizonyos Felhasználói tartalom eltávolítása vagy egyéb tevékenység 
révén orvosolhat, a legtöbb esetben felkérjük az Ügyfelet, hogy 
közbelépésünk helyett tegye meg ő a megfelelő intézkedéseket 
Amennyiben az Ügyfél nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket vagy 
úgy véljük, hogy fennáll a minket, a Szolgáltatásokat, más 
felhasználókat vagy bármely harmadik felet érintő károkozás valós 
veszélye, közbeléphetünk és megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt 
intézkedéseket (beleértve az Ön fiókjának letiltását is). ÖN ÉS MI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZUNK SEMMIFÉLE 
FELELŐSSÉGGEL A MÁSIK FELÉ, BÁRMIFÉLE PROFITVESZTÉS, 
BEVÉTELVESZTÉS VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, 
VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ 
KÁRTÉRÍTÉS ESETÉN, BÁRHOGYAN IS KELETKEZZEN AZ, 
SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY BÁRMILYEN 
EGYÉB FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS ELMÉLET ALAPJÁN, ÉS 
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ADOTT FELET TÁJÉKOZTATTÁK-
E VAGY SEM AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN NEM 
TARTOZIK ANYAGI FELELŐSSÉGGEL FELÉNK A JELEN 
FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 
(A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT JOGAINK ÉS 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEINK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL), 
KIVÉVE HA ÖN EGYÚTTAL ÜGYFÉL IS. A JELEN FELHASZNÁLÓI 
FELTÉTELEK BÁRMILYEN MEGSÉRTÉSE ESETÉN AZ ÁLTALUNK 
ÖN FELÉ KIFIZETETT MAXIMÁLIS, ÖSSZESÍTETT KÁRTÉRÍTÉSI 
ÖSSZEG NEM HALADHATJA MEG AZ ÖTVEN DOLLÁRT (50 $). A 
FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NEM ALKALMAZANDÓK, 
AMENNYIBEN EZT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TILTJÁK, ÉS 
NEM KORLÁTOZZÁK EGYIK FÉL JOGAIT SEM ARRA 
VONATKOZÓAN, HOGY MÉLTÁNYOS ORVOSLÁST KÉRJEN 
SÉRELMÉÉRT ÉS ABBAN RÉSZESÜLJÖN. 

12. Irányadó jog és illetékes bíróság 
A jelen Feltételekre és a Szolgáltatásaink Ön általi elérésére és 
használatára Kalifornia jogszabályai vonatkoznak, és a feltételek 
összeállítása és betartatása azok alapján történik, tekintet nélkül a 
(kaliforniai vagy egyéb joghatóságban érvényes) jogszabályok vagy 
alapelvek ütközésére, amely esetben az egyéb joghatóságok 
jogszabályait kellene alkalmazni. A felek közötti minden vita Kalifornia és 



az Egyesült Államok állami vagy szövetségi bíróságain kerül rendezésre, 
San Francisco megyében, Kaliforniában. 

13. Exportálással kapcsolatos megfelelőség 
A Szolgáltatásaink egészére vagy részeire az Egyesült Államok 
exportellenőrzési és gazdasági szankciókra vonatkozó jogszabályai 
(„Exportkorlátozás”) vonatkozhatnak. Ön beleegyezik, hogy eleget tesz 
minden, a Szolgáltatásaink Ön általi elérésével és használatával 
kapcsolatos Exportkorlátozásoknak. Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) 
nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok 
kormánya embargót vetett ki, illetve amelyet az Egyesült Államok 
kormánya „terrorizmust támogató” országként azonosított; és (ii) Ön nem 
szerepel az Egyesült Államok kormányának semmilyen, tiltott vagy 
korlátozott feleket tartalmazó listáján. 

14. Kereskedelmi elemek 
Az Egyesült Államok kormányának bármely ügynöksége általi beszerzés 
során az adott ügynökség tudomásul veszi, hogy (a) a Szolgáltatások 
„kereskedelmi számítógépes szoftvernek” vagy „kereskedelmi 
számítógépes szoftverrel kapcsolatos dokumentációnak” minősülnek, a 
48 C.F.R. §12.212 és 48 C.F.R. §227.7202 paragrafusok által 
meghatározott céloknak megfelelően és (b) az adott ügynökség jogai a 
jelen Feltételekben kifejezetten biztosított jogokra korlátozódnak. 

15. A Feltételek módosításai 
Időről időre módosíthatjuk a jelen Feltételeket. Amennyiben 
módosításokat végzünk, értesítjük Önt az ilyen módosításokról, például 
a következő módok valamelyikével vagy több módon: e-mailes értesítés 
küldése, értesítés biztosítása a Szolgáltatásainkon keresztül vagy a 
módosított Feltételek közzététele a Szolgáltatásainkban és a fenti 
„Legutóbb frissítve” dátum frissítése. Amennyiben az értesítésünkben 
nem szerepel eltérő állítás, a módosított Feltételek azonnal hatályba 
lépnek, és amennyiben Ön továbbra is eléri és használja a 
Szolgáltatásainkat az értesítést követően, azt a módosítások Ön általi 
elfogadásaként értelmezzük. Ha nem fogadja el a módosított 
Feltételeket, fel kell függesztenie a Szolgáltatásaink elérését és 
használatát. 



16. Egyéb rendelkezések 
Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése vagy egy 
rendelkezés bármely része jogszerűtlen, érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, az adott rendelkezést vagy az érintett rendelkezés 
adott részét a Feltételekből töröltnek kell tekinteni, és ez nincs hatással 
a fennmaradó rendelkezések érvényességére és végrehajthatóságára. A 
jelen Feltételek képviselik a közöttünk lévő teljes körű megállapodást a 
Szolgáltatásaink Ön általi elérésére és használatára vonatkozóan. A 
jelen Feltételek betartatása a saját belátásunk szerint történik, és 
amennyiben nem gyakoroljuk vagy nem tartatjuk be a jelen 
Feltételekben meghatározott bármely jogot vagy rendelkezést, az nem 
számít az adott jogról vagy rendelkezésről történő lemondásnak. A jelen 
Feltételekben szereplő szakaszcímek csupán kényelmi szempontokat 
szolgálnak, és nem rendelkeznek jogi vagy szerződéses érvénnyel. A 
„beleértve” vagy „többek között” kifejezések jelentése: „beleértve, de 
nem kizárólagosan”. Amennyiben nem szerepel itt ettől eltérő állítás, a 
jelen Feltételek kizárólag a felek érdekeit szolgálják, és nem az a céljuk, 
hogy kedvezményezetti jogokkal ruházzanak fel bármilyen, harmadik 
félnek számító más személyt vagy entitást. 

17. További feltételek iOS-felhasználók számára 
Az alábbi feltételek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön Apple Inc. („Apple”) 
márkájú mobilkészülék használatával éri el vagy használja a 
mobilalkalmazásunkat („Alkalmazás”). 

(a) Tudomásulvétel. A jelen Feltételek kizárólag közöttünk köttetnek, és 
nem az Apple között és közöttünk, és kizárólag mi vagyunk a felelősek 
az Alkalmazásért és annak tartalmáért. 
(b) A licenc hatálya. A Feltételek értelmében az Alkalmazással 
kapcsolatban Önnek biztosított licenc korlátozott, nem átruházható 
licenc, amely az Alkalmazásnak egy, az Ön tulajdonában lévő vagy Ön 
által kezelt Apple-márkájú készüléken történő használatára vonatozik, az 
App Store Szolgáltatási feltételeiben foglalt Apple Felhasználási 
szabályzat által meghatározott módon, kivéve ha az adott Alkalmazás 
elérhető, beszerezhető és használható más, a vásárlóhoz kapcsolódó 
fiókok által, „Családi megosztás” vagy nagy mennyiségű vásárlás útján. 
(c) Karbantartás. Az Apple semmiféle kötelezettséggel nem rendelkezik 
abban, hogy bármilyen karbantartási munkálatot végezzen vagy 
támogatási szolgáltatásokat biztosítson az Alkalmazással kapcsolatban. 



(d) Szavatosság. A Feltételek 10. szakaszában kifejezett ki nem zárt 
mértékig kizárólag mi vagyunk a felelősek bármiféle, a jogszabályok által 
meghatározott kifejezett vagy vélelmezett szavatosságért. Amennyiben 
az Alkalmazás nem felel meg bármilyen, a 10. szakaszban kifejezetten 
ki nem zárt vonatkozó szavatosságnak, Ön értesítheti az Apple-t, és az 
Apple visszatérítheti az Alkalmazás vásárlási árát (ha volt); és a 
jogszabályok által megengedett maximális mértékig az Apple semmiféle 
egyéb szavatossági kötelezettséggel nem rendelkezik az Alkalmazásra 
vonatkozóan, és minden egyéb, bármilyen szavatossági 
kötelezettségnek való meg nem feleléssel kapcsolatos követelés, 
veszteség, felelősség, kár vagy költség kizárólag a mi felelősségünk. 
(e) Felelősség. Mi – és nem az Apple – vagyunk felelősek az Ön vagy 
bármely harmadik fél bármilyen követeléséért az Alkalmazással vagy az 
Alkalmazás Ön általi birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatban, 
beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: (i) termékfelelősségi 
követelések; (ii) bármilyen állítás, amely szerint az Alkalmazás nem felel 
meg bármely vonatkozó jogi vagy szabályozási követelménynek; és (iii) 
a fogyasztóvédelmi vagy hasonló törvények hatálya alatt keletkező 
követelések. 
(f) Szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos követelések. Abban az esetben, 
ha bármely harmadik fél azt állítja, hogy az Alkalmazás vagy az 
Alkalmazás Ön általi birtoklása és használata sérti bármely harmadik fél 
szellemi tulajdonjogait, kizárólag mi – és nem az Apple – vagyunk 
felelősek az ilyen, a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos 
követelések kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és lezárásáért. 
(g) Harmadik félnek számító kedvezményezettek. Az Apple és 
leányvállalatai a jelen Feltételek harmadik félnek számító 
kedvezményezettjei, és harmadik félnek számító kedvezményezettként 
joguk van betartatni Önnek a jelen Feltételeket (és ez a jog általuk 
elfogadottnak tekintendő). 

18. További feltételek a Google- és Android-felhasználók számára 
Amennyiben Ön a Szolgáltatásokat egy, a Google által gyártott és/vagy 
értékesített készülékről éri el vagy használja, vagy a Google 
használatával szerezte be az Alkalmazást, akkor a Szolgáltatások 
használata során be kell tartania minden további a Google Play 
Szolgáltatási feltételeiben található feltételt, amelynek jelenlegi változata 
a https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html 



weboldalon található meg, illetve be kell tartania minden egyéb feltételt, 
amelyet a Google időről időre életbe léptet és közzétesz. 

 


