FON SPOT JOGI KÖZLEMÉNY
Ezen Fon Spot használata és hozzáférése
Jelen jogi közlemény célja, hogy tájékoztassa Önt ezen a Fon Spoton keresztül nyújtott
szolgáltatásról.

Fon a Partnerei (a Fon honlapján közzétett jelenlegi vagy jövőbeli "Fon Partner"-ek) ügyfelei
számára hozzáférést tesz lehetővé a Fon Spotokon keresztül, a továbbiakban a "Szolgáltatás".

Ha Ön képes hozzáférni ehhez a Fon Spothoz az azért van, mert korábban már regisztrált és
elfogadta a Fon Általános Szerződési Feltételeit vagy annak a Fon Partnernek az Általános
Szerződési Feltételeit, amely lehetővé teszi Önnek ezen Szolgáltatás elérését, és a Fon
Közösségbe való bekapcsolódását.

Az Ön által korábban elfogadott a Fon Általános Szerződési Feltételei vagy a Fon Partner
Általános Szerződési Feltételei, teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak. Jelen Jogi
nyilatkozat nem jelenti ezen Általános Szerződési Feltételek semminemű módosítását.
Amennyiben jelen Jogi közlemény bármely rendelkezése és a Fon vagy a Fon Partner Általános
Szerződési Feltételei között ütközés van, akkor azokat az Általános Szerződési Feltételeket kell
alkalmazni.

Ezt a Jogi nyilatkozatot teljes egészében el kell olvasni. Az Ön felelőssége hogy ezt
áttanulmányozza. a Ön nem ért egyet az alábbi feltételek bármelyikével, akkor ne vegye igénybe
ezt a Szolgáltatást.

Jelen jogi közlemény értelmében Fon tájékoztatja Önt:

1. Ezen Fon Spot elérése
o

Fon az Ön aktuális, a mobilján vagy eszközén keresztül beazonosított
tartózkodási helyét csak arra fogja használni, hogy megmutassa Önnek a
közelében lévő rendelkezésre álló Fon Spotokat. Fon nem vállal felelősséget a
Fon WiFi jel által lehetővé tett, a Fonhoz vagy Fon Partnerhez történő
felkapcsolódással összefüggő bármilyen költségért.

2. Személyes hozzáférési adatok

o

Fon az Ön személyes adatait csak Önnek a Szolgáltatáshoz a Fonon vagy a Fon
Partner Szolgáltatáson keresztül történő hozzáférése nyújtására használja fel.
Ön megfelelő tájékoztatást kapott és elfogadja, hogy azért, hogy ehhez a Fon
Spot-hoz hozzáférést tudjon biztosítani, Fonnak joga van gyűjteni és feldolgozni
az Ön személyes adatait és megosztani azokat azzal Fon Partnerrel, amelyen
keresztül Ön a Fon Szolgáltatáshoz való hozzáférés érdekében regisztrált.
Egyéb esetben Fon nem szerzi be illetve osztja meg az Ön személyes adatait és
csak akkor hozza azokat nyilvánosságra, ha a törvény, bármely illetékes
szabályozó hatóság vagy a joghatósággal rendelkező bíróság megköveteli.

3. Szolgáltatás minősége
o
o

o

Fon nem tulajdonolja vagy üzemelteti a Wi-Fi Fon Spotokat. Fon nem tudja
megbecsülni a feltöltési vagy letöltési sebességeket ezeken a helyeken.
Fon nem képes semmilyen garanciát vállalni az Ön mobiltelefonján vagy
eszközén keresztül elért kapcsolódások szintjéért. Ez függhet az Ön
díjcsomagjától, valamely Fon Partnerrel vagy a hálózati szolgáltatójával kötött
megállapodásától, a telefonkészülékétől és valamely Fon Spothoz kapcsolódó
tartózkodási helyétől. A hozzáféréshez szükséges összeköttetés meghiúsulása
függhet Önnek a Fon Partnerrel kötött, a hálózathoz az Ön számára korlátozott
hozzáférést biztosító szerződésétől.
Fon nem vállal felelősséget semmilyen Ön által esetleg tapasztalt kapcsolódási
problémával kapcsolatban.

4. Tartalom Szellemi Tulajdona
o

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások mindegyike szellemi tulajdonjogok és
egyéb törvények által védett magántulajdonú tartalmat, információt, anyagot
tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, logókat, védjegyeket,
és hogy Ön a védett tartalmakat, információkat vagy anyagokat semmilyen
módon nem fogja felhasználni a Szolgáltatások engedélyezett használatának
kivételével. A Szolgáltatások semmilyen hányadát sem szabad sokszorosítani,
terjeszteni, továbbítani, hasznosítani, vagy bármi más formában és eszközzel
végzett tevékenységre használni, amelyet a működtetési jogok tulajdonosa nem
engedélyezett kifejezetten. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen
módon nem módosíthatja, adhatja bérbe, kölcsönözheti, értékesítheti, terjesztheti
vagy használhatja származékos termékek készítésére, és nem is hasznosíthatja
a Szolgáltatásokat semmiféle illetéktelen módon, beleértve, de nem
kizárólagosan, a hálózati kapacitás túllépését illetve leterhelését. Ön továbbá
vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatásokat semmilyen módon zaklatásra,
visszaélésre, titkos megfigyelésre, megfélemlítésre, rágalmazásra vagy más fél
jogainak bármely egyéb módon történő megszegésére vagy megsértésére, és
hogy a Fon semmilyen módon nem felelős azért, ha Ön ezeket ilyen célra
használja, sem bármilyen zaklató, fenyegető, rágalmazó, sértő vagy törvénytelen
üzenet vagy információ továbbításáért, amelyeket a Szolgáltatások
igénybevételének következtében esetleg Ön kaphat.

o

Ezen felül, amennyiben bármely Szolgáltatáshoz vagy Anyagokhoz történő
hozzáférés mellett dönt, akkor ezt a saját kezdeményezésére teszi, és felelős a
vonatkozó törvényi szabályozások, beleértve, de nem kizárólag az alkalmazandó
helyi jogszabályok betartásáért.

o

Fon, és engedményesei illetve Partnerei, fenntartják a jogot arra, hogy bármikor
Jogi közlemény nélkül megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy
lehetetlenné tegyék a hozzáférést bármely Szolgáltatáshoz. Fon semmilyen

o

körülmények között nem vállal felelősséget az ilyen Szolgáltatások
bármelyikéhez való hozzáférés eltávolításáért vagy ellehetetlenüléséért.
Fon nem garantál vagy érvényesít és nem vállal vagy visel semmilyen
felelősséget vagy kötelezettséget Ön vagy bármely más személy felé, semmilyen
harmadik fél által nyújtott szolgáltatásért illetve harmadik féltől származó anyag
vonatkozásában.

