
 
A WEBOLDAL HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 
1. A Felhasználó jogosultsága 

 
A weboldalt az Alfa Romeo Club Magyarország és a weboldal tulajdonosai (továbbiakban, mint: Szolgáltató) 
üzemeltetik, és csak az irányadó jog alapján nagykorú és cselekvőképes természetes személyek,számára áll 
rendelkezésre. A feltételeknek meg nem felelők részére a weboldal használata nem megengedett. Bárki, aki az 
oldalon regisztrál, vagy az oldalt olvassa, megnyitja, felhasználóvá válik illetve akként kezeljük. 
Cégek, vagy cégként regisztrálni kívánók felhasználói formában regisztrálása egyenlőre nem engedélyezett, 
számukra más lehetőségeink vannak.  
 

2. A használati feltételek hatálya 
 
E használati feltételek a weboldal és a weboldalon rendelkezésre álló valamennyi alkalmazás, szoftver és szolgáltatás 
valamint információk (együttesen: "Szolgáltatások") Felhasználó általi használatára vonatkoznak. 
 

3. Módosítások 
 
A Szolgáltató bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti a (jelen szabályzatban meghatározott) használati feltételeket.  Ha 
a Felhasználó a használati feltételek bármely változása után tovább használja a weboldalt, az ráutaló magatartásnak 
minősül a változások elfogadását jelenti. A weboldal bármely vonatkozása a SZOLGÁLTATÓ szabad belátása szerint, 
a tagság előzetes értesítése nélkül megváltoztatható, kiegészíthető, törölhető vagy frissíthető. A SZOLGÁLTATÓ 
egyoldalúan megváltoztathatja a weboldalon keresztül nyújtott termékek és szolgáltatások esetleges díjazását is. A 
SZOLGÁLTATÓ bármikor, szabad belátása szerint jogosult a nyújtott termékek és szolgáltatások valamint információk 
tekintetében általános gyakorlat vagy korlátozás megállapítására és módosítására. 
 

4. SZOLGÁLTATÓ-díjszabási és -szolgáltatási útmutató 
 
A Felhasználóra vonatkozik a SZOLGÁLTATÓ- díjszabási és - szolgáltatási útmutató (a Felhasználóra alkalmazandó 
mértékben) szabályozza a SZOLGÁLTATÓ felhasználási, hirdetési és kapcsolódó szolgáltatásainak a Felhasználó 
által e weboldalon keresztül történő használatát, az ilyen tranzakciókra a weboldal használati feltételeiben és a 
szolgáltatási szerződés(ek)ben leírt egyéb más feltételeken túlmenően.  A weboldalon feltüntetett hirdetési és egyéb 
árak TÁJÉKOZTATÓ jellegűek, azok árajánlatnak nem minősülnek. A szolgáltatónak joga van esetenként külön 
árajánlat benyújtására. A felhasználók által a „Bazár” szekcióban feltüntetett hirdetések tartalmáért és az ott 
feltüntetett árakért a szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal, az azzal kapcsolatos teljes felelősség a hirdetést 
feladó hirdető felhasználót terheli. 
 

5. SZOLGÁLTATÓ adatvédelmi szabályzat 
 
A SZOLGÁLTATÓ adatvédelmi szabályzata vonatkozik a Felhasználótól vagy Felhasználóról a weboldalon gyűjtött 
vagy általa megadott információkra  Minden olyan magánszemély tekintetében, akinek személyes adatait a 
Felhasználó a SZOLGÁLTATÓ - nak megadja, a Felhasználó kijelenti, hogy megkapott minden szükséges 
hozzájárulást az olyan személyes adatok feldolgozásához, amelyeket a Felhasználó által használt szolgáltatások és a 
SZOLGÁLTATÓ adatvédelmi szabályzata igényelnek, de NEM beleértve az ilyen adatoknak más olyan országokba 
történő továbbítását, amelyek joga nem biztosítja a személyes adatok olyan szintű védelmét, mint a Felhasználó 
származási országának joga. 
A Felhasználó a regisztrálás elküldésével egyben hozzájárulását adja az adatai Szolgáltató általi felhasználásához 
(hírlevelekhez, értesítők, e-mailek ..stb…, de Szolgáltató azokat mindig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki. 
  

6. Licenc és tulajdonjog 
 
A weboldalhoz és tartalmához ("Tartalom") fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog ("Szellemi tulajdon") kizárólag a 
SZOLGÁLTATÓ, kapcsolt vállalatai vagy harmadik személyek tulajdona. A tartalom hazai és EU-s szabályozás 
szerint élvez jogi oltalmat.  Az említett oltalom okán előfordulhat, hogy a weboldal elemei részben vagy egészben nem 
másolhatók vagy nem utánozhatók. 
 
A weboldalon megjelenő valamennyi egyedi grafika, ikon és egyéb elem a SZOLGÁLTATÓ, leányvállalatai vagy a 
SZOLGÁLTATÓ - nak a jelölések használatára jogot és licencet adó más jogalanyok védjegye (szellemi tulajdona), 
szolgáltatási védjegye vagy oltalomban részesülő kereskedelmi védjegye és azok a SZOLGÁLTATÓ kifejezett 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatók vagy nem zavarhatók. A Felhasználó a 
használati feltételekben kifejezett eltérő engedély hiányában a SZOLGÁLTATÓ vagy a megfelelő harmadik személy 



előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalon található szellemi tulajdont nem másolhatja, nem reprodukálhatja, 
nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem 
töltheti fel, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, továbbá semmilyen más, itt fel nem sorolt formában nem 
hasznosíthatja. A megállapodás kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a SZOLGÁLTATÓ nem ad a 
Felhasználónak semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot a SZOLGÁLTATÓ vagy harmadik személyek szellemi 
tulajdona vonatkozásában. 
 
A SZOLGÁLTATÓ a Felhasználónak korlátozott, személyre szóló, nem átruházható, licenciába nem adható és 
visszavonható licencet (felhasználási engedélyt) ad (a) kizárólag a weboldal, a tartalom és a szolgáltatások kizárólag 
a SZOLGÁLTATÓ által bemutatott formájában történő elérésére és használatára, valamint (b) a SZOLGÁLTATÓ 
számítógépnek és a weboldalon kínált hálózati szolgáltatásoknak a kizárólag a SZOLGÁLTATÓ által kifejezetten 
megengedett módon történő elérésére és használatára. E korlátozott licencen túlmenően a SZOLGÁLTATÓ a 
weboldal Felhasználó általi elérésének megengedésével nem ad tovább semmiféle érdekeltséget vagy jogot a 
SZOLGÁLTATÓ-rendszerek, a SZOLGÁLTATÓ-rendszereken keresztül elérhető információk és adatok 
(továbbiakban: "Információk") a tartalom, a szolgáltatások, a weboldal vagy a SZOLGÁLTATÓ más szellemi tulajdona 
tekintetében. A jogszabályban előírt vagy  jelen szabályzatban illetve megállapodásban kifejezetten előírt mértéken túl 
a tartalom és/vagy az információk a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem fejthetők vissza, nem 
módosíthatók, nem állíthatók elő, nem tehetők közzé, nem fordíthatók le semmilyen más emberi vagy számítógépes 
nyelvre, nem terjeszthetők semmiféle formában és eszközzel, nem adhatóak el és nem forgalmazhatóak ,nem 
képezhetik forgalom tárgyát. A SZOLGÁLTATÓ kifejezett, erre irányuló engedélye nélkül a Felhasználó tartalmat 
semmiféle módon nem készíthet, adhat el, kínálhat eladásra, módosíthat, reprodukálhat, jeleníthet meg, adhat elő 
nyilvánosan, importálhat, terjeszthet, továbbíthat vagy használhat. 
 

7. A weboldal használatára vonatkozó korlátozások 
 
Az e használati feltételekben lefektetett egyéb korlátozások mellett a felhasználó tudomásul veszi a következőket:  
  
(a) nem másítja meg a weboldalon keresztül továbbított  bármilyen anyag, információ eredetét. 
(b) nem helyez el a weboldalon téves vagy félrevezető információkat.  

(c) nem használ, illetve nem ér el weboldalon keresztül rendelkezésre álló szolgáltatásokat, információkat, 
alkalmazásokat vagy szoftvert a SZOLGÁLTATÓ által kifejezetten nem engedélyezett módon.  
(d)nem visz, vagy nem tölt fel a weboldalra vírusokat, trójai falovakat, programférgeket, időbombákat vagy más olyan 
programozási eljárást, aminek célja bármely rendszer, a weboldal vagy az információk megrongálása, zavarása, 
lehallgatása vagy eltulajdonítása, vagy ami sérti más személyek (alább definiált) szellemi tulajdonjogait. 

(e) a weboldal egyes területei csak a SZOLGÁLTATÓ által meghatározott tagok és ügyfelek számára elérhetőek.  
(f) nem használhatja vagy érheti el a weboldalt vagy a SZOLGÁLTATÓ rendszereket vagy szolgáltatásokat olyan 
módon, ami a SZOLGÁLTATÓ kizárólagos megítélése szerint hátrányosan befolyásolja a SZOLGÁLTATÓ 
rendszerek, szolgáltatások vagy a weboldal teljesítményét és működését, vagy zavarja a SZOLGÁLTATÓ 
rendszerek,  szolgáltatások vagy a weboldal arra felhatalmazott személyek általi elérését. 

(g) a SZOLGÁLTATÓ kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat keretet vagy keretezési technikákat a 
tartalom, az információk bármely részének vagy vonatkozásának elkülönítésére. 

 
8. Hivatkozások 

 
(a) Az oldalon elhelyezett hivatkozások. A weboldalon lehetnek harmadik személyek weboldalaira és 

forrásaira mutató hivatkozások (együttesen: "Hivatkozott oldalak"). Ezek a hivatkozott oldalak kizárólag a 
Felhasználó kényelmét szolgálják, és nem minősülnek az ilyen hivatkozott oldalak tartalmának a 
SZOLGÁLTATÓ általi jóváhagyásának. A SZOLGÁLTATÓ nem jelenti ki, illetve nem szavatolja, hogy a 
hivatkozott helyeken talált tartalom, szoftver, szolgáltatás vagy alkalmazás helyes, pontos, megfelelően 
működik vagy meghatározott minőségű. A SZOLGÁLTATÓ nem felel a hivatkozott oldalak elérhetőségéért, 
azok tartalmáért vagy (elérhetőségéért). Ha a Felhasználó a hivatkozott oldalak elérése mellett dönt, azt saját 
kockázatára teszi. Ezen felül a hivatkozott helyek Felhasználó általi használatára a hivatkozott hely 
alkalmazandó szabályzatai és szerződési feltételei vonatkoznak, beleértve például a hivatkozott oldal 
adatvédelmi szabályzatát.  

(b)  Az oldalra mutató hivatkozások. A SZOLGÁLTATÓ – val kötött, külön hivatkozási megállapodás hiányában 
szigorúan tilos a http://www.alfaromeoclub.hu vagy a http://www.alfaromeoclub.info.hu oldalra mutató 
hivatkozások kivételével a weboldal bármely oldalára mutató, egyszerű szöveges hivatkozást elhelyezni. A 
http://www.alfaromeoclub.hu vagy a http://www.alfaromeoclub.info.hu oldalra vagy azon belül elérhető 
bármely oldalra hivatkozó weboldal vagy egyéb eszköz számára tilos: 

 



• a tartalom megismétlése.  
• a tartalom körül böngésző vagy keretes környezet elhelyezése. 
• bármi módon arra való utalás, hogy a SZOLGÁLTATÓ vagy kapcsolt társvállalatai / partnerei a helyet vagy 

termékeit jóváhagyták. 
• bármely téves tényállítás, beleértve a SZOLGÁLTATÓ-val vagy kapcsolt vállalataival / partnereivel meglévő 

kapcsolat. 
• téves információk bemutatása a SZOLGÁLTATÓ termékeiről vagy szolgáltatásairól. 
• a SZOLGÁLTATÓ vagy leányvállalatai logójának vagy védjegyének a SZOLGÁLTATÓ kifejezett 

írásbeli engedélye hiányában történő felhasználása. 

9. Az oldalra küldött anyagok 

A SZOLGÁLTATÓ a weboldalon keresztül mindenféle kötelezettség nélkül fogad új szolgáltatásokra vagy termékekre 
vonatkozóan  ötletet, koncepciót vagy technikákat. ("Észrevételek / Javaslatok") Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ ilyen 
észrevételeket kap, a Felhasználó elismeri, hogy:  
(a) azok nem minősülnek bizalmas vagy szabadalmi védelmet élvező információknak. 
(b) a SZOLGÁLTATÓ és leányvállalatai nem kötelesek az ilyen információ titokban tartására, valamint 
(c) a SZOLGÁLTATÓ az általa megválasztott bármely módon korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, egész 
világra kiterjedő, szerzőijogdíj-fizetés nélküli felhasználási, közlési, másolási, közzétételi, megjelenítési, 
forgalmazási és hasznosítási jogot szerez az ilyen észrevételek tekintetében. 
(d) amennyiben a Szolgáltató megjelentet a felhasználó(k) által beküldött bréáminemű anyagot, azt a 
SZOLGÁLTATÓ a beküldő szellemi terméke, a beküldő neve minden esetben feltüntetésre kerül, annak 
tartalmáért teljes egészében a beküldő vállal mindennemű felelősséget.  

10. Felhasználói viszony megszűntetése / kizárás / felmondás. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ szabad belátása szerint, bármikor, bármely okból vagy ok 
nélkül felmondhatja vagy felfüggesztheti a weboldal, a SZOLGÁLTATÓ-rendszerek, -információk, -szolgáltatások és -
tartalom Felhasználó általi használatát, még akkor is, ha az elérés és a használat másoknak továbbra is 
engedélyezett lesz Erről a felhasználót e-mail formájában tájékoztatást kap. A SZOLGÁLTATÓ általi ilyen 
felfüggesztés vagy felmondás esetén a Felhasználónak azonnal (a) abba kell hagynia a weboldal használatát, illetve 
(b) meg kell semmisítenie a tartalom bármely részéről a Felhasználó által készített másolatokat  Az ilyen felmondás, 
felfüggesztés vagy törlés után a weboldal, a SZOLGÁLTATÓ-rendszerek, az információk vagy szolgáltatások elérése 
a magántulajdon elleni jogtalan támadásnak minősül.  A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a 
SZOLGÁLTATÓ nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik személyek irányába a weboldal, a 
SZOLGÁLTATÓ-rendszerek, az információk és/vagy szolgáltatások Felhasználó általi elérésének felmondásáért vagy 
felfüggesztéséért. 

11. Szavatosság elhárítása 

A SZOLGÁLTATÓ NEM TESZ KIJELENTÉST ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÓ-
RENDSZEREK, A -SZOLGÁLTATÁSOK, AZ INFORMÁCIÓK VAGY A TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ 
EREDMÉNY, ELTÉRÉSEK TEKINTETÉBEN.  A WEBOLDAL HASZNÁLATA A FELHASZÁLÓ SAJÁT 
KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.  
  
A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÓ-RENDSZEREK, A -SZOLGÁLTATÁSOK, AZ -INFORMÁCIÓK VAGY A -
TARTALOM SZOLGÁLTATÁSA "ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" TÖRTÉNIK.   

A SZOLGÁLTATÓ ÉS LICENCADÓI, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB 
MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET,  LEGYEN SZÓ AKÁR 
KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGRÓL BELEÉRTVE PÉLDÁUL A 
FORGALMAZHATÓSÁGRA, A HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE ÉS VALAMELY 
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. 

A SZOLGÁLTATÓ ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI ÉS PARTNEREI, LICENCADÓI NEM JELENTIK KI ÉS NEM 
SZAVATOLJÁK, HOGY A WEBOLDALON VAGY A SZOLGÁLTATÓ-RENDSZEREKEN VAGY AZOKON 
KERESZTÜL NYÚJTOTT TARTALOM, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSAK, TELJESEK, 
BIZTONSÁGOSAK VAGY IDŐSZERŰEK.  A WEBOLDALON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERZETT 
INFORMÁCIÓ SEM KÉPEZ A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN KI NEM 
JELENTETT SZAVATOSSÁGOT.  



12. Felelősségkorlátozás 

A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ÉS A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK 
EGYÉBKÉNT TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA ESETÉN A SZOLGÁLTATÓ CSAK A TÉNYLEGESEN 
BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT FELEL.  A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A 
SZOLGÁLTATÓ, LICENCADÓI, PARTNEREI VAGY A WEBOLDALON EMLÍTETT HARMADIK SZEMÉLYEK 
SEMMILYEN ESETBE NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZON ALKALOMSZERŰ, KÖZVETETT, BÜNTETÉS 
JELLEGŰ, SZANKCIÓ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYSZERŰ KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT VAGY A 
WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÓ-RENDSZEREK, AZ INFORMÁCIÓK, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁSRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDŐ ADATVESZTÉSBŐL 
VAGY ÜZEMSZÜNETBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ-T 
TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.  A JOGSZABÁLYBAN 
MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN BIZTOSÍTOTT 
JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, CSAK JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN 
RÖGZÍTETT ESETEKBEN VAN LEHETŐSÉG JOGORVASLATRA.  

13. Irányadó jog és a megállapodás nyelve 

Jelen szabályzat a hatályos vonatkozó jogszabályok alapján készült. Jelen szabályzatban a nem szabályzott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó és hatályban levő 
jogszabályok irányadóak. 

14. Általános rendelkezések 

A Felhasználó nem engedményezheti a használati feltételeket, a használati feltételek alapján fennálló érdekeltségeit, 
jogait vagy kötelezettségeit.  Ha e megállapodás bármely rendelkezését bármely, joghatósággal rendelkező illetékes 
bíróság érvénytelennek találja, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a megállapodás fennmaradó 
rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes egészében hatályban maradnak és érvényesíthetők.  A használati 
feltételek bármely feltételéről történő lemondás nem jelenti az ilyen feltételről vagy más feltételről való folyamatos 
lemondást. 

15. Írásbeli dokumentum 

A Felhasználó megőrizheti e használati feltételek nyomtatott példányát saját nyilvántartásai számára, és lemond 
minden olyan egyéb követelésről, hogy a használati feltételeket írásbeli dokumentum formájában bizonyítsák.  

16. Teljes megállapodás 

A FELHASZNÁLÓ ÉS A SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTT LÉTREJÖTT, KÜLÖN LICENC-, SZOLGÁLTATÁSI VAGY MÁS 
ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSBAN, VAGY A SZOLGÁLTATÓ-NAK A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁSI 
ÉS SZOLGÁLTATÁSI ÚTMUTATÓJÁBAN VAGY A SZOLGÁLTATÓ DÍJTÁBLÁZATÁBAN SZEREPLŐ KIFEJEZETT 
ELŐÍRÁSOK KIVÉTELÉVEL EZEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK KÉPEZIK A FELHASZNÁLÓ ÉS A 
SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI TELJES MEGÁLLAPODÁST A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÓ-RENDSZEREK, 
VALAMINT AZ AZOKON TALÁLHATÓ MINDEN SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ ÉS 
TARTALOM HASZNÁLATA VONATKOZÁSÁBAN, ÉS HATÁLYTALANÍTANAK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK 
TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MINDEN TÁRGYALÁST, ÉRTESÍTÉST, MEGBESZÉLÉST ÉS MEGÁLLAPODÁST.. 

17.  Ügyfélszolgálat 

A weboldallal kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket a SZOLGÁLTATÓ ügyfélszolgálatához lehet benyújtani. 
Elérhetőségek az impresszumban találhatók. 

 


