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Feltételek és kikötések a TomTom International B.V. (Rembrandtplein 35, 1017 CT 
Amszterdam, Hollandia) („TomTom”) által nyújtott TomTom tartalomszolgáltatásokra 

vonatkozóan 
 
 

1) Meghatározások 
 

Licenc a TomTom tartalomra és a TomTom gombra vonatkozó, a 
3. pontban részletezett licenc 

Módosít  másol, frissít, továbbfejleszt, kiegészít, reprodukál és 
származékos munkákat készít  

TomTom gomb TomTom tartalomszolgáltatás, amely biztosítja Önnek a 
hozzáadható TomTom gombot vagy bármely más 
szoftvereszközt, amivel Ön Felhasználó által generált 
tartalom létrehozását és saját weblapjára való feltöltését 
végezheti el, hogy azután azt a felhasználók könnyen 
telepíthessék valamilyen TomTom eszközre 

TomTom tartalom a TomTom vagy annak szállítói által generált bármely 
információ, szöveg, fájl, szkript, grafika, fotó, hang, zene, 
videó, interaktív megoldás vagy egyéb hasonló anyagok 

TomTom 
tartalomszolgáltatások 

bármely TomTom tartalomszolgáltatás, amelyet Ön egy 
TomTom weboldalról, TomTom honlapról, TomTom 
eszközrıl vagy bármely más TomTom alkalmazásról vagy 
ezeken keresztül ér el  

Feltölt feltölt, feltesz, továbbít vagy megoszt 
Felhasznál felhasznál, letölt vagy kap 
Felhasználó által generált 
tartalom 

az Ön vagy a TomTom tartalomszolgáltatások egyéb 
felhasználói által generált bármely navigációs tartalom, 
információ, szöveg, fájl, szkript, grafika, fotó, hang, zene, 
videó, interaktív megoldás vagy egyéb hasonló anyagok 

 
2) Hatály 
a) A jelen feltételek és kikötések a TomTom tartalomszolgáltatások azon használatára vonatkoznak, 

amelyen keresztül Ön i) bármely TomTom tartalmat felhasználhat, vagy amely ii) lehetıvé teheti 
Önnek bármely Felhasználó által generált tartalom feltöltését, módosítását vagy felhasználását, 
vagy iii) amelyen keresztül Ön bármilyen harmadik fél funkcióhoz hozzáférhet, vagy iv) amely 
lehetıvé teszi Önnek, hogy saját weboldalán bármilyen Felhasználó által generált tartalmat 
kínáljon. 

b) A TomTom fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen feltételeket és kikötéseket bármikor 
módosítsa vagy kiegészítse. Elıfordulhat, hogy a jelen dokumentum szerinti bármely 
szoftverhasználathoz további feltételek és kikötések teljesítése szükséges.  

c) A TomTom tartalomszolgáltatások használatával Ön magára nézve kötelezıként fogadja el az itt 
rögzített összes feltételt és kikötést, valamint azok minden módosítását és kiegészítését.  

 
3) A TomTom tartalomra és a TomTom gombra vonatkozó licenc 
a) A TomTom ezennel Licencet ad Önnek a TomTom tartalom és a TomTom gomb jelen feltételek 

és kikötések szerinti, személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásához. Ön nem jogosult a 
TomTom tartalom módosítására.  

b) A TomTom tartalom felhasználására Ön egyszerre csak egy számítógépen vagy eszközön és csak 
egy navigációs rendszerrel együtt jogosult. Ön nem jogosult arra, hogy a TomTom tartalmat 
közvetve vagy közvetlenül másoknak átadja az azok vagy bárki más általi felhasználásra.  

c) Ez a Licenc nem kizárólagos és nem átruházható, vagyis a TomTom más felhasználóknak is 
szabadon licencet adhat a TomTom tartalomra és a TomTom gombra, továbbá Ön nem adhatja át 
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másnak az Ön jogosultságát a TomTom tartalom és a TomTom gomb felhasználására.  
d) Ez a Licenc nem foglal magában semmilyen jogot a TomTom tartalom vagy a TomTom gomb 

jövıbeni továbbfejlesztéseinek, frissítéseinek vagy kiegészítéseinek, illetve azokra vonatkozó 
bármilyen támogatásnak vagy technikai segítségnyújtásnak a megszerzésére. A TomTom tartalom 
vagy a TomTom gomb továbbfejlesztéseinek, frissítéseinek vagy kiegészítéseinek megszerzése 
esetén az ilyen továbbfejlesztések, frissítések vagy kiegészítések használatát a jelen feltételek és 
kikötések vagy azon egyéb feltételek és kikötések szabályozzák, amelyeket Önnek az elıtt kell 
elfogadnia, hogy a TomTom biztosítaná Önnek az adott továbbfejlesztést, frissítést vagy 
kiegészítést. A TomTom fenntartja magának a jogot arra, hogy – értesítéssel vagy anélkül – 
megszüntesse, korlátozza vagy módosítsa a TomTom tartalmat, a TomTom gombot és bármely 
továbbfejlesztési, frissítési vagy kiegészítési szolgáltatást. 

e) Bármely egyéb jog csorbítása nélkül a TomTom azonnal felmondhatja a Licencet, ha Ön lényegi 
módon nem teljesíti a jelen feltételek és kikötések bármelyikét. Ilyen esetben Ön köteles 
visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni az Ön tulajdonában levı bármely TomTom tartalmat 
vagy TomTom gombot. 

 
4) Engedély a TomTom tartalom és a Felhasználó által generált tartalom felhasználására 
a) A TomTom engedélyezi Önnek a TomTom tartalomszolgáltatások elérését és használatát, 

valamint a Felhasználó által generált tartalom feltöltését, felhasználását és módosítását kizárólag 
személyes és nem kereskedelmi céllal, továbbá a Felhasználó által generált módosított tartalom 
másolatainak megadását a TomTom részére a TomTom tartalomszolgáltatásokon keresztül a 
TomTom által elérhetıvé tett bármely módon vagy technológián keresztül, mindezt a jelen 
feltételekkel és kikötésekkel összhangban. Reklámozási, promóciós, marketing- vagy más 
kereskedelmi és/vagy értékesítési célból Ön nem jogosult hozzáférni a TomTom 
tartalomszolgáltatásokhoz és felhasználni azokat, illetve felhasználni, feltölteni vagy módosítani a 
Felhasználó által generált tartalmat.  

b) Ha a TomTom tartalomszolgáltatások azt lehetıvé téve biztosítanak Önnek TomTom gombot, 
hogy Ön Felhasználó által generált tartalom feltöltését végezze saját weboldalára, akkor Ön csak 
saját weboldalán jelenítheti meg a TomTom gombot. A TomTom gombot egyedül kell 
megjeleníteni úgy, hogy legalább öt (5) pixel hely legyen a TomTom gomb mindegyik széle és az 
Ön weboldalán levı egyéb grafikai vagy szöveges elemek között. Ön nem jogosult arra, hogy 
eltávolítsa, eltorzítsa vagy módosítsa a TomTom gomb bármely elemét (beleértve a html kódot, 
bármely más szoftverkódot, a szerzıi jogi megjegyzéseket, a védjegy megjegyzéseket vagy az 
egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket), vagy hogy egyéb módon változtassa meg a TomTom gomb 
méretét vagy megjelenését.  

c) A TomTom tartalomszolgáltatások nem foglalnak magukban semmilyen támogatást vagy 
technikai segítségnyújtást a TomTom tartalomszolgáltatások vagy a Felhasználó által generált 
tartalom használatára és karbantartására vonatkozóan. 

d) Termékeinek és/vagy szolgáltatásainak javítása érdekében a TomTom – saját belátása szerint – 
jogosult látogatási statisztikákat győjteni és feldolgozni a Felhasználó által generált tartalomra 
vonatkozóan.  

e) A TomTom fenntartja magának a jogot arra, hogy – értesítéssel vagy anélkül – megszüntesse, 
korlátozza vagy módosítsa a TomTom tartalomszolgáltatásokat. 

 
5) Engedély a TomTom gomb révén felkínált, Felhasználó által generált tartalom 

felhasználására 
a) Ellentétben a 4.a pont rendelkezéseivel, amennyiben a Felhasználó által generált tartalom Önnek a 

TomTom gomb révén kerül felkínálásra, a TomTom csak az ilyen Felhasználó által generált 
tartalom felhasználására nyújt engedélyt, módosítására vagy feltöltésére azonban nem. 

b) Ellentétben a 11.c és 11.d pont rendelkezéseiuvel, amennyiben Ön bármilyen Felhasználó által 
generált tartalom feltöltését a TomTom gomb révén hajtja végre, Ön csak arra nyújt jogosultságot 
a TomTom részére, hogy felhasználja és feltöltse az ilyen Felhasználó által generált tartalmat, 
valamint hogy arra mutató hivatkozásokat jelenítsen meg annak érdekében, hogy lehetıvé tegye a 
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felhasználók számára az ilyen Felhasználó által generált tartalom felhasználását anélkül, hogy 
jogosultságot adna az ilyen felhasználóknak a Felhasználó által generált tartalom módosítására 
vagy feltöltésére.  

 
6) A TomTom gomb és a Felhasználó által generált tartalom kereskedelmi felhasználása  
a) Eltérıen a 3.a és a 4.a pont rendelkezéseitıl, Ön akkor jogosult hozzáférni és használni a TomTom 

gombot, és a TomTom gomb révén Felhasználó által generált tartalmat feltölteni a saját 
weboldalára kereskedelmi céllal, ha – sem közvetve, sem közvetlenül – nem számít fel harmadik 
feleknek díjat az ilyen Felhasználó által generált tartalom felhasználása után, illetve nem vezet be 
semmilyen kereskedelmi vagy egyéb korlátozást vagy feltételt, ami az ilyen harmadik feleknek 
akadály lehet a Felhasználó által generált tartalom jelen feltételek és kikötések szerinti 
felhasználásában.   

b) Ha Ön a fenti 6.a pont szerint eléri és használja a TomTom gombot, valamint feltölti a Felhasználó 
által generált tartalmat, akkor Ön köteles: 

i. egy olyan felelısségkizárást elhelyezni a weboldalán, amelynek értelmében (i) a hatályos 
törvény szerint lehetséges maximális mértékben a TomTom kizár minden – kifejezett, 
hallgatólagos vagy törvényi – garanciát, kötelezettséget és feltételt, beleértve – korlátozás 
nélkül – a kielégítı minıséggel, az adott célra való alkalmassággal, a megbízhatósággal 
vagy rendelkezésre állással, a reagálások pontosságával vagy hiánytalanságával, az 
eredményekkel, a megfelelı kivitelezéssel, a vírusok hiányával, a harmadik felek jogainak 
megsértésével, valamint az ésszerő gondossággal és jártassággal kapcsolatos garanciát, 
kötelezettséget és feltételt a TomTom vonatkozásában, (ii) a TomTom nem köteles Önnek 
vagy bármely felhasználónak támogatást és technikai segítségnyújtást biztosítani a 
TomTom gomb vagy a Felhasználó által generált tartalom használatára és karbantartására 
vonatkozóan, és (iii) a TomTom nem tartozik felelısséggel Ön, a felhasználó vagy bármely 
egyéb fél felé az olyan közvetlen, közvetetett, véletlen, következményes vagy egyéb károk 
után, amelyek a TomTom gomb vagy a Felhasználó által generált tartalom – az esettıl 
függıen – felhasználásából vagy feltöltésébıl adódnak. 

ii. kártalanítani és mentesíteni a TomTomot a harmadik felek által támasztott minden olyan 
jogigény, per, veszteség, kár, kötelezettség, költség és kiadás (beleértve az ésszerő ügyvédi 
díjakat is) tekintetében, amely a következıkbıl adódik vagy azokkal kapcsolatos: (i) Ön 
nem teljesíti vagy tartja be a jelen feltételek és kikötések bármely rendelkezését, (ii) a 
TomTom gomb vagy – az esettıl függıen – a Felhasználó által generált tartalom 
felhasználása vagy feltöltése, (iii) a TomTom gomb vagy a Felhasználó által generált 
tartalom vonatkozásában Ön által adott – a TomTom által írásban engedélyezettıl eltérı – 
bármely tényállítás, szavatosság, garancia, illetve egyéb írásos vagy szóbeli nyilatkozat, 
(iv) bármely olyan állítás, miszerint a Felhasználó által generált tartalom sérti egy harmadik 
fél bármely szellemitermék-jogát. 

iii. a TomTom gombot a TomTom védjegy iránymutatások (ha vannak) szerint használni.  
 
7) Általános korlátozások 
a) Tilos a TomTom tartalomszolgáltatások, a TomTom tartalom vagy a Felhasználó által generált 

(módosított) tartalom bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános bemutatása, elıadása és sugárzása vagy 
bármely egyéb forgalmazása. A hatályos törvények szerint lehetséges vagy a TomTom 
tartalomszolgáltatásokon keresztül a TomTom által elérhetıvé tett bármely módon vagy 
technológián keresztül kifejezetten engedélyezett mértéket kivéve Ön nem – és az Ön 
engedélyével más sem – változtatja meg, torzítja el vagy módosítja a TomTom 
tartalomszolgáltatásokat, a TomTom gombot, a TomTom tartalmat, a Felhasználó által generált 
tartalmat vagy azok bármely részét, elemzi azt visszafordítással, fejti vissza vagy szedi szét a 
TomTom tartalomszolgáltatásokat, a TomTom gombot, a TomTom tartalmat, a Felhasználó által 
generált tartalmat vagy azok bármely részét, töri fel vagy kerüli meg a titkosítást, illetve 
engedélyezi vagy teszi ezt lehetıvé harmadik feleknek.  

b) Ön nem használhat vagy állíthat üzembe semmi olyan automatizált rendszert (beleértve – 
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korlátozás nélkül – a „robot” és „spider” rendszereket), amelyek a TomTom 
tartalomszolgáltatásokhoz hozzáférve több üzenetet vagy kérést küldenek a TomTom szerverek 
felé, mint amennyit egy hagyományos rendszer használatával a TomTom tartalomszolgáltatások 
bármely szokásos, privát felhasználója tud ésszerő módon produkálni hasonló idıtartam alatt.  

c) A TomTom tartalomszolgáltatások hozzáférése vagy használata esetén Ön vállalja, hogy 
tartózkodik az alábbi helytelen magatartásoktól:  

i. felhatalmazás nélküli kísérlet egy másik felhasználó fiókjának, számítógépeinek vagy 
hálózatainak hozzáférésére vagy megzavarására; 

ii. adatok szerzése vagy ennek kísérlete bármilyen eszközzel a TomTom 
tartalomszolgáltatásokból, hacsak a TomTom nem szándékozik biztosítani vagy nem adja 
meg Önnek az ilyen adatokat;  

iii. közvetlen vagy közvetett díj felszámítása bármely harmadik félnek a TomTom 
tartalomszolgáltatások használatáért; 

iv. a TomTom gomb (ha van) megjelenítése úgy, hogy azáltal a TomTomhoz kapcsoltként, 
illetve a TomTom által szponzoráltként vagy jóváhagyottként tőnjön fel az olyan 
Felhasználó által generált tartalom, amely félrevezetı, bántó, illegális, káros, nyakatekert, 
becsmérlı, gyalázó, obszcén, vulgáris, győlöletes, harmadik felek jogait sértı, egyéb ok 
miatt törvényellenes, vagy csorbítja a TomTom szellemitermék-jogait; 

v. bármely TomTom weboldal vagy a TomTom honlap keretezése vagy tükrözése az Ön saját 
weboldalán beleértve – korlátozás nélkül – a TomTom gombra kattintva megjelenı oldalt 
is; 

vi. a TomTom tartalomszolgáltatások törvényellenes vagy a jelen feltételek és kikötések 
bármelyikét sértı módon történı használata; 

vii. hamis személyazonosság létrehozása mások félrevezetése céljából; 
viii. a TomTom tartalomszolgáltatásokra vonatkozó bármilyen magatartási kódex vagy egyéb 

(védjegy) iránymutatások megszegése;  
ix. a TomTom tartalomszolgáltatások (bármely részének) használata harmadik fél információk 

halászata vagy egyéb győjtése céljából, beleértve az e-mail címeket vagy személyes 
adatokat is. 

 
8) A Felhasználó által generált tartalom feltöltése 
a) A fenti 6. és 7. pont szerinti általános rendelkezéseken és korlátozásokon túlmenıen Ön nem 

eszközölheti olyan Felhasználó által generált tartalom feltöltését, amely: 
i. bántó, fenyegetı, illegális, káros, nyakatekert, becsmérlı, gyalázó, obszcén, vulgáris, 

győlöletes, harmadik felek jogait sértı vagy egyéb ok miatt törvényellenes; 
ii. olyan illegális tevékenységet vagy magatartást reklámoz, amely bántó, fenyegetı, illegális, 

káros, nyakatekert, becsmérlı, gyalázó, obszcén, vulgáris, győlöletes, harmadik felek jogait 
sértı vagy egyéb ok miatt törvényellenes; 

iii. olyan információkat reklámoz, amelyek Ön szerint hamisak vagy félrevezetıek; 
iv. káros (lehet) a TomTom üzleti tevékenységére beleértve – korlátozás nélkül – a 

Felhasználó által generált tartalmat a térképek vagy biztonsági (kamera) információk 
tekintetében; 

v. szerzıi jog által védett, üzleti titok vagy bármely más szellemitermék-jog vagy tulajdonjog 
hatálya alá tartozik, hacsak nem Ön az ilyen jogok tulajdonosa, vagy nem rendelkezik az 
ilyen jogok törvényes tulajdonosának kifejezett engedélyével a Felhasználó által generált 
tartalom feltöltésére és az itt biztosított összes jog megadására a TomTom és a TomTom 
tartalomszolgáltatások bármely egyéb felhasználója számára; 

vi. személyes adatokat, például telefonszámokat, lakáscímeket vagy e-mail címeket, vezeték- 
vagy utóneveket tartalmaz, hacsak ez nem az ilyen személyes adatok alanyának kifejezett 
engedélyével történik; 

vii. kéretlen tömeges levelek, spam vagy levélszemét továbbításával jár együtt; 
viii. korlátozott vagy jelszavas hozzáféréső oldalakat, illetve rejtett oldalakat vagy képeket 

tartalmaz; 
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ix. kereskedelmi vagy értékesítési tevékenységet foglal magában, hacsak ez nincs kifejezetten 
rögzítve a jelen feltételekben és kikötésekben, vagy nem a TomTom elızetes írásos 
engedélyével történik; 

x. vírusokat, trójai falovakat, férgeket, idızített bombákat vagy bármely más hasonló szoftvert 
tartalmazó olyan anyagok küldését vagy egyéb rendelkezésre bocsátását foglalja magában, 
amelyek károsíthatják a TomTom szerverek, számítógépek vagy hálózatok mőködését, 
illetve valamely felhasználó fiókját, számítógépeit, hálózatait vagy TomTom eszközét. 

 
9) Harmadik fél anyagok 

A TomTom tartalomszolgáltatásokban és TomTom tartalomban a TomTom harmadikfél-
szoftverkódokat, adatokat, információkat, egyéb tartalmat és algoritmusokat („Harmadik fél 
anyagok”) használhat fel. A TomTom tartalomszolgáltatásokban és TomTom tartalomban 
szereplı Harmadik fél anyagok használata egyéb feltételek és kikötések hatálya alá tartozhat. Az 
ilyen Harmadik fél anyagokra vonatkozó hivatalos szerzıi jogi megjegyzések és konkrét 
licencfeltételek a http://www.tomtom.com/legal weboldalunkon vagy azon keresztül lelhetık fel. 
Ön ezennel vállalja, hogy a TomTom tartalomszolgáltatások Ön általi használata azt jelenti, hogy 
Ön elolvasta és elfogadta a TomTom tartalomszolgáltatásokban vagy TomTom tartalomban 
szereplı Harmadik fél anyagokra vonatkozó feltételeket és kikötéseket (ha vannak). 

 
10) Hozzáférés a TomTom tartalomszolgáltatásokhoz 
a) Elıfordulhat, hogy a TomTom tartalomszolgáltatások némelyikének hozzáféréséhez vagy 

használatához Önnek TomTom regisztrációra vagy MyTomTom fiók létrehozására lesz szüksége.  
b) Az Ön fiókjában eszközölt minden tevékenységért Ön a felelıs. Felhasználónevéért és az azzal 

kapcsolatos tevékenységekért Ön a felelıs. Ön senkivel nem oszthatja meg jelszavát, és senkit 
nem hatalmazhat fel arra, hogy az Ön nevében hozzáférjen a TomTom tartalomszolgáltatásokhoz 
vagy használja azt. 

c) Ön köteles azonnal értesíteni a TomTomot ha tudomást szerez arról, hogy valaki az Ön 
felhatalmazása nélkül az Ön fiókjával fér hozzá a TomTom tartalomszolgáltatásokhoz, használja 
azt, vagy bármilyen egyéb potenciális biztonsági szabálysértés történik a TomTom 
tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatban.  
 

11) Tulajdonosi jogok 
a) A TomTom tartalomszolgáltatásokra (beleértve a TomTom gombot is) és a TomTom tartalomra, 

az azokban szereplı minden védjegyre, képre, logóra vagy névre, valamint az azok másolataira 
vonatkozó szerzıi jogok, egyéb szellemitermék-jogok, ipari és/vagy tulajdonosi jogok a TomTom 
és/vagy annak szállítóinak a tulajdonát képezik. A jelen feltételekben és kikötésekben kifejezetten 
nem megadott minden jogot a TomTom tart fenn magának. Ön nem jogosult a TomTom tartalom 
vagy a TomTom gomb lemásolására, letöltésére, feltöltésére, forgalmazására, sugárzására vagy 
egyéb reprodukálására, kivéve a kizárólag biztonsági vagy archiválási céllal történı egyetlen 
másolat készítését. Ön nem válik a TomTom tartalom vagy TomTom gomb tulajdonosává. 

b) A TomTom nem igényel semmilyen tulajdonjogot a Felhasználó által generált tartalom 
tekintetében. Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, 
jóváhagyásokkal és engedélyekkel a Felhasználó által generált tartalom feltöltéséhez és a jelen 
feltételekben és kikötésekben biztosított összes jog megadásához a TomTom számára, beleértve az 
arra vonatkozó jogot, hogy engedélyezze a TomTom tartalomszolgáltatások egyéb felhasználói 
számára az ilyen (módosított) Felhasználó által generált tartalom felhasználását, módosítását és 
feltöltését a jelen feltételekkel és kikötésekkel összhangban.  

c) Valamely Felhasználó által generált tartalom feltöltésével Ön megırzi az abban esetleg meglevı 
minden jogát, de Ön ezennel nemzetközi, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, royalty 
nélküli, átruházható licencet ad a TomTomnak az ilyen Felhasználó által generált tartalom vagy az 
ahhoz tartozó hivatkozások bármilyen formában és bármilyen hordozón keresztül való 
felhasználására, feltöltésére, módosítására, forgalmazására, allicencbe adására, visszafejtésére, 
visszafordítására, szétszerelésére vagy megjelenítésére. 
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d) Ön ezennel jogosultságot ad a TomTomnak arra, hogy engedélyezze a TomTom 
tartalomszolgáltatások egyéb felhasználói számára mindazon (módosított) Felhasználó által 
generált tartalom felhasználását, módosítását és feltöltését, amelynek feltöltését Ön a TomTom 
tartalomszolgáltatásokon keresztül végzi a jelen feltételekkel és kikötésekkel összhangban.  

 
12) Visszaélési és eltávolítási politika 
a) Kizárólag Ön felel az Ön által feltöltött minden Felhasználó által generált tartalomért és az Ön 

által a TomTom tartalomszolgáltatásokon keresztül harmadik felekkel eszközölt interakciókért. Ha 
értesítést kap arról, hogy bármely Felhasználó által generált tartalom sérti a 8a pont bármely 
részét, a jelen feltételek és kikötések bármely egyéb részét vagy bármely más harmadikfél-jogot, 
akkor a TomTom minden elızetes értesítés nélkül eltávolíthatja az ilyen Felhasználó által generált 
tartalmat. Az ilyen Felhasználó által generált tartalom feltöltése tekintetében a TomTom 
megszüntetheti a TomTom tartalomszolgáltatások Ön általi hozzáférését és használatát.  

b) A TomTom nem vállal felelısséget a TomTom tartalomszolgáltatások vagy a Felhasználó által 
generált tartalom figyelését illetıen.  

c) Ha Önnek tudomására jut, hogy a TomTom tartalomszolgáltatások bármelyik felhasználója 
valamilyen módon visszaél a TomTom tartalomszolgáltatásokkal, akkor úgy jelentse az ilyen 
visszaélést a TomTom felé, hogy rákattint a TomTom által erre a célra minden TomTom 
weboldalon elhelyezett gombra.  

 
13) A szavatosság kizárása  
a) A TomTom nem akarja és nem is tudja szavatolni azt, hogy a TomTom tartalomszolgáltatások, a 

TomTom gomb, a TomTom tartalom, a Felhasználó által generált tartalom vagy a TomTom 
tartalomszolgáltatásokon keresztül harmadik felek által biztosított funkciók teljesen hibamentesen 
mőködnek majd, hogy a biztosított információk mindig pontosak lesznek, és hogy a harmadik fél 
funkciók mindig elérhetık és mőködıképesek lesznek. A TomTom tartalomszolgáltatások, a 
TomTom tartalom, a Felhasználó által generált tartalom vagy a harmadik fél funkciók valamely 
navigációs rendszerben való felhasználása, feltöltése vagy – az esettıl függıen – módosítása során 
a helyi környezeti viszonyok és/vagy a hiányos vagy hibás adatok miatt számítási hibák 
fordulhatnak elı. 

b) A TomTom „ADOTT ÁLLAPOTBAN, MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT” biztosítja vagy bocsátja 
rendelkezésre a TomTom tartalomszolgáltatásokat, a TomTom gombot, a TomTom tartalmat, a 
Felhasználó által generált tartalmat és minden harmadik fél funkciót, és ezennel kizár minden – 
kifejezett, hallgatólagos vagy törvényi – garanciát, kötelezettséget és feltételt, beleértve – 
korlátozás nélkül – a kielégítı minıséggel, az adott célra való alkalmassággal, a megbízhatósággal 
vagy rendelkezésre állással, a reagálások pontosságával vagy hiánytalanságával, az 
eredményekkel, a megfelelı kivitelezéssel, a vírusok hiányával, valamint az ésszerő gondossággal 
és jártassággal kapcsolatos garanciát, kötelezettséget és feltételt a TomTom 
tartalomszolgáltatások, a TomTom gomb, a TomTom tartalom, a Felhasználó által generált 
tartalom vagy minden Harmadik fél funkció vonatkozásában. A garanciák, kötelezettségek vagy 
feltételek ugyanilyen kizárása érvényes mindazon támogatásra vagy egyéb szolgáltatásokra, 
információkra, szoftverre és kapcsolódó tartalomra, amelyek megadása a TomTom 
tartalomszolgáltatásokon, a TomTom gombon, a TomTom tartalmon, a Felhasználó által generált 
tartalmon vagy a Harmadik fél funkciókon keresztül történik vagy nem történik, illetve amelyek 
egyébként jelentkeznek annak kapcsán, hogy Ön eléri, felhasználja, feltölti vagy módosítja a 
TomTom tartalomszolgáltatásokat, a TomTom gombot, a TomTom tartalmat, a Felhasználó által 
generált tartalmat vagy a Harmadik fél funkciókat. Emellett a TomTom tartalomszolgáltatások, a 
TomTom gomb, a TomTom tartalom, a Felhasználó által generált tartalom vagy a TomTom 
tartalomszolgáltatásokon keresztül biztosított harmadik fél funkciók tekintetében nem létezik 
garancia vagy kötelezettség a bérlıként való használatra, tulajdonlásra vagy jogbitorlás hiányára 
sem.  

c) Elıfordulhat, hogy a TomTom harmadik felekre támaszkodik a TomTom tartalomszolgáltatások 
(bizonyos részeinek) biztosításánál, így például amikor a TomTom tartalomszolgáltatás Harmadik 
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fél funkciók biztosítását foglalja magában. A TomTom nem akarja és nem is tudja szavatolni azt, 
hogy az ilyen Harmadik fél funkciók mindenkor az Ön rendelkezésére állnak majd, és jogában áll 
az ilyen Harmadik fél funkciók biztosítását akkor megszüntetni, amikor azokat a TomTom már 
nem tudja ésszerően biztosítani anélkül, hogy azokkal kapcsolatban ne merülne fel valamilyen 
ellentételezés fizetésének a kötelezettsége. 

 
14) Felelısség 
a) A TomTom nem hagy jóvá semmilyen Felhasználó által generált tartalmat, illetve abban 

kifejezésre juttatott véleményt, ajánlást vagy tanácsot, és a TomTom kifejezetten kizár bármely és 
minden felelısséget az ilyen Felhasználó által generált tartalom Ön általi hozzáférésével és 
használatával kapcsolatban.  

b) Amennyire a hatályos törvények alapján lehetséges, sem a TomTom, sem annak szállítói vagy 
alvállalkozói nem tartoznak felelısséggel Ön vagy bármely harmadik fél felé semmi olyan 
közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy egyéb kárért (minden esetben beleértve – 
korlátozás nélkül – a TomTom tartalomszolgáltatások, a TomTom gomb, a TomTom tartalom, a 
Felhasználó által generált tartalom vagy a TomTom tartalomszolgáltatásokon keresztül harmadik 
felek által biztosított funkciók hozzáférésének, felhasználásának, feltöltésének vagy 
módosításának (az esettıl függıen) a lehetetlensége, az adatvesztés, a meghiúsult üzletek, az 
elmaradt haszon vagy a hasonlók miatti károkat) amelyek oka a TomTom tartalomszolgáltatások, 
a TomTom gomb, a TomTom tartalom, a Felhasználó által generált tartalom vagy a TomTom 
tartalomszolgáltatásokon keresztül harmadik felek által biztosított funkciók használata vagy 
használatának lehetetlensége, illetve az Ön fiókjához való bármely jogosulatlan hozzáférés még 
abban az esetben sem ha a TomTom tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetıségérıl.  

c) A TomTom nem felelıs (i) a munkavállalói, ügynökei és/vagy a TomTom tartalomszolgáltatások 
felhasználói részérıl történı csalásokért; vagy (ii) a munkavállalói, ügynökei és/vagy a TomTom 
tartalomszolgáltatások felhasználói részérıl történı csalárd megtévesztésekért. 

d) A fentiektıl, valamint a jelen feltétekben és kikötésekben foglalt minden egyébtıl függetlenül a 
jelen feltételek és kikötések semmilyen rendelkezése nem korlátozza egyik fél felelısségét sem a 
saját hanyagsága miatt bekövetkezı haláleset vagy személyi sérülés tekintetében. 

e) A fenti felelısségkorlátozás nem érinti a hatályos nemzeti törvények alapján meglevı jogokat. 
 
15) Díjak 

A TomTom ingyenesen kínálja a TomTom tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A 
TomTom fenntartja magának a jogot arra, hogy a TomTom tartalomszolgáltatások 
ingyenességétıl bármikor eltérjen vagy azt megszüntesse. A TomTom tájékoztatni fogja Önt, ha a 
TomTom tartalomszolgáltatásokhoz a jövıben csak díj ellenében lehet hozzáférni. Ilyen esetben 
Ön választhat majd, hogy folytatja-e a TomTom tartalomszolgáltatások használatát az adott díjért, 
vagy megszünteti a TomTom tartalomszolgáltatások használatát. 

 
16) Vis major 

A vis major olyan körülményeket jelent, amelyek megakadályozzák a TomTom jelen feltételek és 
kikötések szerinti kötelezettségeinek teljesítését, de amelyek nem a TomTomnak tulajdoníthatók, 
és a TomTom ésszerő hatáskörén kívül állnakA vis major események körébe beletartoznak az 
olyan késedelmes és/vagy elhúzódó vagy hiányos teljesítések a TomTom részérıl, amelyek kiváltó 
körülményei nem a TomTom-nak tulajdoníthatók és a TomTom ésszerő hatáskörén kívül állnak. 
Vis major helyzetben a TomTom minden kötelezettségét fel kell függeszteni. Amennyiben 
kilencven (90) naptári napnál hosszabb azon idıszak, amelyen keresztül a TomTom vis major 
következtében nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, úgy a TomTom anélkül jogosult felmondani a 
TomTom tartalomszolgáltatásokra vonatkozó szerzıdést, hogy az ilyen felmondásból adódóan 
vagy azzal összefüggésben bármilyen kártérítést kellene fizetnie. 

 
17) Személyes adatok védelme 
a) Az Ön személyes adataira, fiókjára vagy tranzakcióira vonatkozó információkat a TomTom csak a 
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saját Adatvédelmi politikájával (http://www.tomtom.com/legal) összhangban szolgáltathatja ki 
harmadik feleknek. Ön ezennel elismeri, hogy elolvasta és elfogadta az Adatvédelmi politikát. 

b) Mivel a TomTom nem figyeli az Önhöz tartozó Felhasználó által generált tartalmat, így ha az 
ilyen Felhasználó által generált tartalom részeként Ön véletlenül személyes információkat is 
feltölt, akkor azokat a TomTom tartalomszolgáltatások minden más felhasználója is láthatja.  

 
18) Hivatkozások harmadik felek weboldalaira 

A TomTom nem vállal felelısséget harmadik felek weboldalainak tartalmáért, szolgáltatásokért 
vagy funkciókért, továbbá a harmadik felek weboldalain vagy szolgáltatásokban szereplı 
hivatkozásokért, illetve a harmadikfél-weboldalak vagy szolgáltatások semmilyen módosításáért 
vagy frissítéséért. Amikor a TomTom harmadikfél-weboldalakra, szolgáltatásokra és/vagy 
funkciókra mutató hivatkozásokat és/vagy hozzáférést biztosít, akkor ez csupán az Ön kényelmét 
szolgálja, és az ilyen hivatkozások vagy hozzáférések biztosítása nem jelenti az adott harmadikfél-
weboldal, szolgáltatás vagy funkció TomTom általi jóváhagyását. 

 
19) Harmadik felek jogai 

A harmadik felek jogaira vonatkozó hatályos törvények értelmében a harmadik felek ugyan nem 
jogosultak alapul venni vagy foganatosítani a jelen feltételek és kikötések egyik rendelkezését 
sem, de ez nem érinti a harmadik felek azon jogait vagy jogorvoslatait, amelyek az említett 
hatályos törvényeken kívül állhatnak rendelkezésre.  

 
20) Fennmaradás 

A TomTom tartalomszolgáltatásokra vonatkozó szerzıdés megszőnését követıen is hatályban 
maradnak a jelen feltételek és kikötések azon rendelkezései, amelyeknél ez jellegüknél fogva 
szükséges. 

 
21) Elkülöníthetıség 

Ha a jelen feltételek és kikötések bármely rendelkezése semmisnek, érvénytelennek, 
érvényesíthetetlennek vagy törvénytelennek minısül, attól a többi rendelkezés továbbra is teljes 
érvényben és hatályban marad. Ön és a TomTom köteles új feltételekben és kikötésekben 
megállapodni az ilyen érvénytelen rendelkezések pótlása céljából. Tartalmukat és hatásukat 
tekintve ezen új feltételeknek és kikötéseknek a lehetı legjobban meg kell közelíteniük az eredeti 
írott szöveget, ugyanakkor viszont tényleges jogokat is biztosítaniuk kell. 

 
22) Irányadó jog 

A jelen feltételekre és kikötésekre, az ezekkel kapcsolatos jogvitákra, illetve a TomTom 
tartalomszolgáltatások, a TomTom tartalom, a Felhasználó által generált tartalom vagy egyéb 
felhasználására az Ön hivatalos székhelye vagy lakhelye szerinti ország, azaz ……. törvényei 
tekintendık irányadónak. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Árukereskedelmi 
Konvenciója nem alkalmazható a jelen feltételekre és kikötésekre. A jelen feltételekbıl és 
kikötésekbıl adódó minden jogvitát az Ön hivatalos székhelye vagy lakhelye szerinti ország, azaz 
….. bíróságai elıtt kell rendezni, amely bíróságok kizárólagos joghatósággal bírnak az ilyen 
jogviták tekintetében. 

 
 
 
2007. novemberi változat 

 


