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Használati Feltételek 

Megállapodás a felhasználó és a Spotless Group között 

A Francia Köztársaság törvényei szerint bejegyzett Spotless Group Sas (Société par actions simplifiée, székhely: 

13, rue Madeleine Michelis, 92200  Neuilly  sur  Seine,  Franciaország) által, vagy leányvállalatai (együttesen 

Spotless Group) által üzemeltetett webhelyek hálózata (együttesen Spotless Webhelyek) különböző 

webhelyekből és weboldalakból áll. A Spotless Webhelyek a látogatók rendelkezésére állnak feltételezve azt, 

hogy az alábbi használati feltételeket a látogatók változtatás, vagy korlátozás nélkül elfogadják. A Spotless 

Webhelyek használata egyúttal a használati feltételek elfogadását jelenti. Egy adott Spotless Webhely használata 

a Spotless Webhelyek hálózatából az adott webhelyen feltűntetett További Használati Feltételek elfogadását is 

jelenti. Abban az esetben, ha a További Használati Feltételek ellentmondanak a Használati Feltételeknek, jelen 

dokumentumban meghatározott feltételek az irányadóak. 

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA ÁT AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET MIELŐTT EZT A 

WEBHELYET HASZNÁLNÁ 

A Spotless Group által üzemeltett Webhely használatával, vagy elérésével Ön elfogadja a Használati Feltételeket 

és a vonatkozó törvényeket. Amennyiben ezekkel a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja ezt a 

Webhelyet. Ezen feltételek alkalmazandóak amikor Ön jelen Webhelyet használja, hogy információkat gyűjtsön 

a Spotless Group-ról és termékeiről. 

Jelen Webhely vagy a Spotless Webhelyek használata.  Nem kereskedelmi célú felhasználás korlátozása 

Amennyiben másként nincs meghatározva a Spotless Webhelyek személyes és nem kereskedelmi célú 

felhasználásra készültek. Ön nem módosíthatja, nem másolhatja, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, továbbá 

nem jelenítheti meg, nem teheti közzé, nem reprodukálhatja, nem engedélyeztetheti, nem használhatja fel más 

munka elkészítésére, valamint nem ruházhatja át és nem adhatja el a Spotless Wehelyeken található 

információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást. 

 

A Spotless Webhelyeken találtható anyagokat, amennyiben ezek nem állnak semmilyen korlátozás alatt, eltérő 

rendelkezés hiányában, kizárólag nem kereskedelmi célból lehet megjeleníteni, elektronikusan másolni, 

letölteni és kinyomtatni. A jelen Webhelyen, vagy a Spotless Webhelyeken található anyagoknak minden 

egyéb felhasználása, beleértve, de nem kizárólagosan a módosítást, a sokszorosítást, a terjesztést, az újbóli 

publikációt, a megjelenítést vagy a továbbítást, szigorúan tilos a Spotless Group előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül. 

 

Zaklatás bármilyen módon, jelen Webhelyen, vagy a Spotless Webhelyek bármelyikén szigorúan tilos. 

A Webhely látogatójának – beleértve, de nem kizárólagosan a Spotless Webhely látogatóit – másnak kiadni 

magát tilos. Nem lehet feltölteni, terjeszteni, vagy más módon közölni a Spotless Webhelyeken olyan 

tartalmakat, amelyek becsületsértőek, obszcének, támadják a magánéletet és a nyilvánosság jogait, sértőek, 

illegálisak, vagy más módon kifogásolhatóak, vagy amelyek sérthetik bármely másik fél jogait és 

kötelezettségeti, vagy bármiféle törvényi előírásba ütköznek. Jelen Webhelyre vagy a Spotless Webhelyekre 

nem lehet kereskedelmi tartalmat feltölteni, vagy felhasználni mások megkeresésére azért, hogy 

csatlakozzanak, vagy tagjai legyenek más kereskedelmi online szolgáltatásnak, egyéb szervezetnek vagy 

vállalatnak. 

 

Szellemi Tulajdonjogok 

Ez a weboldal tiszteletben tartja a szerzői és a szellemi tulajdonjogokat. A weboldal teljes tartalma, beleértve, 

de nem kizárólagosan a szöveget, a dizájnt, a grafikát és az interfészeket a Spotless Group tulajdonát képezi. 

Minden védjegy (együttesen „Védjegyek”) védjegye, vagy bejegyzett védjegye és tulajdona a Spotless Gorup-
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nak, vagy más tulajdonosoknak, akik engedélyezték a Spotless Groupnak, hogy ezeket a védjegyeket 

használják. A Spotless Group tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát és arra  kéri a felhasználóit és 

látogatóit, hogy ők is tegyék ugyanezt. 

Érvényesség 

Jelen Használati Feltételek érvényesek, minden esetben, amikor Ön hozzáfér a Webhelyhez, vagy bármely 

Spotless Webhelyen regisztrál. Jelen feltételek, vagy ezek közül bármelyik, előzetes értesítés nélkül, bármilyen 

okból, bármikor módosíthatóak vagy megszűntethetőek a Spotless Group által. A szellemi tulajdonjogokra, a 

jogi nyilatkozatokra, a kártérítésre és az alkalmazandó törvényekre vonatkozó rendelkezések érvényben 

maradnak a megszűnést követően is. 

 

Felhasználói közreműködés  

A Spotless Group nem vizsgálja és nem is tudja megvizsgálni a Spotless Webhelyeken a felhasználók összes 

kommunikációját és az általuk közzétett anyagokat és semmilyen módon nem felelős ezen kommunikációk és 

anyagok tartalmáért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Spotless Group lehetőséget biztosít 

felhasználó által létrehozott tartalom megjelenítésére és közzétételére a Spotless Webhelyeken, a Spotless 

Cégcsoport csupán passzív csatornaként működik közre az ilyen jellegű terjesztésben és nem vállal semmilyen 

felelősséget vagy kötelezettséget a Spotless Webhelyen lévő bármely tartalommal vagy tevékenységgel 

kapcsolatban. 

Azonban a Spotless Group fenntartja magának a jogot, hogy blokkolja, vagy eltávolítsa az olyan 

kommunikációt, vagy anyagokat, amelyek becsületsértőek, obszcének, tisztességtelenek, megtévesztőek, 

félrevezetőek, gyalázkodóak, szerzői jogot, védjegyet, vagy más szellemi tulajdonjogot sértenek, vagy 

bármilyen törvényt vagy rendeletet sértenek, támadnak vagy a Spotless Group saját megítélése szerint 

elfogadhatatlanok. 

 

Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat 

Abból a célból, hogy magasabb értéket biztosítsunk látogatóink számára, jelen webhely linkeket tartalmazhat 

más Spotless Webhelyekre, vagy egyéb interneten fellelhető webhelyekre, amelyek harmadik személy 

tulajdonában állnak és általuk is üzemeltetett webhelyek (úgynevezett „Külső webhelyek”). Azonban, még ha 

a harmadik fél kapcsolatban is áll a Spotless Grouppal, jelen Webhely tulajdonosának nincs ellenőrzési joga a 

belinkelt webhelyekre vonatkozóan, ezen webhelyek mindegyike külön adatvédelmi és adatgyűjtési 

gyakorlattal rendelkezik. Jelen webhely tulajdonosa nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget ezekért a 

független szabályzatokért vagy intézkedésekért és nem felelős az adatvédelmi gyakorlatáért vagy a tartalmáért 

ezeknek a webhelyeknek. A linkek nem jelentik azt, hogy a Spotless Group szponzora, támogatója, 

leányvállalata a harmadik félnek, vagy bármilyen kapcsolatban áll vele. 

 

Cookiek használata  

A Spotless Group Webhelyei egy az iparágban elterjedt technológiát, a cookie-kat alkalmazzák. A cookie egy 

szöveges karakterláncot tartalmazó információ, amelyet a webhely a böngésző cookie fájljában a 

merevlemezen hoz létre, így a weboldal emlékezni fog a felhasználóra. Egy cookie tartalmazza a domain nevet, 

amelyről a cookie jött, az élettartamát a cookie-nak és egy értéket, amely általában egy véletlenszerűen generált 

egyedi szám.  A böngésző beállításaink a módosításával a felhasználónak lehetősége van elfogadni, vagy 

elutasítani a cookie-kat. Számos módon lehet kezelni a cookie-kat. Kérjük, olvassa el a böngésző utasításait, 

vagy használja a súgót, hogy többet tudjon meg ezekről a funkciókról. 
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Jogi nyilatkozat 

A Spotless Group nem vállal garanciát és felelősséget jelen webhely, a Spotless Webhelyek és egyéb Külső 

webhelyek tartalmának pontosságáért és teljességért. A Spotless Group az alkalmazandó jog szerint 

megengedett teljes mértékig, nem vállal garanciát vagy felelősséget a webhelyen felhasznált anyagok 

teljességével, helyességével, pontosságával, megfelelőségével, időszerűségével és megbízhatóságával 

kapcsolatban. 

 
Kártalanítás  

Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja és megóvja a Spotless Groupot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, 

alkalmazottait, ügynökeit és beszállítóit (együttesen a „Szolgáltató”) az összes veszteséggel, kiadással, 

költséggel, kárral szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjat is, amely a használati feltételek megsértéséből 

ered, vagy a felhasználó internetfiókjához kötődő tevékenység eredménye (beleértve a hanyag, vagy jogellenes 

magatartást), melynek során felhasználó, vagy más személy felhasználó internet fiókját  használva éri el a 

Spotless Weboldalát.  

 
Vonatkozó törvények 

A Spotless Group Sas, Société par actions simplifiée tulajdonában álló webhelyek használata során minden 

esetben a Francia Köztársaság törvényei az irányadóak. A Spotless Group Sas,  Société par actions simplifiée 

leányvállalatai által üzemeltett webhelyek használta során az alkalmazandó jogszabályokat azokban az 

országban kell eseti elbírálás alapján meghatározni, amelyekben a Spotless Group leányvállalata bejelentett 

székhellyel rendelkezik. A Spotless Group nem állítja, hogy a Spotless Webhelyeken található anyagok 

megfelelőek, vagy elérhetőek más helyeken és nem hozzáférhetőek olyan országokban ahol a tartalmuk 

illegális vagy tiltott. 

 

Általános rendelkezések 

Spotless Group fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a használati feltételeket és értesítéseket, 

amelyek mellett a jelenlegi vagy más Spotless Webhelyeket üzemelteti.  Felhasználó felelőssége a rendszeres 

felülvizsgálata ezeknek a feltételeknek. A felhasználó kötelessége időről időre ellátogatni erre az oldalra és 

átnézni az aktuális feltételeket. Ezen feltételek bizonyos rendelkezéseit hatályon kívül helyezhetik  

meghatározott jogi közlemények vagy feltételek, amelyek ezen webhely bizonyos oldalain találhatóak. 

 


