[Magyarország]

Általános felhasználási feltételek
TomTom International B.V.
De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia
és valamennyi leányvállalata (együttesen „TomTom”)
Tartalom
1

Hatály ................................................................................................ 3

2

Az Ön rendelése közvetlenül a TomTomtól ........................................ 3
2.1

Hogyan lehet megrendelést leadni ................................................................... 3

2.2

Ár és fizetés........................................................................................................ 3

2.3

Szállítás és az elveszés kockázata ...................................................................... 4

3

A rendeléstől való elállás joga ............................................................4

4

a saját fiókja és előfizetései; ............................................................... 5

5

4.1

Saját fiók: regisztráció és kezelés ...................................................................... 5

4.2

Előfizetések........................................................................................................ 6

4.3

A fiók és/vagy az előfizetések megszüntetése ................................................... 6

Saját használat .................................................................................. 7
5.1

Az Ön használati jogai ....................................................................................... 7
5.1.1 Szolgáltatások és alkalmazások ................................................................ 7
5.1.2 TomTom tartalom .................................................................................... 7
5.1.3 Felhasználói adatok és/vagy a felhasználó által generált adatok ............ 8

5.2

Az Ön használati felelősségei és kötelezettségei ............................................... 8
5.2.1 Az Ön tulajdona a felhasználói adatok és/vagy a felhasználó által
generált adatok tekintetében ............................................................................ 8
5.2.2 A termékek, szolgáltatások és alkalmazások módosítására vonatkozó
korlátozás .......................................................................................................... 9
5.2.3 Visszaélések jelentése és a helytelen használattól való tartózkodás........ 9
5.2.4 A felhasználói interakcióval kapcsolatos jogi nyilatkozat....................... 11
5.2.5 Amatőr sportolói státusszal kapcsolatos jogi nyilatkozat ....................... 11
5.2.6 Testmozgás-értesítővel kapcsolatos jogi nyilatkozat .............................. 11

5.3

A TomTom jogai ............................................................................................... 11
1

5.3.1 Kommunikáció és információ ................................................................. 11
5.3.2 Megszűnés és módosítás ......................................................................... 11
5.3.3 Felhasználói adatok és/vagy a felhasználó által generált adatok .......... 12
6

Megszüntetés és korlátozások az Ön általi szerződésszegés esetén ... 12

7

Korlátozott garancia az Ön terméke vonatkozásában ....................... 13
7.1

Korlátozott garancia ........................................................................................ 13

7.2

Mire nem terjed ki a jelen korlátozott garancia.............................................. 13

7.3

Hogyan tehet garanciális igénybejelentést ..................................................... 14

8

Korlátozott garancia a szolgáltatások, alkalmazások, felhasználó által
generált adatok és harmadik felek anyagai tekintetében .................. 14

9

A felelősség és kártérítés korlátozása az Ön részéről ....................... 15
9.1

A felelősség korlátozása .................................................................................. 15

9.2

Kártérítés ......................................................................................................... 16

10 Harmadik felek anyagai és harmadik felek weboldalai .................... 16
11 Vis maior ......................................................................................... 17
12 Adatvédelem.................................................................................... 17
13 Harmadik fél jogai ........................................................................... 17
14 Módosít ........................................................................................... 17
15 Teljes megállapodás ........................................................................ 17
16 Hatályban maradás ......................................................................... 18
17 Részleges érvényesség ..................................................................... 18
18 Irányadó jog és illetékes bíróság ...................................................... 18
19 Fordítások ....................................................................................... 19
20 Kérdések és panaszok ...................................................................... 19
21 Definíciók ........................................................................................ 19

2

1

Hatály

A Felhasználási feltételek az alábbiakra érvényesek:
i. minden megrendelés, vétel vagy más formában végzett beszerzés,
–
–

ii.
iii.

vonatkozik a saját fiókjára és annak létrehozására,
a következők használatára és/vagy elérésére:
–
–

iv.

amely közvetlenül a TomTom vállalattól a termékekre és szolgáltatásokra, illetve
viszonteladótól az alkalmazásokra irányul, továbbá

valamennyi termék, szolgáltatás, alkalmazás és felhasználó által generált adat;
beépített eszközök, kivéve, ha azokra a viszonteladó vagy harmadik fél gyártó
felhasználási feltételei érvényesek és

a saját felhasználói adatok feltöltésére, használatára és/vagy elérésére.

(i) A termék, szolgáltatás vagy alkalmazás megrendelésével, megvásárlásával; (ii)
bármely platform, szolgáltatás vagy alkalmazás használatával és/vagy elérésével és
(iii) a fiók létrehozásával a Felhasználási feltételeket és azok minden módosítását,
kiegészítését elfogadja, és elismeri, hogy ezek kötelezik Önt.
A Felhasználási feltételekben alkalmazott definíciók listája a dokumentum végén
található.
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Az Ön rendelése közvetlenül a TomTomtól

2.1 Hogyan lehet megrendelést leadni
A TomTom termékeket és szolgáltatásokat kínál a TomTom weboldalakon,
platformokon és alkalmazásokon keresztül. Ezek a termékek és szolgáltatások
TomTom tartalmakat és harmadik felek anyagait tartalmazzák.
Ha szeretne rendelni, vásárolni vagy bármilyen más formában terméket vagy
szolgáltatást közvetlenül a TomTomtól beszerezni, akkor a megrendelést elküldheti
egy platformon, a TomTom weboldalain vagy egy alkalmazáson keresztül.
Minden beküldött megrendelést a TomTomnak is el kell fogadnia. A megállapodás az
elfogadással jön létre, amely a TomTom részéről a megrendelés megerősítésével
történik. A TomTom fenntartja a jogot, hogy bármely rendelést részben vagy
egészben elutasítson, illetve, hogy maximális rendelési mennyiséget alkalmazzon.
Valamennyi termékrendelés a készlet rendelkezésre állásától is függ.

2.2 Ár és fizetés
Bizonyos termékekért és szolgáltatásokért fizetni kell. A TomTom weboldalakon és
alkalmazáson a termékek és/vagy szolgáltatások feltüntetett árai tartalmazzák az
áfát, a standard szállítási költségeket és (az esetleges) kezelési költséget. A
rendeléshez kapcsolódóan Ön felel a helyi forgalmi adók, egyéb adók és kormányzati
illetékek megfizetéséért. Az árak bármikor változhatnak (továbbá a Felhasználási
feltételeken belül a „Saját használat” fejezet „TomTom jogai” szakaszában a
„Megszűnés és módosítás” pont érvényes az árakra), de nem befolyásolják a
módosítási dátum előtti termék- vagy szolgáltatásrendeléseket.
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Bizonyos szolgáltatásokat díjmentesen kínálunk. A TomTom fenntartja a jogot, hogy
e szolgáltatások ingyenes kínálatától bármikor elálljon, vagy a kínálatot
megszüntesse. A TomTom tájékoztatnia fogja Önt, ha a jövőben egy szolgáltatást díj
ellenében fog kínálni. Ilyen esetben választhatja a szolgáltatás adott díj ellenében
való további használatát, vagy a szolgáltatás használatának megszüntetését.
Minden rendelésért a TomTom által rendelkezésre bocsátott fizetési szolgáltatáson
keresztül kell fizetni. A rendelések elküldéséhez és a fizetési szolgáltatás
használatához meg kell adnia az előnyben részesített fizetési módot, a számlázási és
szállítási címet (ha alkalmazható) és/vagy a rendeléshez szükséges egyéb adatokat.
Ha bármilyen okból a fizetési szolgáltatáson keresztül történő beszedés sikertelen, a
TomTom postai úton számlát küld a fizetendő összegről, amelyet a számla dátumától
számított 15 napon belül csekken, postautalvánnyal vagy hitelkártyával kell
kiegyenlítenie.

2.3 Szállítás és az elveszés kockázata
A TomTom arra törekszik, hogy a terméket a rendelés jóváhagyásától számított 30
napon belül kiszállítsa. Több termék rendelése esetén a TomTom fenntartja a jogot,
hogy az egyes termékeket külön szállítsa ki. Továbbá a TomTom arra törekszik, hogy
a szolgáltatásokat a rendelés elfogadásától számított 24 órán belül elérhetővé tegye.
A termék kiszállítása az Ön szállítási címére történik. A szolgáltatás letölthető vagy
elektronikus úton szállítjuk és/vagy tesszük elérhetővé Önnek. A termék elveszésének
illetve sérülésének kockázata Önre hárul abban a pillanatban, amikor a terméket
Önnek kiszállítottuk. A szolgáltatás elveszésének illetve sérülésének kockázata Önre
hárul abban a pillanatban, amikor a szolgáltatást az Ön számára elérhetővé tettük,
illetve elektronikusan kiszállítottuk Önnek.
Amennyiben nem veszi át a terméket, a TomTom fenntartja a jogot, hogy a termék
kézbesítéséig a tárolás ésszerű költségét felszámítsa.
Ha a TomTom irányításán kívül eső bármely okból a kiszállítás meghiúsul, a
TomTom fenntartja a jogot, hogy a megállapodást felmondja, és a kifizetett pénzt
visszatérítse.
Amennyiben a TomTom tévesen szállít ki Önnek terméket, és/vagy tévesen bocsát az
Ön rendelkezésére egy szolgáltatást, kérjük, lépjen kapcsolatba a TomTommal, hogy
a visszaküldésről további útmutatást kapjon (küldjön e-mailt a
http://www.tomtom.com/support oldalon keresztül).
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A rendeléstől való elállás joga

A TomTomon keresztül beszerzett termékek vonatkozásában joga van a vételi
megállapodást bármilyen okból, az Ön címére történt kiszállítástól számított 14
napon belül felmondani. A TomTom visszatéríti a vételárat és a ténylegesen fizetett
eredeti szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk
standard kiszállításként kínált legkevésbé költséges szállítástól eltérő mód
kiválasztásából származnak, vagy ha több terméket rendelt, és nem az összes vásárolt
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terméket küldi vissza). A TomTom a visszatérítést az eredeti tranzakcióval azonos
fizetési mód használatával végzi, kivéve, ha Ön kifejezetten ettől eltérően rendelkezik.
Az elállási jog gyakorlása érdekében a szállítást követő 14 napon belül a
http://www.tomtom.com/support oldalon keresztül történő e-mail küldéssel
döntéséről tájékoztatnia kell a TomTomot, hogy a rendelés visszaküldéséhez
azonosítószámot kapjon. Használhatja a visszavonási űrlapot (Withdrawal Form)
[www.tomtom.com/support]. Ezt követően, amikor a rendelés visszaküldéséhez az
azonosítószámot megkapja, haladéktalanul vissza kell küldenie a terméket
kamatoktól, zálogjogoktól és egyéb követelésektől mentesen, az azonosítószámmal
együtt kapott postai címként szereplő címre.
Ha úgy dönt, hogy felmondja a vételi megállapodást, és a terméket visszaküldi a
TomTom részére, Ön felel a termék esetleges értékcsökkenéséért, amely a termék
jellegének, jellemzőinek és működésének nem megfelelő kezelésből adódik.
Elfogadja, hogy a TomTom felszámítja Önnek a termék visszaküldéséhez
kapcsolódóan felmerült minden szállítási vagy postai költséget.
A TomTomtól beszerzett szolgáltatások esetében elfogadja, hogy a
szolgáltatásnyújtást a TomTom az Ön megrendelésének elfogadásával azonnal – vagy
a lehető leghamarabb – megkezdi, és hogy Ön a teljesítéssel egy időben az elállási
jogáról lemond.
A TomTomtól vagy viszonteladótól beszerzett alkalmazások esetében elfogadja, hogy
az alkalmazások biztosítását a TomTom az alkalmazás letöltése után azonnal – vagy a
lehető leghamarabb – megkezdi, és hogy Ön a teljesítéssel egy időben az elállási
jogáról lemond.
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a saját fiókja és előfizetései;

4.1 Saját fiók: regisztráció és kezelés
Az alábbiakhoz lehet, hogy létre kell hoznia egy fiókot, majd a megfelelő platformon
be kell jelentkeznie:
i. termék vagy szolgáltatás megrendelése;
ii. egy szolgáltatás, alkalmazás és/vagy felhasználó által generált adatok elérése
vagy használata (akár közvetlenül a TomTomtól, akár viszonteladótól
származik);
iii. legyen lehetősége felhasználói adatokat és/vagy felhasználó által generált
adatokat feltölteni és/vagy letölteni
Az álnév („alias-név” vagy „becenév”) használati joga ellenére a fiók létrehozásakor
hozzájárul, hogy a regisztrációkor önmagáról pontos adatokat közöl. Kérjük, a
fiókadatait frissítse, és változás esetén azonnal módosítsa a fiókadatokat.
A szolgáltatások, alkalmazások és a felhasználó által generált adatok kizárólag
tizennyolc (18) éven felüli felhasználók számára készültek. Ön kijelenti, és garantálja,
hogy a 18. életévét betöltötte. Ne hozzon létre fiókot másik személyként, csoportként
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vagy jogi személyként az adott fél hozzájárulása nélkül, illetve ne adja el, ruházza át
saját profilját vagy fiókját.
Valamennyi a saját fiókján vagy fiókjával történő tevékenységért Ön felel. Ön felel
saját felhasználónevéért, és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekért. A TomTom nem
felel semmilyen veszteségért, amely a saját fiókja az Ön tudtával vagy tudta nélkül
történt illetéktelen használatából ered.
Haladéktalanul köteles értesíteni a TomTomot, abban az esetben, ha tudomást szerez
a fiókjához tartozó szolgáltatások, alkalmazások, felhasználói adatok és/vagy a
felhasználó által generált adatok Ön által nem engedélyezett harmadik felek általi
hozzáféréséről vagy használatáról, illetve a biztonság bármilyen más lehetséges
megsértéséről.

4.2 Előfizetések
Szolgáltatást kínálhatunk egyszeri alkalommal vagy előfizetéses alapon. Ha
előfizetéssel rendelkezik, a szolgáltatást rendszeresen vagy folyamatosan nyújtjuk
Önnek.
Az előfizetések határozatlan időre jönnek létre, kivéve, ha a TomTom és Ön
határozott időben állapodtak meg.

4.3 A fiók és/vagy az előfizetések megszüntetése
Ha saját fiókját és/vagy előfizetését szeretné megszüntetni, azt 30 napos felmondási
idővel megteheti, ha a http://tomtom.com/support oldalon a „kapcsolat” pontot
kiválasztva kapcsolatba lép a TomTommal.
A TomTom (a Felhasználási feltételek „Megszüntetés és korlátozások az Ön általi
szerződésszegés esetén” fejezetében szereplő felmondási jogok mellett) semleges
okokból is megszüntetheti fiókját és/vagy előfizetését. A TomTom lehetőség szerint
mindig megpróbálja tájékoztatni Önt bármilyen közeli megszüntetésről, de minden
esetben legalább harminc (30) nappal a fiók tényleges megszüntetése előtt értesíti
Önt.
A saját fiókja és/vagy előfizetése megszüntetése esetén, a TomTom tartalmak minden
példányát és valamennyi tartalom elemet meg kell semmisítenie.
A fiók megszüntetése után semmilyen adathoz nem lesz hozzáférése, beleértve a saját
felhasználói adatait is. Saját felelősségi körébe tartozik azoknak a felhasználói
adatoknak az eltávolítása, amelyeket a megszüntetés végrehajtása után is meg kíván
tartani.
Ha az előfizetése határozott időtartamra szól, akkor az időtartam lejártakor
automatikusan megszűnik.
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5

Saját használat

5.1

Az Ön használati jogai

5.1.1 Szolgáltatások és alkalmazások
A jelen Felhasználási feltételek alapján a TomTom megadja a jogot Önnek a
közvetlenül a TomTomtól vagy a viszonteladón keresztül beszerzett szolgáltatások és
alkalmazások eléréséhez és használatához. Amennyiben egy szolgáltatást és/vagy
alkalmazást meg kell vásárolni, akkor a fizetős szolgáltatás és/vagy alkalmazás
elérésére és használatára vonatkozó engedélyt a vásárlás befejezését követően kapja
meg.
5.1.2 TomTom tartalom
A szolgáltatások és alkalmazások TomTom tartalmat foglalnak magukban. Jelen
pontban meghatározott feltételekkel engedélyt kap a TomTom tartalom használatára,
amelyet a termék, szolgáltatás vagy alkalmazás részeként és/vagy annak révén
biztosítunk.
Az engedély nem kizárólagos és nem ruházható át. Az engedély nem tartalmaz olyan
jogot, ami alapján a szolgáltatáshoz, az alkalmazáshoz vagy a TomTom tartalomhoz
kapcsolódóan jövőbeni fejlesztéseket, frissítéseket, kiegészítéseket, támogatást vagy
műszaki segítséget kaphat, kivéve, ha a TomTom kifejezetten feltüntette, hogy ezek
biztosítása a termék, szolgáltatás vagy alkalmazás szerves részét képezi.
Ha a szolgáltatáshoz, az alkalmazáshoz vagy TomTom tartalomhoz kapcsolódóan
fejlesztéseket, frissítéseket, kiegészítéseket kapott, akkor azok használatát a jelen
Felhasználási feltételek vagy egyéb felhasználási feltételek szabályozzák. Azokra
további költségtérítés vonatkozhat, amelyről tájékoztatjuk, illetve az adott fejlesztés,
frissítés, kiegészítés biztosítása előtt ezeket el kell fogadnia.
A fentieken túl az alábbiak elsősorban a TomTom térképekre érvényesek (amely a
TomTom egyik szolgáltatása):
i. tekintettel a Kínát érintő adatokra: Ön hozzájárul, hogy minden olyan
szolgáltatásra, amely Kína adatait tartalmazza, további felhasználási feltételek
vonatkozhatnak, amelyeket akkor biztosítunk Önnek, amikor azok a TomTom
számára elérhetővé válnak. Kína adatai nem exportálhatók Kínából.
ii. tekintettel a Indiát érintő adatokra: Ön hozzájárul, hogy minden olyan
szolgáltatásra, amely India adatait tartalmazza, további felhasználási feltételek
vonatkozhatnak, amelyeket akkor biztosítunk Önnek, amikor azok a TomTom
számára elérhetővé válnak.
iii. tekintettel a Dél-Koreát érintő adatokra: Ön hozzájárul, hogy minden olyan
szolgáltatásra, amely Korea adatait tartalmazza, további felhasználási
feltételek vonatkozhatnak, amelyeket akkor biztosítunk Önnek, amikor azok a
TomTom számára elérhetővé válnak. Korea adatai nem exportálhatók DélKoreából.
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5.1.3 Felhasználói adatok és/vagy a felhasználó által generált adatok
A jelen Felhasználási feltételek alapján a TomTom megadja a jogot Önnek, hogy (i)
felhasználói adatokat töltsön fel, használjon és módosítson, illetve (ii) a felhasználó
által generált adatokat feltöltse vagy használja.
A saját felhasználói generált adatok feltöltésével megőrzi valamennyi azokhoz fűződő
jogát, de ezennel a TomTom számára nemzetközi, örökös, visszavonhatatlan, nem
kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható használati, feltöltési, módosítási, terjesztési,
továbbengedélyezési, műszaki visszafejtési, visszafejtési engedélyt, illetve a
felhasználói tartalom vagy hivatkozások bármilyen formában és médián való
megjelenítéséhez az engedélyt megadja.
Ha úgy véli, hogy a munkáját helytelenül másolták, tették közzé a szolgáltatásokban,
alkalmazásokban vagy a TomTom weboldalakon, és az jogsértést képez, kérjük,
biztosítsa számunkra a következő információkat: (i) a szerzői jog tulajdonosának
vagy a nevében eljáró felhatalmazott személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
és elektronikus vagy fizikai aláírása; (ii) a szerzői jog által védett munka leírása,
amelyet állítása szerint jogsértés ért; (3) annak leírása, hogy az Ön által bejelentett
jogsértés a szolgáltatásokon, alkalmazásokon vagy TomTom weboldalakon hol
található; (iii) írásos nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen feltételezi, hogy a vitatott
használatot a szerzői jog tulajdonosa, megbízottja vagy a jog nem engedélyezte és (5)
a saját nyilatkozata, amelyet büntetőjogi felelőssége tudatában tesz, miszerint az Ön
értesítésében szereplő fenti információk pontosak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa,
vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni. A fenti követelményeket be
kell tartani, hogy a TomTom a jogsértésről jogilag megfelelő értesítést kapjon. A
szerzői joggal kapcsolatos jogsértésre vonatkozó panaszait küldje az
illegalproduct@tomtom.com címre.
Más felhasználók által generált adatokat érintően a TomTom feljogosítja Önt, hogy
ezeket a felhasználó által generált adatokat a jelen Felhasználási feltételekkel
összhangban használja és módosítsa, illetve ezeket feltöltse.
A felhasználói adatok feltöltésével valamennyi azokhoz kapcsolódó jogát megőrzi.

5.2 Az Ön használati felelősségei és kötelezettségei
5.2.1 Az Ön tulajdona a felhasználói adatok és/vagy a felhasználó által
generált adatok tekintetében
A TomTom nem támaszt tulajdonjogi igényt a felhasználói adatok és/vagy a
felhasználó által generált adatok vonatkozásában. Ön megerősíti, és garantálja, hogy
birtokolja a szükséges engedélyeket, jogokat, jóváhagyásokat és beleegyezéseket
illetve azokkal rendelkezik, hogy a felhasználói adatokat és a felhasználó által
generált adatokat feltölthesse, és hogy a TomTom számára a jelen Felhasználási
feltételek által biztosított összes jogot megadja, beleértve a szolgáltatások, az
alkalmazások és a TomTom weboldalak más felhasználói számára az engedély
megadásának a jogát, melynek keretében az Ön felhasználói tartalmát a jelen
Felhasználási feltételekkel összhangban használhatják, módosíthatják és feltölthetik.
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5.2.2 A termékek, szolgáltatások és alkalmazások módosítására
vonatkozó korlátozás
A vonatkozó jogszabályok által megengedett illetve a TomTom által a termékeken,
szolgáltatásokon és alkalmazásokon keresztül elérhetővé tett valamennyi technológia
vagy módszer által kifejezetten megengedett esetek kivételével, nem módosítja,
alakítja át vagy változtatja meg a termékeket, szolgáltatásokat és az alkalmazásokat
vagy azok bármely részét (akár közvetlenül a TomTomtól, akár viszonteladón
keresztül szerezte be) − illetve ezt más személynek sem engedélyezi, azokat
visszafejtés segítségével nem elemezi, a termékeket, szolgáltatásokat és az
alkalmazásokat nem bontja szét vagy szedi részekre, azok kivonatából más
termékeket nem készít, a titkosítást nem töri fel, illetve nem kerüli meg, és ezt nem
teszi lehetővé harmadik személyeknek sem.
5.2.3 Visszaélések jelentése és a helytelen használattól való tartózkodás
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a TomTom nem vállal felelősséget a szolgáltatások,
alkalmazások és a felhasználó által generált adatok rendszeres ellenőrzéséért. Ha
tudomására jutott, hogy a szolgáltatásokat, alkalmazásokat és a felhasználó által
generált adatokat bármely felhasználó helytelenül használja, akkor azt kérjük,
jelentse a TomTom támogatás részére a http://www.tomtom.com/support oldalon.
A szolgáltatások és alkalmazások elérésével és használatával és a felhasználói adatok
és a felhasználó által generált adatok feltöltésével és használatával hozzájárul, hogy
minden olyan helytelen magatartástól tartózkodik, amely többek között az alábbiakra
terjed ki:
i. Promóciós használat és fizetések: a szolgáltatások és alkalmazások és/vagy a
felhasználói adatok illetve a felhasználó által generált adatok reklámozási,
promóciós, marketing és/vagy értékesítési célokra való használata,
üzletszerzési célú vagy bármilyen más kereskedelmi tartalom közzététele a
szolgáltatásokon és alkalmazásokon keresztül. Továbbá elfogadja, hogy
tartózkodik attól, hogy harmadik félnek közvetlenül vagy közvetve díjat
számítson fel a szolgáltatások és alkalmazások és/vagy a felhasználó által
generált adatok használatáért, vagy hogy ilyen célból harmadik féltől fizetséget
fogadjon el. Továbbá elfogadja, hogy tartózkodik attól, hogy a szolgáltatásokat,
alkalmazásokat vagy a felhasználó által generált adatokat kiolvassa vagy
tükrözze;
ii. Elektronikus támadások: olyan tevékenység a szolgáltatásokkal és
alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyek célja bármely szoftver, hardver,
telekommunikációs eszköz, (biztonsági) technológia, szolgáltatások és
alkalmazások megkerülése, megzavarása, megszakítása, károsítása, leállítása,
túlterhelése vagy funkciójának korlátozása. Elfogadja, hogy nem tesz közzé
olyan felhasználói adatokat vagy felhasználó által generált adatokat, amelyek
szoftvervírusokat, programokat vagy más számítógépes kódot tartalmaznak.
Továbbá hozzájárul, hogy nem tölt fel olyan felhasználói adatot vagy
felhasználó által generált adatot, amely vírusokat, trójai falovakat, férgeket,
időzített bombákat vagy más hasonló szoftvert tartalmazó anyagok küldését
vagy más módon való rendelkezésre bocsátását foglalná magában, amely a
TomTom szervereinek, számítógépeinek vagy hálózatának vagy egy
felhasználó fiókjának, számítógépének, hálózatának vagy termékének
működését károsítaná. Továbbá elfogadja, hogy tartózkodik bármilyen
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iii.

iv.

v.
vi.

vii.

automatizált rendszer használatától vagy elindításától, ilyenek többek között a
„robotok” és „pókok”, amelyek a szolgáltatásokat és alkalmazásokat úgy érik
el, hogy több üzenetet vagy kérést küldenek a TomTom szervereinek, mint
amennyi a szolgáltatások és alkalmazások szokásos, magánfelhasználóitól
hasonló időtartam alatt egy szokványos rendszer segítségével ésszerűen
elvárható lenne. Hozzájárul még, hogy tartózkodik attól, hogy megpróbáljon
más felhasználó fiókjához, számítógépéhez vagy hálózatához hozzáférni, vagy
abban zavart okozni;
Kéretlen üzenetek küldése vagy zaklatás: minden olyan felhasználói által
generált adat közzététele, amely magában foglalja a „levélszemét” vagy
„lánclevelek” küldését, illetve a kéretlen tömeges levelezést vagy
„spammelést”;
A TomTom érintettségére való utalás: a felhasználó által generált adatok oly
módon történő megjelenítése, amely a TomTommal való kapcsolatot, a
TomTom szponzorálását vagy a felhasználó által generált adatok TomTom
általi jóváhagyását feltételezi, amely félrevezető, sértő, illegális, ártalmas, nem
egyenes, sértő, rágalmazó, obszcén, vulgáris, gyűlölködő, amely bármilyen
harmadik fél jogait sérti, más módon törvénytelen, vagy a TomTom szellemi
tulajdonjogait csorbítja;
Félrevezetés: felhasználó által generált adatok feltöltése, amely olyan
információkat terjeszt, amelyekről tudja, hogy hamisak vagy félrevezetőek;
Törvények vagy mások jogainak megsértése: minden olyan felhasználó által
generált adat közzététele, amely más jogait sérti, beleértve a szerzői jogot, a
védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, adatvédelmet, nyilvánosságot vagy más
személyes jogot illetve tulajdonjogot. Továbbá elfogadja, hogy nem tesz közzé
olyan felhasználó által generált adatot, nem tesz olyan lépéseket vagy
használja oly módon a szolgáltatásokat és az alkalmazásokat, amely bármilyen
törvényt sért, vagy illegális tevékenységeket segít elő. Továbbá hozzájárul,
hogy nem tesz közzé sem közvetlenül, sem hivatkozás formájában olyan
tartalmat, amely illegális, sértő, rágalmazó, jogsértő, lázító, megtévesztő,
pontatlan, félrevezető, ártalmas, csalárd, hamis, illetlen, káros, zaklató,
megfélemlítő, fenyegető, gyűlölködő, becsmérlő, vulgáris, obszcén, pornográf,
erőszakos, explicit szexuális tartalommal bír, a magánéletet, nyilvánosságot,
szellemi tulajdont, tulajdon vagy szerződéses jogokat támadja, szexuális, faji,
kulturális, vagy etnikai kontextusban sértő, mások biztonságának árt vagy azt
fenyegeti, személyes információkat (beleértve telefonszámokat, otthoni vagy email címeket, keresztneveket vagy vezetékneveket), fényképeket használ fel
vagy tesz közzé, amelyek más felhasználóké vagy más felhasználókat illetve
harmadik feleket érintenek, azok kifejezett hozzájárulása nélkül, vagy ami más
módon kifogásolható;
Adatok gyűjtése vagy közzététele: kérjük, legyen tisztában azzal, hogy milyen
információkat oszt meg. Tartózkodnia kell attól, hogy bármilyen
szolgáltatásból, alkalmazásból vagy felhasználó által generált adatból adatot
nyerjen, vagy megpróbáljon adatot nyerni, kivéve, ha a TomTom ilyen
adatokat szándékozik szolgáltatni, vagy ezt az Ön számára elérhetővé teszi.
Továbbá elfogadja, hogy nem tölt fel olyan felhasználó által generált adatokat,
amelyek korlátozott vagy jelszó által védett oldalakat vagy rejtett oldalakat
illetve képeket tartalmaznak.
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Bármilyen egyéb törvénytelen vagy nemkívánatos használat:: a szolgáltatások,
alkalmazások és a felhasználó által generált adatok törvénytelen módon vagy a
jelen Felhasználási feltételek bármelyikének megsértésével történő használata.
Továbbá hozzájárul, hogy tartózkodik valamennyi magatartási kódex vagy más
irányelv megsértésétől, amely a szolgáltatásokra, alkalmazásokra és/vagy
felhasználó által generált adatokra vonatkozhat.

5.2.4 A felhasználói interakcióval kapcsolatos jogi nyilatkozat
A más emberekkel folytatott interakcióiért (akár online, akár személyes
vonatkozásban) kizárólag Ön felel. A TomTom nem felel vagy nem kötelezett
semmilyen veszteség vagy kár tekintetében, amely más felhasználókkal, személyekkel
folytatott interakcióból ered, akiket a szolgáltatásokon és alkalmazásokon keresztül
ismert meg, vagy azokkal a személyekkel, akik azért találták meg Önt, mert a
szolgáltatásokon és alkalmazásokon, azokon keresztül, vagy azok segítségével
információkat tett közzé. Hozzájárul, hogy ésszerű óvintézkedéseket tesz más
felhasználókkal a szolgáltatásokon és alkalmazásokon folytatott valamennyi
interakció során, és a másik személlyel való találkozás előtt elvégzi az esetlegesen
szükséges vizsgálódást. A TomTom nem köteles semmilyen felhasználók közötti
vitában részt venni, de saját mérlegelése alapján megteheti.
5.2.5 Amatőr sportolói státusszal kapcsolatos jogi nyilatkozat
Ön felel azért, hogy biztosítsa, a szolgáltatások és alkalmazások használata vagy
azokban való részvétele ne befolyásolja amatőr sportolóként való alkalmasságát. Az
Önre vonatkozó szabályokat, kérjük, ellenőrizze az amatőr sportszövetségénél. A
TomTom nem felel a szolgáltatások és alkalmazások Ön általi használatáért, amely
amatőr sportolóként az Ön alkalmatlanságát eredményezi.
5.2.6 Testmozgás-értesítővel kapcsolatos jogi nyilatkozat
A szolgáltatások és alkalmazások olyan funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a
testmozgást népszerűsítik. Vegye figyelembe a felmerülő kockázatokat, és keresse fel
orvosát mielőtt testmozgást végez, vagy a termékeket illetve TomTom
szolgáltatásokat használja. A TomTom nem felel az Ön által esetlegesen elszenvedett
olyan sérülésekért vagy károkért, amelyek a termékek, szolgáltatások és
alkalmazások funkcióinak használatából vagy arra való képtelenségéből erednek.

5.3 A TomTom jogai
5.3.1 Kommunikáció és információ
A fiók létrehozásával hozzájárul, hogy a TomTom elektronikus úton kommunikáljon
Önnel, és a szolgáltatások, alkalmazások, felhasználói adatok és/vagy a felhasználó
által generált adatok Ön általi használatáról bizonyos információkat megosszon
velünk.
5.3.2 Megszűnés és módosítás
A TomTom fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül az Önnek
biztosított vagy a termékek, szolgáltatások és alkalmazások használatán keresztül az
Ön számára elérhetővé tett (akár közvetlenül a TomTomtól, akár viszonteladón
keresztül beszerzett) szolgáltatásokat, alkalmazásokat és a felhasználó által generált
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adatokat megszüntesse, korlátozza, módosítsa, frissítse, fejlessze és kiegészítse,
kivéve, ha az ilyen frissítések, fejlesztések vagy kiegészítések a termék, szolgáltatások
és alkalmazások szerves részét alkotják, amint azt a TomTom az értékesítés során
jelezte.
A TomTom fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások és alkalmazások árait (akár
egyedi alapon, akár előfizetéses alapon) módosítsa, amelyről ésszerű időben
előzetesen értesíti Önt (e-mailben vagy a TomTom weboldalakon, szolgáltatásokon,
alkalmazásokon keresztül vagy más módon). Ha ez a módosítás magasabb árakat
eredményez, vagy más módon előnytelen Önnek (de nem abban az esetben, amikor a
magasabb árak oka a magasabb állami illetékek vagy adók), akkor a
http://www.tomtom.com/support oldalon keresztül küldött e-mail segítségével
felmondhatja az előfizetést a módosítás hatályba lépési napja előtt és annak napján.
5.3.3 Felhasználói adatok és/vagy a felhasználó által generált adatok
A TomTom saját belátása szerint gyűjthet és feldolgozhat a felhasználói adatokhoz és
a felhasználó által generált adatokhoz kapcsolódó használati statisztikákat, hogy
termékeit, szolgáltatásait és/vagy alkalmazásait javítsa, feltéve, hogy a szükséges
hozzájárulást Öntől megkapta.
A felhasználói adatokra tekintettel, ha ilyen jellegű adatokat tölt fel, akkor a TomTom
számára a felhasználói adatok használatához és másolásához nemzetközi, örökös,
visszavonhatatlan, jogdíjmentes engedélyt biztosít a TomTom saját használatára −
anélkül, hogy a felhasználói adatokat az Ön hozzájárulása nélkül harmadik fél
számára megjelenítené − amennyiben ez a használat a TomTom számára a
megrendelt termék és/vagy kért szolgáltatás biztosításához szükséges.
A felhasználó által generált adatokat érintően Ön feljogosítja a TomTomot, hogy más
felhasználók számára engedélyezze bármilyen felhasználó által generált adat
használatát, módosítását és feltöltését, amelyeket Ön a jelen Felhasználási
feltételekkel összhangban a szolgáltatásokon és alkalmazásokon keresztül tölthet fel.
A TomTom ezeket az információkat bárhol a világon, az általa alkalmasnak ítélt
módon használhatja, térítésmentesen és az információkat érintő morális jogok,
szellemi tulajdonjogok és/vagy más tulajdonjogok nélkül.
Ha a TomTom arról értesül, hogy bármely felhasználó által generált adat a jelen
Felhasználási feltételek bármely részével ellentétes, vagy valamely harmadik fél jogait
sérti, akkor ezt a felhasználó által generált adatot előzetes értesítés nélkül
eltávolíthatja. Az ilyen felhasználó által generált adatok feltöltése esetén a TomTom
megszüntetheti a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférését, illetve
azok használatát.
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Megszüntetés és korlátozások az Ön általi
szerződésszegés esetén

A TomTom fenntartja a jogot, hogy a saját belátása szerint, más jogok sérelme nélkül,
haladéktalanul − felmondás szükségessége nélkül és az Önnel vagy más személlyel
szembeni kötelezettsége nélkül − megszüntesse a fiókját és/vagy előfizetéseit, törölje
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profilját és bármely felhasználói adatát és/vagy felhasználó által generált adatát, és
korlátozza a fiókja, szolgáltatásai és alkalmazásai teljes egészének vagy egy részének
használatát, amennyiben (i) Ön nem teljesíti a jelen Felhasználási feltételek lényeges
feltételeit, vagy azokat megszegi; (ii) második kísérlet után is meghiúsul az Ön
szolgáltatásaiért és/vagy előfizetéseiért az ellenérték beszedése.
Ilyen esetben a TomTom tartalom és azok összes alkotórészének minden példányát
vissza kell küldenie, vagy meg kell semmisítenie.
Továbbá megszüntetéskor, azzal egyidejűleg a TomTom által Önnek biztosított
engedélyek és jogok is megszűnnek.
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Korlátozott garancia az Ön terméke
vonatkozásában

7.1

Korlátozott garancia

A TomTom korlátozott garanciát biztosít arra, hogy a termék (akár a TomTomtól,
akár viszonteladón keresztül szerezte be) szokásos használat mellett a termék
beszerzési dátumát követő két (2) éven át, vagy a jelen Felhasználási feltételek közül
bármely feltétel Ön által való megszegéséig (a rövidebb időtartam alkalmazandó) a
kivitelezés és az anyagok szempontjából hibáktól mentes lesz. Az említett időtartam
során a TomTom a terméket az alkatrészek ára vagy a munkadíj felszámítása nélkül –
saját belátása szerint – vagy megjavítja, vagy kicseréli. Továbbá a TomTom felel a
javításhoz vagy cseréhez kapcsolódó szállításért és/vagy szállítási költségekért. Ha a
termék megjavítása az időtartam lejártát követően történik, akkor a javítás
időtartama a javítási dátumot követő hat (6) hónappal fog lejárni. Ez a korlátozott
garancia nem átruházható.

7.2 Mire nem terjed ki a jelen korlátozott garancia
A korlátozott garancia nem terjed ki a szokásos használat és elhasználódás által
okozott kárra, vagy arra, ha a terméket a TomTom által nem jóváhagyott személy
nyitja fel vagy javítja meg, és nem terjed ki a visszaélés, nedvesség, folyadékok,
hőforrás illetve baleset közelsége vagy annak való kitettség, visszaélés, a termékhez
biztosított utasítások be nem tartása, hanyagság vagy helytelen alkalmazás által
okozott kárra. A korlátozott garancia szintén nem fedezi a termék felületét érő fizikai
sérülést.
Továbbá a korlátozott garancia nem terjed ki olyan szolgáltatásokra, alkalmazásokra,
felhasználó által generált adatokra vagy harmadik fél anyagára, amely a termék
melléklete, kísérője vagy amelyet a szolgáltatásokból, alkalmazásokból vagy a
TomTom weboldalakról beszerezve telepített a termékre. A korlátozott garancia nem
fedezi a termék telepítését, eltávolítását vagy karbantartását, illetve az ezekhez
kapcsolódó költségeket.
A jelen Felhasználási feltételekben leírt korlátozott garancián túl a TomTom nem
nyújt kereskedelmi vagy egyéb garanciát a termékre. A korlátozott garancia az
egyedüli kifejezett garancia, amit Önnek nyújtunk, és más olyan kifejezett garanciák
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vagy (esetleges) hasonló kötelezettségek helyett biztosítjuk, amelyet valamely reklám,
dokumentáció, csomagolás vagy egyéb kommunikáció hozna létre.
Jelen pont rendelkezései nem befolyásolják a kötelezően alkalmazandó nemzeti
jogszabályok szerinti törvényes jogait, többek között az áruk megfelelőségét érintő
jogi garanciát.

7.3 Hogyan tehet garanciális igénybejelentést
Annak érdekében, hogy a rendelése visszaküldéséhez azonosítószámot kapjon, a
korlátozott garancia szerinti igény bejelentéséhez a hibáról értesítenie kell a
TomTomot, és a TomTom számára a hibát le kell írni, úgy hogy az 2 éves garanciaidőszakon belül a http://www.tomtom.com/support címen kapcsolatba lép a
TomTommal. A hibáról való értesítést követően a lehető legrövidebb időn belül
vissza kell küldeni a terméket a hiba leírásával és a TomTomtól kapott
azonosítószámmal a TomTomnak, az azonosítószámmal együtt kapott postai címként
szereplő címre. A TomTom által meghatározott egyéb visszaküldési eljárásoknak is
meg kell felelnie (ha alkalmazható).

8

Korlátozott garancia a szolgáltatások,
alkalmazások, felhasználó által generált adatok és
harmadik felek anyagai tekintetében

A TomTom bizonyos szolgáltatások, alkalmazások és a felhasználó által generált
adatok (egy részének) tekintetében harmadik felektől függhet.
Önnek különösen figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy számítási hibák
előfordulhatnak a navigációs rendszerek használata közben, illetve ha a navigációs
rendszereket használ, módosít vagy feltölt, például a helyi környezeti feltételek
és/vagy hiányos illetve helytelen adatok miatt.
A szolgáltatások, alkalmazások, a felhasználó által generált adatok és bármely
harmadik fél anyagát a kapott formában biztosítjuk, azokra semmilyen garanciát
nem vállalunk.
A jog által megengedett lehető legnagyobb mértékig a TomTom nem nyújt − sem
kifejezett, sem vélelmezett − garanciát illetve nem tesz nyilatkozatot a szolgáltatások,
alkalmazások, felhasználó által generált tartalom vagy bármely harmadik fél
anyagainak beszerzésére (akár a TomTomtól közvetlenül, akár viszonteladón
keresztül), elérésére és használatára, többek között a következők tekintetében: (i)
kifogástalanság, hibák és pontosság (ii) megfelelés, (iii) hasznosság, kielégítő
minőség, adott célnak való megfelelés (iv) megbízhatóság, hibák, működés és
elérhetőség (v) vélelmezett, jogcímre vagy jogtisztaságra vonatkozó garancia (vi)
biztonság, információk, vírusok vagy más káros dolog átviteli kockázata, (vii) a
szakszerűségre való törekvés, támogatás, információk vagy szolgáltatások, (viii) sértő,
fenyegető, rágalmazó, jogellenes vagy más módon kifogásolható jelleg.
Jelen pont rendelkezései nem befolyásolják a kötelezően alkalmazandó nemzeti
jogszabályok szerinti törvényes jogait, többek között a kötelező érvényű törvényi
garanciákat. Ha e korlátozott garancia bármely része érvénytelen vagy
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érvényesíthetetlen, a korlátozott garancia fennmaradó része teljes mértékben
hatályos marad.

9

A felelősség és kártérítés korlátozása az Ön
részéről

9.1 A felelősség korlátozása
A jog által megengedett lehető legnagyobb mértékig sem a TomTom, sem beszállítói,
alvállalkozói, leányvállalatai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, megbízottjai
nem felelnek Ön felé vagy bármely harmadik fél felé az alábbiakból származó vagy az
alábbi esetekhez kapcsolódó közvetlen, speciális, véletlen, közvetett vagy
következményes károkért (többek között a termékek használatának vagy elérésének
képtelensége, adatvesztés, üzletvesztés, elmaradt nyereség, az üzletvitel megakadása
vagy hasonló tényezők):
i. a termék, szolgáltatás, alkalmazás, felhasználói adatok, felhasználó által
generált adatok vagy harmadik fél anyagának használata, használatának vagy
elérésének képtelensége, illetve ezek más jellegű teljesítménye, még akkor is,
ha a TomTomot az ilyen jellegű károk lehetőségéről tájékoztatták;
ii. az Ön vagy más felhasználók magatartása (akár online, akár offline) vagy egy
TomTom eseményen való részvétele vagy bármilyen felhasználó által generált
adat, még akkor is ha a TomTomot az ilyen jellegű károk lehetőségéről
tájékoztatták. Ön teljes körű felelősséget vállal a szolgáltatások, alkalmazások,
felhasználói adatok és felhasználó által generált adatok Ön általi használatáért
vagy
iii. szolgáltatások, alkalmazások és/vagy a felhasználó által generált adatok
felhasználóinak bármely valótlan állítása.
iv. a jelen Felhasználási feltételek bármilyen megsértése vagy
v. bármely jogszabály vagy bármely harmadik fél joga.
Továbbá a TomTom nem hagy jóvá felhasználó által generált adatokat vagy abban
kifejezett véleményt, javaslatot vagy tanácsot, és a TomTom kifejezetten kizár
minden felelősséget, amely e felhasználó által generált adatok Ön általi
hozzáférésével és használatával kapcsolatos. A TomTom kizárólag a felhasználó által
generált adatok terjesztésére szolgáló passzív csatornaként jár el, és nem vállal
semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget, amely a felhasználó által generált
adatokhoz vagy a felhasználók tevékenységéhez kapcsolódik. Még abban az esetben
is, ha a TomTom úgy dönt, hogy valamely felhasználó által generált adatot ellenőriz,
a TomTom akkor sem vállal az ilyen felhasználói tartalom ellenőrzéséért vagy
eltávolításáért semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a TomTom felelős az Ön
irányában bármilyen kárért, amely valamilyen módon a termék, szolgáltatás,
alkalmazás, felhasználói adatok, felhasználó által generált adatok és/vagy harmadik
fél anyagának a használatához és/vagy eléréséhez (vagy annak képtelenségéhez) vagy
más jellegű teljesítményéhez kapcsolódik, a TomTom felelőssége (i) díjköteles
termék, szolgáltatás vagy alkalmazás esetében az érintett termék, szolgáltatás vagy
alkalmazás Ön által ténylegesen kifizetett díj mértékére korlátozódik, és (ii) ingyenes
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szolgáltatás, alkalmazás, felhasználó által generált adatok és a saját felhasználói
adatai esetében 350,00 USD értékben korlátozott.
A fentiek vagy a jelen Felhasználási feltételek más rendelkezései sérelme nélkül, a
jelen Felhasználási feltételekben semmi nem korlátozhatja egyik fél felelősségét sem
saját gondatlanságából bekövetkező halálesetért vagy személyi sérülésért.
Az alkalmazandó nemzeti jogszabályok nem korlátozhatják vagy zárhatják ki a
felelősséget, amint azt a jelen Felhasználási feltételek meghatározták. A fenti
felelősségkorlátozás nem befolyásolja a vonatkozó kötelező érvényű nemzeti
jogszabályok szerinti jogait. Ha a vonatkozó, kötelező érvényű nemzeti jogszabályok
szerinti jogairól további információkat szeretne kapni, lépjen kapcsolatba a helyi
fogyasztóvédelmi szervezettel vagy a megfelelő nemzeti hatósággal.

9.2 Kártérítés
Ön hozzájárul, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a TomTomot,
leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait,
engedélyezőit és beszállítóit minden olyan követelésért, veszteségért,
kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, korlátozás nélkül beleértve az
ügyvédi díjakat, amelyek a termék, szolgáltatás, alkalmazás és/vagy a felhasználó
által generált adatainak saját használatából erednek, vagy bármilyen módon ahhoz
kapcsolódnak és/vagy az ezekkel kapcsolatos magatartásából, továbbá más
felhasználókkal kapcsolatos magatartásából, vagy e Felhasználási feltételek,
jogszabály vagy bármely harmadik fél jogainak megsértéséből származnak.

10 Harmadik felek anyagai és harmadik felek
weboldalai
A termékek, szolgáltatások és alkalmazások harmadik felek anyagait vehetik igénybe.
A termékekben, szolgáltatásokban és alkalmazásokban szereplő harmadik felek
anyagainak használatára más felhasználási feltételek vonatkozhatnak. A harmadik
felek anyagainak hivatalos szerzői jogvédelmi tájékoztatói és specifikus engedélyezési
feltételei a weboldalunkon találhatók: http://www.tomtom.com/legal.
Ön ezúton hozzájárul, hogy egy megrendelés elküldése magában foglalja, hogy a
megrendelt termékben, szolgáltatásban vagy alkalmazásban foglalt harmadik felek
anyagaira vonatkozó felhasználási feltételeket (ha alkalmazható) elolvasta és
elfogadta.
Ahol a TomTom hivatkozásokat és/vagy hozzáférést biztosít harmadik felek
weboldalaihoz és/vagy a harmadik fél anyagához az Ön számára, akkor ez csak
kényelmi célból adott, és bármely hivatkozás vagy hozzáférés biztosítása nem jelenti
a harmadik fél oldalának vagy a harmadik fél anyagának a TomTom általi
jóváhagyását. A TomTom nem felel harmadik felek anyagaiért, és bármilyen
harmadik fél weboldalának, szolgáltatásának vagy funkciójának tartalmáért, a
harmadik fél weboldalán vagy szolgáltatásán található hivatkozásokért vagy a
harmadik fél weboldalának vagy szolgáltatásának bármely módosításáért vagy
frissítéséért.
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11

Vis maior

A vis maior olyan körülményeket jelent, amelyek megakadályozzák a TomTom jelen
Felhasználási feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítését, és amelyekre a
TomTomnak nincs érdemleges befolyása, beleértve a TomTom általi késedelmes
és/vagy elhalasztott teljesítéseket és a hiányos teljesítéseket, illetve a saját fiók, a
szolgáltatások, alkalmazások, felhasználói adatok és/vagy felhasználó által generált
adatok ideiglenes vagy részleges elérhetetlenségét, amelyet a TomTom ésszerű
ellenőrzésén kívül álló körülmények okoztak. Vis maior helyzetben a TomTom
valamennyi kötelezettségét felfüggesztettnek kell tekinteni. Amennyiben az
időtartam, amíg a TomTom egy vis maior esemény következtében nem tudja
teljesíteni kötelezettségeit, meghaladja a kilencven (90) naptári napot, mindkét fél
jogosult a vételi megállapodást írásban felbontani, és a TomTom jogosult a
szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra vonatkozó megállapodást felbontani, anélkül,
hogy ebből adódóan vagy ezzel kapcsolatosan kártérítési fizetést vagy egyebet érintő
kötelezettsége keletkezne.

12

Adatvédelem

Annak érdekében, hogy a TomTom a termékeket és szolgáltatásokat Önnek
biztosítani tudja, fel kell felhasználnia az Ön személyes adatait. A TomTom betartja
az európai uniós és az egyéb helyi adatvédelmi jogszabályokat. Ennek alapján a
TomTom az Ön adatait csak a kért célra és a kért időtartamig használja. Az érvényes
adatvédelmi nyilatkozatunkat megtalálja a következő
weboldalon: www.tomtom.com/privacy
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Harmadik fél jogai

Harmadik fél nem rendelkezik jogokkal a vonatkozó jogszabály szerint, hogy a jelen
Felhasználási feltételek bármely feltételére támaszkodjon, vagy annak érvényesítését
kérje, de ez nem csorbítja a harmadik fél semmilyen jogát vagy jogorvoslati
lehetőségét, amely e vonatkozó jogszabálytól függetlenül fennáll, vagy igénybe
vehető.

14 Módosít
A TomTom fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor
módosítsa vagy kiegészítse. A legújabb változatot megtalálja a TomTom weboldalain.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a TomTom weboldalakat
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Teljes megállapodás

Jelen Felhasználási feltételekkel (beleértve azok bármely kiegészítését vagy
módosítását is, amely a termék kísérő csomagolásában szerepel) és bármely más
feltétellel és módozattal kapcsolatban, ha alkalmazható, a teljes megállapodást képezi
Ön és a TomTom között a Termékkel kapcsolatban, beleértve a támogató
szolgáltatásokat (ha van ilyen), szolgáltatásokat, alkalmazásokat, a felhasználó által
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generált adatokat és/vagy a felhasználói adatokat, és hatályon kívül helyez minden
korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásos közlést, ajánlatot és nyilatkozatot a szoftver
tárgyában vagy a Felhasználási feltételek tárgyát képező bármilyen más témában. A
jelen Felhasználási feltételek az irányadók addig a mértékig, amennyiben a TomTom
támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvei vagy programjai a jelen
Felhasználási feltételekkel ellentétesek. Ha a Felhasználási feltételek bármely
rendelkezése semmis, érvénytelen, érvényesíthetetlen vagy törvénybe ütköző, a többi
rendelkezés változatlanul, maradéktalanul érvényes és hatályos.

16 Hatályban maradás
A Felhasználási feltételek olyan rendelkezései, amelyek jellegüknél fogva érvényesek
a saját fiók, szolgáltatás, alkalmazás, felhasználói adatok és felhasználó által generált
adatok értékesítésének vagy licencének megszűnése vagy lejárata után is, hatályban
maradnak a Felhasználási feltételek megszüntetése után.
Ez többek között kiterjed az Ön által létrehozott felhasználó által generált adatok
TomTom által való használatának, feltöltésének, módosításának, terjesztésének,
továbbengedélyezésének, műszaki visszafejtésének, visszafejtésének vagy részekre
szedésének és megjelenítésének engedélyezésére.
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Részleges érvényesség

Ha a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése semmis, érvénytelen,
érvényesíthetetlen vagy törvénybe ütköző, a többi rendelkezés változatlanul,
maradéktalanul érvényes és hatályos. Az ilyen jellegű érvénytelen rendelkezések
esetén az érvénytelen rendelkezések pótlására a TomTom új felhasználási feltételeket
fog megadni. Az új felhasználási feltételeket tartalmuk és következményük
tekintetében kell értelmezni, az eredetileg megfogalmazott szöveg céljához a lehető
legközelebb, de oly módon, hogy a jogok általa biztosíthatóak legyenek.

18 Irányadó jog és illetékes bíróság
A jelen Felhasználási feltételek és a Felhasználási feltételekhez vagy a termékek,
szolgáltatások, alkalmazások, felhasználói adatok, felhasználó által generált adatok
vagy egyéb vételéhez és használatához kapcsolódó vitás kérdések tekintetében a
magyar jog az irányadó. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről szóló egyezménye nem alkalmazandó a Felhasználási feltételekre.
A magyar, budapesti bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, hogy a
Felhasználási feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen vitás kérdést
vagy követelést rendezzenek (beleértve az esetleges szerződésen kívüli vitákat vagy
követeléseket). Jelen pont nem befolyásolja a kötelező érvényű helyi jogszabályok
által biztosított jogait, beleértve − ahol alkalmazható − a jogot, miszerint a
Felhasználási feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos vitás kérdést vagy
követelést saját joghatósága bírósága vagy más olyan bíróság elé terjesszen, amely az
ilyen jellegű vitás kérdések elbírálásában illetékességgel rendelkezik.
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19 Fordítások
Az Ön vásárlása tekintetében a jelen felhasználási feltételek magyar változata az
irányadó. Valamennyi biztosított fordítás csak kényelmi célokat szolgál.

20 Kérdések és panaszok
Ha megrendelésével, vásárlásával, a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban
bármilyen kérdése, javaslata vagy panasza merül fel, vagy bármilyen okból
kapcsolatba szeretne lépni a TomTommal, kérjük, küldjön e-mailt a
http://www.tomtom.com/support oldalon keresztül. A TomTom figyelemmel fogja
kísérni az e-mailjét, a lehető leghamarabb feldolgozza az esetleges panaszokat, és egy
(1) héten belül válaszol.
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Definíciók

Fiók: platform vagy alkalmazás segítségével létrehozott saját TomTom fiókja.
Alkalmazás: bármely mobil alkalmazás, amelyet a TomTom fejlesztett, és amely
viszonteladón keresztül letölthető.
Beépített eszköz: bármely termék, amelyet egy járműbe beépítettek, és harmadik
fél értékesíti Önnek.
Platform: bármely platform, amelyet a TomTom tesz elérhetővé, és amelyen
keresztül szolgáltatásokat képes fogadni. Ilyen platformok többek között az alábbiak:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive
TomTom HOME
MyTomTom
TomTom MySports
TomTom vitafórum
és bármely más online platform

Termék: bármely hardver, elem és tartozék, többek között:
–
–
–

Minden navigációs eszköz (kivéve a beépített eszközöket)
Sporteszközök
Kísérő elemek és tartozékok

Viszonteladó: bármely online vagy offline viszonteladó, aki termékeket, beépített
eszközöket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat értékesít többek között harmadik fél
(autó)kereskedőknek és harmadik felek alkalmazásokat forgalmazó áruházainak.
Szolgáltatás: bármilyen díjköteles vagy ingyenes szolgáltatás, amelyet a TomTom
elektronikus úton, előfizetéses, folyamatos vagy egyedi alapon biztosít, többek között:
–
–
–

térképek (akár előre telepített akár letöltött)
sebességmérő kamera adatai
forgalmi információk
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–
–
–
–
–
–

érdekes pontok
időjárási adatok
üzemanyagárak adatai
hangok
TomTom tartalom
Platformok

Felhasználási feltételek: a TomTom International B.V. (egy korlátolt felelősségű
társaság) jelen Felhasználási feltételei. A vállalat székhelye Amszterdamban van;
bejegyzett címe: De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amszterdam, Hollandia; bejegyezve a
Holland Kereskedelmi Kamara cégjegyzékében a 34076599 számon, adószáma: NL
8007.65.679.B.01.
Harmadik fél anyaga: olyan tartalom, szoftverkód, adatok, információk, funkciók,
egyéb tartalom és algoritmusok, melyeket nem a TomTom engedélyezett vagy
bocsátott rendelkezésre.
TomTom tartalom: minden olyan információ, szöveg, fájl, parancsfájl, grafika,
fénykép, hang, zene, videó, interaktív funkció, funkcionalitás vagy más hasonló
anyag, amelyet a TomTom bocsátott rendelkezésre.
TomTom weboldalak : minden weboldal, amelyet a TomTom bocsátott
rendelkezésre, és amely az Ön számára előzetes regisztráció, bejelentkezés nélkül
elérhető, többek között:
–
–
–

www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Felhasználói adatok: tartalom, amelyet Ön tölt fel egy alkalmazásba, platformra,
termékre vagy szolgáltatásba, illetve ezek segítségével, mint például kommunikáció,
anyagok, információk, adatok, vélemények, fényképek, profilok, üzenetek,
megjegyzések, weboldal-hivatkozások, zene, videók, dizájnok, grafikák, hangok és
bármilyen más tartalom, kivéve azt a mértéket, amennyiben az előbbiekben említett
tartalomhoz a TomTom szellemi tulajdonjogai kapcsolódnak, vagy az előzőleg leírt
tartalmat a TomTom, leányvállalatai vagy engedélyezői más módon birtokolják.
Felhasználó által generált adatok: minden olyan felhasználói adat, amelyet
alkalmazás, platform, termék vagy szolgáltatás használatával a TomTomnak küldtek,
de csak abban az esetben, ha a TomTom ezen adatok használatára az Ön
által adott engedély, a TomTom által rendelkezésre bocsátott vonatkozó
termékadatok, jelen Felhasználási feltételek és/vagy a TomTom Adatvédelmi
nyilatkozata alapján jogosult.
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