FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A jelen kikötések és feltételek ("Felhasználási feltételek") érvényesek az Ön látogatására,
valamint a www.pickaprinter.com címen található webhely (a "Webhely") használatára, a
Pick-a-printer (PAP) Szolgáltatás és Alkalmazás használatára (ezek meghatározását lásd lent),
valamint minden olyan információra, ajánlásra és/vagy szolgáltatásra, amelyekben a
Webhely, a Szolgáltatás és az Alkalmazás használata során részesül.
KÉRJÜK, OLVASSA EL ALAPOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET,
MIELOTT LETÖLTENÉ AZ ALKALMAZÁSUNKAT, ÉS/VAGY HASZNÁLNI
KEZDENÉ A SZOLGÁLTATÁSUNKAT.
PAP Szolgáltató (Szerződő fél)
NEXTENT Informatika Zrt., ("Nextent")
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-10-045260
Adószám: 13522225-2-41
Milyen szolgáltatásokat biztosít a PAP?
A PAP az információk mellett eszközöket nyújt a harmadik félként szereplő nyomtatási
szolgáltatók (a "Nyomtatási szolgáltató") nyomtatási szolgáltatásainak beszerzésére, amelyre
egy, a PAP által elérhetővé tett, és Ön által egy mobileszközre (okostelefonra, tabletre,
laptopra stb…) letöltött és telepített alkalmazásban nyílik lehetőség ("Alkalmazás"). A PAP
által Ön számára az Alkalmazáson keresztül nyújtott minden szolgáltatás megnevezése a
továbbiakban: "Szolgáltatás".
Hogyan lép életbe a szerződés a PAP Szolgáltató és Ön között?
Az Alkalmazás vagy Szolgáltatás használatával Ön szerződéses viszonyba lép a PAP
Szolgáltatóval (a "Szerzodés"). Ahhoz, hogy használhassa az Alkalmazást vagy a
Szolgáltatást, először regisztrálnia kell a PAP Szolgáltatónál. A regisztráció során köteles
megadni a PAP Szolgáltató számára a személyes adatait. A PAP Szolgáltatónál történt sikeres
regisztrációt követően a PAP Szolgáltató egy személyes fiókot biztosít Önnek, amelyet egy
Ön által választott jelszóval érhet el.
A Szolgáltatás vagy az Alkalmazás használatához legalább 18 évesnek és cselekvőképesnek
kell lennie. Ha állandó lakhelye olyan joghatóság alatt van, amely életkor alapján korlátozza a
Szolgáltatás vagy az Alkalmazás használatát, illetve életkor szerint korlátozza az ilyen
szerződésekben való részvételt, akkor figyelembe kell vennie az ilyen korlátozásokat, és nem
használhatja a Szolgáltatást vagy az Alkalmazást. Ön kijelenti, hogy amennyiben
magánszemély, akkor cselekvőképes, azaz életkora és állapota alapján törvényesen
szerződésbe léphet, vagy amennyiben egy jogi személy nevében regisztrál, akkor az Ön
számára engedélyezett a jelen Felhasználási feltételek jogi személy nevében történő
elfogadása és a Szolgáltatásra és az Alkalmazásra történő regisztráció.

Hogyan kell használni a Szolgáltatást és az Alkalmazást
Az Alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomtatási szolgáltatás kérését küldje el egy Nyomtatási
szolgáltató részére. A GPS-vevo – amellyel rendelkeznie kell annak a mobileszköznek,
amelyre letöltötte az Alkalmazást – észleli a tartózkodási helyét, és az Alkalmazás részét
képező térképen feltünteti (a közelben lévő) Nyomtatási szolgáltatókat. Az Alkalmazás
használata során Ön kiválasztja a tetszés szerinti Nyomtatási szolgáltatót. Amennyiben a
Nyomtatási szolgáltató alkalmas az Ön által megjelölt nyomtatási szolgáltatásra, az
Alkalmazás értesíti Önt, és információkat szolgáltat a Nyomtatási szolgáltatóról – beleértve a
szolgáltató nevét, a pontos címét, valamint az ügyfelek értékelését –, valamint arról, hogy
elérhető-e a Nyomtatási szolgáltató telefonon.
A PAP Szolgáltató megfelelő lépéseket tesz, hogy kapcsolatba hozza egy Nyomtatási
szolgáltatóval annak érdekében, hogy tőle nyomtatási szolgáltatásokat kérjen – figyelembe
véve a Nyomtatási szolgáltatók elérhetőségét az Ön helyén, a nyomtatási szolgáltatások
kérésének pillanatában.
Ön az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatás használatával hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által a
nyomtatási szolgáltatás igénybevétele céljából feltöltött dokumentumokat a PAP Szolgáltató
tárolja, illetve harmadik félnek (az Ön által választott Nyomtatási szolgáltatónak) továbbítsa.
A PAP Szolgáltató az Ön által feltöltött, de bármely okból nyomtatásra végül nem került
dokumentumokat a feltöltést követően 15 napon belül törli a rendszerből.
A kétségek eloszlatásáért: Maga a PAP Szolgáltató nem biztosít nyomtatási szolgáltatásokat,
és a PAP szolgáltató nem nyomdai cég. A nyomtatási szolgáltatásokat a Nyomtatási
szolgáltató végzi – ezeket az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatás használatával kérheti. A PAP
szolgáltató csupán közvetítőként jár el Ön és a Nyomtatási szolgáltató között. Ennélfogva a
nyomtatási szolgáltatások Nyomtatási szolgáltató által Önnek történő nyújtása során a
megállapodás Ön és a Nyomtatási szolgáltató között köttetik. A PAP szolgáltató soha nem
szerepel félként az ilyen megállapodásokban.
Az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás Ön általi használata
Ön szavatolja, hogy a PAP Szolgáltató számára megadott információk pontosak és teljesek. A
PAP Szolgáltató jogosult az Ön által megadott információk mindenkori ellenőrzésére, illetve
a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás használatának indoklás nélküli elutasítására.
A Szolgáltatást csak a jóváhagyott módon érheti el. Az Ön felelőssége annak az ellenőrzése,
hogy az eszközére a helyes Alkalmazást töltse le. A PAP Szolgáltató nem vonható
felelősségre abban az esetben, ha Ön nem rendelkezik kompatibilis mobileszközzel, illetve ha
az Alkalmazás nem megfelelő verzióját tölti le a mobileszközére. A PAP Szolgáltató
fenntartja a jogot a Szolgáltatás és az Alkalmazás használatának megszüntetésére,
amennyiben Ön a Szolgáltatást vagy az Alkalmazást nem kompatibilis vagy nem
engedélyezett eszközről használja.
Az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás használatával beleegyezik továbbá a következőkbe:
1. A Szolgáltatás használata vagy az Alkalmazás letöltése kizárólag az Ön személyes
használata céljából történik, és Ön azt nem értékesíti tovább harmadik fél részére;

2. Nem engedélyezi mások számára a fiókjának használatát;
3. Nem közvetíti ki, és más módon sem adja át fiókját más személynek vagy jogi
személynek;
4. A megfelelő felhatalmazás hiányában nem használ olyan fiókot, amelynek
jogosultsága egy másik személyhez köthető;
5. Nem használja a Szolgáltatást vagy az Alkalmazást törvényellenes célokra, különösen
jogsértő, büntetendő, egyéb törvényellenes tartalmú dokumentumok nyomtatására;
6. Nem használja a Szolgáltatást vagy az Alkalmazást kellemetlenség, bosszúság vagy
kényelmetlenség okozására;
7. Nem károsítja a hálózat normál működését;
8. Nem próbál semmilyen módon ártani a Szolgáltatásnak vagy az Alkalmazásnak;
9. Csak a PAP Szolgáltatótól kapott írásbeli engedély megléte esetén másolja vagy
terjeszti az Alkalmazást;
10. Fiókjának jelszavát és minden más, tőlünk kapott, a Szolgáltatás és az Alkalmazás
eléréséhez használt azonosító információt biztonságban és titokban tart;
11. Ésszerű keretek közt bemutat nekünk bármilyen, általunk kért, személyazonosságának
igazolására szolgáló iratot;
12. Csak olyan hozzáférési pontot vagy 3G adatfiókot (AP) használ, amelynek használata
engedélyezett az Ön számára;
13. Nem használja a Szolgáltatást vagy az Alkalmazást inkompatibilis vagy nem
engedélyezett eszközön;
14. Az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás használata során betart a tartózkodási országában,
államában és/vagy városában érvényes minden vonatkozó törvényt.
A PAP Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás és az Alkalmazás használatának azonnali
megszüntetésére, amennyiben Ön nem felel meg a fenti szabályok bármelyikének.
Fizetés
Az Alkalmazás és a Szolgáltatás használata ingyenes. A PAP Szolgáltató fenntartja a jogot,
hogy a későbbiekben az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatás használatáért szolgáltatási díjat
kérjen. Amennyiben a PAP Szolgáltató ilyen díj bevezetése mellett dönt, akkor ennek
megfelelően tájékoztatja Önt, és lehetővé teszi, hogy folytassa vagy megszüntesse a
Szerződést.
A Nyomtatási szolgáltató által a nyomtatási szolgáltatásokért felszámított díjak megtalálhatók
a Webhelyen és az Alkalmazásban. Ezeket a díjakat a Nyomtatási szolgáltató időről időre
módosíthatja. Az Ön saját felelőssége, hogy folyamatosan tájékozódjon a nyomtatási
szolgáltatásokért felszámított aktuális díjakról.
Ön beleegyezik, hogy kifizeti a Nyomtatási szolgáltatónak az összes, a Nyomtatási
szolgáltatótól megvásárolt nyomtatási szolgáltatást, a nyomtatási szolgáltatás átvételekor,
készpénzben.
Kártalanítás
Azáltal, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és használja az Alkalmazást vagy a
Szolgáltatást, beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a PAP
Szolgáltatót, annak partnereit, licenctulajdonosait, tisztviselőit, igazgatóit, további
felhasználóit, alkalmazottait, ügyvédeit és ügynökségeit mindennemű olyan követelés,

költség, kár, veszteség, felelősség és kiadás (beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket is)
tekintetében, melyek a következőkből vagy azokkal összefüggésben keletkeznek:
a. a jelen Felhasználási feltételek, illetve bármely vonatkozó törvény vagy jogszabály
megsértése; akár megtalálható itt, akár nem;
b. bármely harmadik fél jogainak Ön általi megsértése, beleértve az Alkalmazás által
szervezett Nyomtatási szolgáltatók jogainak megsértését, vagy
c. az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás Ön általi használata vagy helytelen használata.
Felelősség
A Webhelyen, Szolgáltatásban és az Alkalmazásban vagy azokon keresztül Önnek biztosított
információk, ajánlások és/vagy szolgáltatások csak általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem
minősülnek tanácsadásnak. A PAP Szolgáltató az ésszerűség elve szerint gondoskodik a
Webhely és az Alkalmazás, valamint azok tartalmának helyességéről és naprakészségéről, de
nem garantálhatja, hogy a Webhely és/vagy az Alkalmazás (tartalma) teljes mértékben
hibáktól, rendellenességektől, rosszindulatú programoktól és vírusoktól mentes, illetve hogy a
Webhely és/vagy az Alkalmazás adatai helyesek, naprakészek és pontosak.
A PAP Szolgáltató nem vonható felelősségre az olyan károkért, amelyek a Webhely vagy az
Alkalmazás használatából (vagy használhatatlanságából) adódnak (kivéve a halált vagy
személyi sérülést okozó eseteket), beleértve a következő eseteket: rosszindulatú programok,
vírusok vagy a Webhely vagy a Szolgáltatás adatainak helytelensége vagy hiányossága által
okozott károk; kivéve, ha az ilyen kár a PAP Szolgáltató általi szándékos kötelességszegés
vagy gondatlan viselkedés következménye.
Továbbá a PAP Szolgáltató nem tehető felelőssé a Webhelyen vagy az Alkalmazáson
keresztül végrehajtott, elektronikus úton lebonyolított kommunikációból, illetve az erre való
képesség elmaradásából fakadó károkért, korlátozás nélkül beleértve az elektronikus
kommunikáció meghiúsult vagy késedelmes kézbesítéséből, illetve az elektronikus
kommunikáció harmadik fél által vagy elektronikus kommunikációra és vírustovábbításra
használt számítógépes programok által történő elfogásából vagy manipulálásából származó
károkat.
A PAP Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az Ön által nyomtatási szolgáltatás
igénybevétele céljából feltöltött dokumentumokkal a Nyomtatási szolgáltatóhoz történt
továbbítást követően akár a Nyomtatási szolgáltató, akár más személy milyen műveleteket
végez, és ez által a dokumentumok tartalma arra illetéktelen személy(ek) számára
megismerhetővé válik.
A fentieket nem érintve, és amilyen mértékig azt a vonatkozó jogszabály megengedi, a PAP
Szolgáltató maximális teljes anyagi felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg az
100.000,-HUF összeget.
Az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás használatával igényelt nyomtatási szolgáltatás minősége
teljes mértékben annak a Nyomtatási szolgáltatónak a felelőssége, aki végső soron nyomtatási
szolgáltatásokat nyújt Önnek. A PAP Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal
felelősséget a Nyomtatási szolgáltató által biztosított nyomtatási szolgáltatásokkal, valamint a
Nyomtatási szolgáltató részéről végrehajtott vagy tanúsított cselekményekkel, műveletekkel,
viselkedéssel, hozzáállással és/vagy hanyagsággal kapcsolatban és/vagy ezekből fakadóan.

Ennek megfelelően a Nyomtatási szolgáltató által nyújtott nyomtatási szolgáltatásokkal
kapcsolatos valamennyi panaszt a Nyomtatási szolgáltató részére kell benyújtani.
A licenc megadása, korlátozások és szerzői jogi irányelvek
A jelen Felhasználási feltételekben a következő definíciók érvényesek:
A "Tartalom" minden szerepeltetett és megjelenő tartalmat jelent, beleértve többek között a
logókat, ikonokat, védjegyeket, szövegeket, grafikus szövegeket, grafikákat, fotókat, képeket,
mozgóképeket, hangokat, illusztrációkat, zenéket, szoftvereket (az Alkalmazáson kívül),
véleményeket, megjegyzéseket, hozzászólásokat, művészeti alkotásokat, hivatkozásokat,
kérdéseket, javaslatokat, információkat vagy más anyagokat.
"PAP Tartalom" – a PAP Szolgáltató vagy partnerei és licenctulajdonosai birtokában álló
vagy általuk használt, a Webhelyen, a Szolgáltatáson vagy az Alkalmazáson keresztül
elérhetővé tett Tartalom, beleértve a harmadik féltől licencelt minden Tartalmat, viszont
kizárva a felhasználói tartalmakat.
A "Felhasználó" olyan személyt jelöl, aki eléri vagy használja a Szolgáltatást vagy az
Alkalmazást.
"Felhasználói Tartalom" – a Felhasználó által a Webhelyen vagy a Szolgáltatáson vagy az
Alkalmazáson keresztül történő elérhetővé tétel céljából közzétett, feltöltött, terjesztett,
beküldött vagy továbbított tartalom, a Nyomtatási Tartalom kivételével.
"Kollektív Tartalom" – a PAP Tartalom és a Nyomtatási Tartalom együttesen.
"Nyomtatási Tartalom" – a Felhasználó által a Webhelyen vagy a Szolgáltatáson vagy az
Alkalmazáson keresztül, nyomtatási szolgáltatás igénybevétele céljából feltöltött vagy
beküldött, továbbított tartalom.
A jelen felhasználási feltételek betartása mellett a PAP Szolgáltató korlátozott, nem
kizárólagos, át nem ruházható licencet biztosít az Ön részére a következőkre:
i.
ii.

bármely PAP Tartalom megtekintése, letöltése és kinyomtatása kizárólag személyes és
nem kereskedelmi célú felhasználásra; és
bármely olyan Felhasználói Tartalom kizárólag személyes és nem kereskedelmi célból
történő megtekintése, amelyhez Ön hozzáféréssel rendelkezik.

Önnek nem áll jogában a jelen szakaszban biztosított licencjogok allicencbe adása.
A jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten engedélyezett felhasználási módokon kívül
tilos a Webhelyet, a Szolgáltatást, az Alkalmazást vagy a Kollektív Tartalmat felhasználni,
lemásolni, adaptálni, módosítani, azokból származó műveket létrehozni, terjeszteni, licencbe
adni, eladni, átruházni, nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, reprodukálni,
továbbítani, adatfolyam formájában közvetíteni, sugározni vagy azokat más módon
kihasználni. A Kollektív Tartalom újbóli felhasználása csak a PAP Szolgáltató előzetes
írásbeli beleegyezésének a megszerzése esetén engedélyezett. Eltekintve a jelen Felhasználási
feltételekben kifejezett módon biztosított licencektől és jogoktól, sem hallgatólagosan, sem
más módon nem biztosítunk licencet vagy jogot Önnek a PAP Szolgáltató vagy
licenctulajdonosai birtokában vagy az ő ellenőrzésük alatt álló szellemi tulajdonjogok
hatályában.
A Felhasználó által biztosított licenc

Saját elhatározásunk alapján engedélyezhetjük a Felhasználók részére Felhasználói Tartalom
közzétételét, feltöltését, terjesztését, beküldését vagy továbbítását a Webhelyen, vagy a
Szolgáltatáson és az Alkalmazáson keresztül. A Felhasználói Tartalom mindig nem bizalmas,
nem saját tulajdonú besorolást kap. Ennek megfelelően a PAP Szolgáltató nem kizárólagos,
jogdíjmentes jogot kap minden Felhasználói Tartalom tetszőleges célból, tetszőleges
médiumon keresztül, a világ bármely területén történő felhasználására, lemásolására és
harmadik felek részére történő kiadására ("Licencengedély").
A fenti Licencengedély nem vonatkozik a Nyomtatási Tartalomra, melyre nézve a PAP
Szolgáltató kizárólag arra kap jogdíjmentes jogot, hogy azt - a Szolgáltatáson vagy
Alkalmazáson keresztül - a Felhasználó által kiválasztott Nyomtatási Szolgáltató részére,
nyomtatási szolgáltatás igénybevétele céljából továbbítsa.
Ön elismeri, hogy a PAP Szolgáltató pusztán passzív csatornaként vesz részt a Felhasználói
Tartalom és a Nyomtatási Tartalom terjesztésében, és sem Önnek, sem más harmadik félnek
nem tartozik felelősséggel a Felhasználói Tartalom és a Nyomtatási Tartalom tartalmáért vagy
pontosságáért. A PAP Szolgáltató nem vállalja az Ön által közzétett Felhasználói Tartalom és
Nyomtatási Tartalom folyamatos figyelését, továbbá a Felhasználók közötti és a Nyomtatási
szolgáltató részére történő közvetítést, továbbá a PAP Szolgáltató nem is kötelezhető erre. A
fentiekben leszögezettek korlátozása nélkül Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Felhasználói Tartalom és Nyomtatási Tartalom részét képező vagy abban kifejezett
megjegyzések, vélemények, hozzászólások, javaslatok és egyéb információk nem tükrözik a
PAP Szolgáltató nézeteit.
A Felhasználói Tartalom és a Nyomtatási Tartalom minden típusú felhasználását a saját
felelősségére végzi. Ön vállalja és szavatolja, hogy az Ön által közzétett vagy továbbított
valamennyi Felhasználói Tartalom és Nyomtatási Tartalom az Ön eredeti tartalma, és nem
másolata valamely harmadik fél munkájának, valamint hogy más módon sem sérti bármely
harmadik fél szellemi tulajdonra vonatkozó jogait, hogy nem sért adatvédelmi és személyiségi
jogokat, valamint hogy nem tartalmaz rágalmazó vagy becsmérlő állításokat. Továbbá Ön
nyilatkozik és vállalja, hogy rendelkezik a jelen paragrafusban rögzített licenc biztosításához
szükséges jogokkal.
Ön vállalja, hogy mindig kártalanítja a PAP Szolgáltatót, annak partnereit és
licenctulajdonosait minden olyan költségért, kiadásért, kárért, veszteségért és kötelezettségért,
amelyek a PAP Szolgáltató vagy annak társvállalatai az Ön által saját kezűleg vagy a
Webhely, a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás egyéb felhasználása révén közzétett vagy
továbbított Felhasználói Tartalmak vagy Nyomtatási Tartalmak miatt merülnek fel vagy azok
miatt következnek be.
A PAP Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját elhatározása alapján (részben vagy
teljesen) blokkolja vagy eltávolítson minden olyan, Ön által közzétett vagy továbbított
Felhasználói Tartalmat, amely a PAP Szolgáltató megítélése szerint nem tartja be a jelen
Felhasználási feltételeket (beleértve a harmadik felek szellemi tulajdonjogait, adatvédelmi
jogait vagy személyiségi jogait megsértő vagy esetlegesen megsértő anyagokat), vagy amely
más okból kifolyólag elfogadhatatlan a PAP Szolgáltató részére.
Ön vállalja, hogy írásos úton, kellő időben értesíti a PAP Szolgáltatót minden olyan
Felhasználói Tartalomról, amely sérti a jelen Felhasználási feltételeket. Ön vállalja, hogy
elégséges információt nyújt a PAP Szolgáltató részére, amely alapján a PAP Szolgáltató ki

tudja vizsgálni, hogy az adott Felhasználói Tartalom sérti-e a jelen Felhasználási feltételeket.
A PAP Szolgáltató vállalja, hogy jóhiszemű erőfeszítéseket tesz az ilyen panaszok
kivizsgálására, és olyan lépéseket foganatosít, amelyeket a PAP Szolgáltató saját elhatározása
alapján választ ki. A PAP Szolgáltató azonban nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy (részben
vagy teljesen) blokkolja vagy eltávolítja az ilyen Felhasználói Tartalmat.
Alkalmazáslicenc
Amennyiben Ön a jelen Felhasználási feltételek előírásait betartja, a Nyomtatási Szolgáltató
korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható jogot biztosít az Ön részére az Alkalmazás egy
példányának egy, az Ön tulajdonában vagy az Ön felügyelete alatt álló mobileszközre történő
letöltésére és telepítésére, valamint az Alkalmazás szóban forgó példányának a kizárólag
személyes felhasználás céljából történő futtatására.
Ön vállalja, hogy nem végzi az itt felsorolt tevékenységeket:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás bármilyen módon történő licencbe vagy allicencbe
adása, eladása, viszonteladása, átadása, átruházása, terjesztése vagy azok
haszonszerzés céljából elérhetővé tétele bármely harmadik fél részére;
a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás módosítása vagy ezek alapján származtatott
tartalmak létrehozása;
olyan internetes "linkek" létrehozása, amelyek a Szolgáltatásra mutatnak, vagy
"keretben" szerepeltetik vagy "tükrözik" valamely Alkalmazást bármely más
kiszolgálón vagy vezeték nélküli vagy internetes eszközön;
az Alkalmazás visszafejtése vagy elérése az alábbi célokból
a.
konkurens termék vagy szolgáltatás tervezése vagy létrehozása,
b.
a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás ötleteihez, jellemzőihez, funkcióihoz vagy
grafikájához hasonló jellemzőkkel bíró termék megtervezése vagy létrehozása,
vagy
c.
a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás bármely ötletének, jellemzőjének,
funkciójának vagy grafikus elemének a lemásolása, vagy
automatizált program vagy szkript indítása, nem kizárólagosan beleértve a
következőket: keresőrobotok, webes robotok, robotok, webes hangyák, webindexelők,
botok, vírusok vagy férgek, vagy bármely, másodpercenként több kiszolgálókérést
küldeni tudó, vagy a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás működését és/vagy
teljesítményét aránytalanul terhelő vagy akadályozó program.

Ön vállalja, hogy nem végzi az alábbi tevékenységeket:
i.
ii.

iii.

iv.

levélszemét jellegű, vagy más szempontból ismétlődőnek vagy kéretlennek minősülő,
a vonatkozó törvényeket sértő üzenetek küldése;
szabálysértő, obszcén, fenyegető, rágalmazó vagy más tekintetben törvénytelen vagy
jogellenes anyagok küldése vagy tárolása, beleértve a gyermekekre káros vagy a
harmadik fél adatvédelmi jogait sértő anyagokat;
szoftvervírusokat, férgeket, trójaiakat vagy egyéb ártalmas számítógépes kódot,
fájlokat, szkripteket, ügynököket vagy programokat tartalmazó anyagok küldése vagy
tárolása;
a Webhely, az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás, illetve az ezekben szereplő adatok
teljesítményébe vagy zavartalan működésébe történő beavatkozás és a működés
hátráltatása; vagy

v.

a Webhely, az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás, illetve az ezekhez kapcsolódó
rendszerek és hálózatok jogosulatlan elérésére irányuló próbálkozás.

A PAP Szolgáltatónak jogában áll a törvények által engedélyezett legteljesebb mértékben
kivizsgálnia és peresítenie a fentiekben rögzítettek minden egyes megsértését. A jelen
Felhasználási feltételeket megszegő felhasználók ellen indult eljárás esetén a PAP
Szolgáltatónak jogában áll a hatóságok bevonása és a velük való együttműködés. Ön elismeri,
hogy a PAP Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy felügyelje az Ön Webhelyhez,
Szolgáltatáshoz, Alkalmazáshoz vagy Kollektív Tartalomhoz történő hozzáférését és az azok
Ön általi használatát, illetve hogy felülvizsgálja vagy szerkessze a Kollektív Tartalmat,
ugyanakkor azonban jogában áll ezeket a műveleteket elvégezni a Webhely, az Alkalmazás és
a Szolgáltatás működésének a fenntartása, a jelen Felhasználási feltételek Ön általi
betartásának a biztosítása, valamint a vonatkozó jogszabályok, illetve egy bíróság vagy
hatóság határozata, végzése egyéb kötelezése alapján. A PAP Szolgáltató fenntartja magának
a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítson bármely olyan Kollektív
Tartalmat, vagy letiltsa az ahhoz való hozzáférést, amelyet a PAP Szolgáltató saját megítélése
szerint a jelen Felhasználási feltételeket megsértőnek vagy a Webhelyre, a Szolgáltatásra vagy
az Alkalmazásra nézve más szempontból ártalmasnak tekint.
Szerzői jogi irányelvek
A PAP Szolgáltató tiszteletben tartja a szerzői jogi törvényeket, és ugyanezt elvárja
felhasználóitól is. A PAP Szolgáltató irányelvei szerint adott körülmények között eltávolítjuk
azokat a Felhasználókat vagy más fióktulajdonosokat, akik (többször) megsértik, vagy
vélelmezésünk szerint (többször) megsértik a szerzői jogok tulajdonosainak a jogait.
Szellemi tulajdon tulajdonjoga
Kizárólag a PAP Szolgáltató (és ahol alkalmazható, a licenctulajdonosai) birtokol minden, a
Webhellyel, az Alkalmazással és a Szolgáltatással kapcsolatos jogot, jogcímet és
érdekeltséget, beleértve minden kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, valamint minden, Ön által
vagy más, a Webhellyel, az Alkalmazással vagy a Szolgáltatással kapcsolatban álló másik fél
által biztosított javaslatot, ötletet, fejlesztési kérelmet, visszajelzést, ajánlást és más
információt.
A jelen Felhasználási feltételek nem minősülnek eladásnak, és nem ruháznak Önre
semmilyen, a Webhelyre, az Alkalmazásra vagy a Szolgáltatásra, vagy bármely, a PAP
Szolgáltató tulajdonában álló szellemi tulajdonjogra vonatkozó tulajdonjogot. A PAP
Szolgáltató neve, logója, valamint az Alkalmazáshoz és Szolgáltatáshoz kapcsolódó
terméknevek a PAP Szolgáltató cégnek, annak leányvállalatainak, illetve harmadik feleknek a
védjegyei, és Önt nem illeti meg sem jog, sem licenc azok használatára vonatkozóan.
App Store-ból származó alkalmazás
Az Apple App Store webhelyén elért vagy onnan letöltött minden alkalmazás ("App Storeból származó alkalmazás") esetén az App Store-ból származó alkalmazás használata csak a
következő esetekben lehetséges:
i.

olyan Apple márkájú terméken, amelyen az iOS (az Apple saját tulajdonú operációs
rendszere) fut;

ii.

az App Store Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott "Használati
szabályok" szerint. A PAP Szolgáltató fenntart az Alkalmazással kapcsolatos minden
olyan jogot, amelyet nem adott meg kifejezetten Önnek a jelen Felhasználási feltételek
alapján.

Ön elismeri és beleegyezik abba, hogy a
i.
ii.

jelen Felhasználási feltételek csak Ön és a PAP Szolgáltató közt érvényesek, és nem
Ön és az Apple között, valamint, hogy kizárólag az
PAP Szolgáltató, és nem az Apple felelős az App Store-ból származó alkalmazásért és
annak tartalmáért. Az App Store-ból származó alkalmazás Ön általi használatára az
App Store Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

Ön elismeri, hogy az Apple-nek nincs semmilyen kötelezettsége arra, hogy bárminemű
karbantartási vagy támogatási szolgáltatást végezzen az App Store-ból származó
alkalmazással kapcsolatban.
Amennyiben az App Store-ból származó alkalmazás valamilyen okból nem felel meg az
alkalmazandó garanciának, akkor Ön értesítheti az Apple-t, és az Apple, amennyiben
lehetséges, visszatéríti az App Store-ból származó alkalmazás vételárát Önnek, és az Apple
törvény által biztosított lehető legmagasabb mértékig nem rendelkezik semmilyen további
garanciakötelezettséggel az App Store-ból származó alkalmazással kapcsolatban. A PAP
Szolgáltató és az Apple között mindennemű más követelés, veszteség, felelősség, kár, költség
vagy kiadás, amely valamely garanciának való nem megfelelésből adódik, a PAP Szolgáltató
kizárólagos felelősségét képezi.
Ön és a PAP Szolgáltató elismerik azt, hogy a PAP Szolgáltató és az Apple közül az Apple
nem felelős az olyan Ön által vagy egy tetszőleges harmadik fél által beadott követelésekért,
amelyek az App Store-ból származó alkalmazásra, illetve annak Ön általi birtoklására és
használatára vonatkoznak, korlátozás nélkül beleértve a következőket:
i.
ii.
iii.

termékfelelősséggel kapcsolatos követelések;
bármely olyan követelés, mely szerint az App Store-ból származó alkalmazás nem
felel meg valamely érvényes jogi vagy szabályozásbeli követelménynek; valamint
fogyasztóvédelemmel vagy hasonló jogi kategóriával kapcsolatos követelések.

Ön és a PAP Szolgáltató elismerik azt, hogy amennyiben bármely harmadik fél azt állítja,
hogy az App Store-ból származó alkalmazás vagy az adott App Store-ból származó
alkalmazás Ön általi birtoklása vagy használata sérti az adott harmadik fél szellemi
tulajdonhoz fűződő jogait, akkor a PAP Szolgáltató és az Apple közül kizárólag a PAP
Szolgáltató lesz felelős az adott szellemi joghoz kapcsolódó követelés kivizsgálásáért,
megvédéséért, elrendezéséért és érvényesítéséért a jelen Szerződés által kívánt mértékben.
Ön és a PAP Szolgáltató elismerik azt és megállapodnak abban, hogy az Apple és az Apple
leányvállalatai az Ön App Store-ból származó alkalmazásához fűződő licencének harmadik
félként fellépő kedvezményezettei, és hogy a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával az
Apple-nek, mint harmadik félként szereplő kedvezményezettnek jogában áll (és az ehhez
fűződő jogot elfogadja) a jelen Felhasználási feltételekben szereplő, az Ön licencével
kapcsolatos jogok érvényesítése Ön ellen.

A jelen Felhasználási feltételek többi pontjának korlátozása nélkül meg kell felelnie a
harmadik féltől származó összes szerződési feltételnek, amikor az App Store-ból származó
alkalmazást használja.
Harmadik felek általi műveletek
A Webhely, az Alkalmazás és a Szolgáltatás használata közben időről időre hivatkozások
jelenhetnek meg harmadik felek tulajdonában lévő, illetve általuk üzemeltetett webhelyekre
annak érdekében, hogy Ön kapcsolatba léphessen a harmadik felekkel, termékeket és
szolgáltatásokat vásárolhasson tőlük, illetve részt vehessen a promócióikban. Ezek a
hivatkozások elviszik Önt a Webhelyről, az Alkalmazásból és a Szolgáltatásból, és nem a
PAP Szolgáltató irányítja ezeket a helyeket.
A Webhely, az Alkalmazás és a Szolgáltatás használata során kapcsolatba léphet olyan
harmadik félként szereplő szolgáltatókkal, hirdetőkkel és szponzorokkal, akik egy hivatkozás
segítségével megjelenítik termékeiket/szolgáltatásaikat a Webhelyen vagy az
Alkalmazásban/Szolgáltatásban, illetve termékeket vásárolhat tőlük, vagy részt vehet a
promócióikban is. Ezek a hivatkozások elviszik Önt a Webhelyről, az Alkalmazásból és a
Szolgáltatásból, és nem a PAP Szolgáltató irányítja ezeket a helyeket.
A hivatkozásokban szereplő webhelyek saját általános szerződési feltételekkel és adatvédelmi
irányelvekkel rendelkeznek. A PAP Szolgáltató nem felelős, és nem kötelezhető kártérítésre
az ilyen webhelyek tartalma és tevékenységei miatt. Ennek következtében az ilyen webhelyek
felkeresése teljes mértékben a saját kockázatára történik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a további webhelyek elküldhetik a saját cookie-jaikat a
felhasználóknak, valamint adatokat is gyűjthetnek, és személyes információkat kérhetnek,
ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi
irányelveket az adott webhelyek használata előtt.
A szerződés érvényessége és megszüntetése
A PAP Szolgáltató és Ön között fennálló Szerződés határozatlan időre szól.
A Szerződést bármikor megszüntetheti azáltal, hogy véglegesen törli a mobileszközére
telepített Alkalmazást, mert ezáltal megszünteti az Alkalmazás és a Szolgáltatás Ön általi
használatát. Felhasználói fiókját bármikor megszüntetheti a PAP Szolgáltató webhelyén
található utasítások követésével.
A PAP Szolgáltató jogosult a Szerződés bármikor történő, azonnali hatályú megszüntetésére
(azáltal, hogy letiltja az Alkalmazás és a Szolgáltatás használatát), ha Ön:
a. megsérti vagy megszegi a jelen Felhasználási feltételeket, vagy
b. a PAP Szolgáltató szerint nem rendeltetésszerűen használja az Alkalmazást vagy a
Szolgáltatást. A PAP Szolgáltató nem köteles előzetes értesítést küldeni a Szerződés
megszüntetéséről. A megszüntetést követően a PAP Szolgáltató értesítést küld arról a
jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően.
Egy vagy több feltétel érvénytelensége

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármelyike érvénytelennek bizonyul, az nem
befolyásolja a Felhasználási feltételek többi feltételeinek érvényességét.
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul,
vagy az ésszerűség határain belül elfogadhatatlan az adott körülmények között, akkor a felek
megállapodnak egy új rendelkezésben a régi helyett, amely minden érvényes körülményt
figyelembe véve elfogadható, és amely a jelen Felhasználási feltételek tartalmát és céljait
figyelembe véve a lehető legnagyobb mértékben megfelel az érvénytelen résznek.
A Szolgáltatás és a Felhasználási feltételek módosítása
A PAP Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólagos elhatározása alapján bármikor
módosítsa vagy lecserélje a jelen Felhasználási feltételek bármelyikét, illetve módosítsa,
felfüggessze vagy megszüntesse a Szolgáltatást vagy az Alkalmazást (korlátozás nélkül
beleértve egy-egy funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét), miután erről bejelentést tett
a Webhelyen, illetve értesítést küldött Önnek a Szolgáltatáson, az Alkalmazáson vagy emailen keresztül. A PAP Szolgáltató előzetes bejelentés vagy felelősség nélkül bevezetheti
egyes funkciók és szolgáltatások korlátozását, illetve korlátozhatja az Ön hozzáférését a
Szolgáltatás egy részéhez vagy egészéhez.
Bejelentés
A PAP Szolgáltató a bejelentéseket a Szolgáltatásban vagy az Alkalmazásban közzétett
általános bejelentések formájában teheti, vagy elektronikus levelet küldhet az Ön PAPfiókinformációiban található e-mail címére, vagy levelet küldhet az Ön PAPfiókinformációiban található postacímére.
Átruházás
A jelen Felhasználási feltételek alapján Önt megillető jogokat csak a PAP Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélyének megléte esetén ruházhatja át.
Adatvédelmi és cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozat
A Webhely látogatóira és az Alkalmazás felhasználóira vonatkozó személyes adatok PAP
Szolgáltató általi gyűjtése az Adatvédelmi és cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozat alapján
történik. Ld. adatvédelem.
Vonatkozó törvények és a viták rendezése
A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban Magyarország törvényei az irányadók. A
jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos minden jogvita, követelés vagy ellentmondás
esetén, illetve a feltételek megszegésével, megszűnésével, végrehajtásával, értelmezésével
vagy érvényességével, vagy a Webhely, a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás használatával
kapcsolatos vitás kérdések esetén (együttesen: "Vitás kérdések") a jelen Felhasználási
Feltételek elfogadásával a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét.
Záró rendelkezés

A jelen Felhasználási feltételek egyedüli érvényes szövege a magyar nyelvű változat.
Amennyiben eltérés mutatkozik a magyar szöveg és valamely idegen nyelvű fordítás között,
akkor a magyar szöveg az irányadó.

