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Meghatározások

A jelen felhasználási feltételekben a lenti kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 ·  „Alkalmazás”: jelenti minden lehetséges és tényleges szoftveralkalmazást/widgetet, amelyen keresztül a 
Tartalom hozzáférhető az Alkalmazás Környezetben.

 ·  „Alkalmazás Környezet” jelenti azon alkalmazásplatformokat, amelyeken keresztül a Végfelhasználó a Tartal-
mat megtekintheti.

 ·  „Társaság” a UPC Magyarország Kft.-t jelenti, és erre utalnak a „mi” és „miénk” kifejezések is a szövegben.
 ·  „Tartalom” jelenti egy alkalmazás egészét és annak tartalmát, ideértve az abban foglalt audiovizuális vagy más 

természetű anyagokat (beleértve, de nem kizárólagosan a játékokat és információkat), amelyek a Tartalom-
szolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartoznak.

 ·  „Tartalomszolgáltató” jelenti azon harmadik felet/feleket, akik az Alkalmazást elérhetővé teszik és biztosítják 
a Tartalmat a Végfelhasználónak a Tartalomszolgáltató saját szerződési feltételei szerint.

 ·  „Végfelhasználó” jelenti a Társaság minden ügyfelét, aki végső felhasználója a Szolgáltatásnak vagy a Tarta-
lomnak, és az „Ön”/„Önöké” kifejezéseket ennek megfelelően kell alkalmazni.

 ·  „Szolgáltatás/Szolgáltatások” jelent minden médiát, információt és szórakoztató szolgáltatást, vagy más le-
hetséges jövőbeni szolgáltatást, amelyet a Tartalomszolgáltató biztosít a Végfelhasználóknak az Alkalmazás 
Környezeten keresztül, ideértve a 2010/13/EK rendeletben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
és a 2000/31/EK rendeletben meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat. Ön 
tudomásul veszi, hogy a Társaság az Ön számára kizárólag az adott Tartalomszolgáltatók Alkalmazásaihoz 
biztosít hozzáférést.

 ·  „Felhasználási Feltételek” a jelen végfelhasználói felhasználási feltételeket jelenti.

Az „ELFOGADOM” gomb megnyomásával, a UPC TV Apps szolgáltatás használatával és az egyes Alkalmazásokhoz 
való hozzáféréssel Ön elfogadja:

 ·  a Felhasználási Feltételeket;
 ·  a Társaság Adatvédelmi Szabályzatát;
 ·  hogy (i) a Tartalomhoz történő hozzáféréssel összefüggésben keletkező bármely jog, panasz vagy felelősség 

tekintetében a Felhasználási Feltételek nem Ön és a Társaság között, hanem Ön és a Tartalomszolgáltató 
között keletkeztetnek jogviszonyt, valamint hogy (ii) Ön teljes felelősséggel tartozik annak biztosításáért, 
hogy amennyiben az Ön háztartásában olyan 18 év alatti személy fér hozzá a Szolgáltatáshoz, aki nem kötött 
előfizetői szerződést a Társasággal, ezen 18 év alatti személy tisztában van a Felhasználási Feltételek rendel-
kezéseivel, és a feltételeknek eleget tesz.

 ·  Ön tudomásul veszi, hogy a Társaság kizárólag az Alkalmazásokhoz való hozzáférést biztosítja. Tudomásul 
veszi továbbá, hogy a Tartalom szolgáltatása az Alkalmazásokon keresztül történő olyan szolgáltatás, ame-
lyet a Tartalomszolgáltató a saját szerződési feltételei szerint biztosít, és a Társaság nem vállal felelősséget a 
Tartalom vagy az Alkalmazások működéséért és/vagy minőségéért.

 ·  Ön tudomásul veszi, hogy csak Végfelhasználóként férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz.
 ·  Ha ön 18 év alatti, szülői hozzájárulásra van szükség a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.
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A Szolgáltatás elérhetősége

A Szolgáltatás a UPC Magyarország Kft. kábelhálózatán, meglévő digitális kábeltelevízió-előfizetés mellett érhető 
el, az arra alkalmas hálózati feltételek teljesülése mellett. 

A Szolgáltatás elérhetőségét a Szolgáltató UPC SD- és HD-típusú, illetve UPC Horizon HD Mediaboxokon biztosítja. 
A különböző típusú eszközökön elérhető Tartalmak esetenként eltérőek lehetnek.

UPC Horizon HD Mediabox használata esetében a UPC TV Apps szolgáltatás eléréséhez internetprotokollon ke-
resztül nyújtott műsorelosztási szolgáltatás közvetítésére alkalmas (csatlakoztatott UPC internet kábelmodem, 
továbbá) aktív és zavartalan internetkapcsolat szükséges. Ilyen esetben a UPC TV Apps szolgáltatás működtetésé-
hez nem indokolt különálló előfizetési díjjal rendelkező internetszolgáltatás megléte. A UPC Horizon HD Mediabox 
szolgáltatásai, és ezzel együtt a UPC TV Apps szolgáltatás nem érhető el más szolgáltató által üzemeltetett (UPC 
Magyarország Kft. hálózatától idegen), továbbá DSL, LAN, mobil, illetve nem szélessávú hálózati technológiát 
használó hálózatokon.
 
Az Alkalmazás Környezet
 
 ·  Ön tudomásul veszi, hogy (i) a Társaság Önnek az Alkalmazásokhoz való hozzáférést biztosítja, míg a Tarta-

lomszolgáltatók és más harmadik felek ezen hozzáférésen keresztül kínálják és biztosítják a Tartalmat, és (ii) 
a Szolgáltatások formája és természete az Ön előzetes figyelmeztetése nélkül időről időre változhat.

 ·  Elfogadja, hogy a Szolgáltatást csak a Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok, szabályozás és az 
általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja.

 ·  Elfogadja, hogy az Alkalmazás Környezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem 
kísérel meg hozzáférni a Szolgáltatásokhoz.

 ·  Elfogadja, hogy nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja a Szolgáltatásokat (vagy a szer-
vereket és hálózatokat, amelyek a Tartalomhoz és/vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódnak.).

 ·  Ön tudomásul veszi, hogy amikor a Szolgáltatást használja, valamilyen egyéb szolgáltatást is használhat, szoft-
verrészleteket tölthet le, és/vagy megvásárolhat más Társaságok által kínált árukat. Az ilyen más Társaságok 
által kínált szolgáltatások, szoftverek vagy áruk Ön által történő használatát/letöltését/beszerzését külön 
szerződési feltételek szabályozzák, amelyet jelen szerződési feltételek nem foglalnak magukban.

 ·  Ön tudomásul veszi, hogy tilos bármilyen módon díjfizetés ellenében kínált Tartalomhoz fizetés nélkül hozzá-
jutni, a Tartalomszolgáltató képviseletében eljáró Társaságnak és/vagy magának a Tartalomszolgáltatónak joga 
van az ilyen használat utólagos kiszámlázására.

 ·  Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás jogosulatlan használata nem megengedett.
 ·  Tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult letiltani az Alkalmazáshoz való hozzáférését, amennyiben Ön meg-

szegte a Felhasználási Feltételeket.
 
Tartalom
 
 ·  Tudomásul veszi, hogy minden olyan Tartalom, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül van hozzáférése (beleért-

ve, de nem kizárólagosan audiofájlok, videók, játékok), az érintett Tartalomszolgáltató kizárólagos felelősségi 
körébe tartozik, és az ilyen Tartalom szellemi tulajdon védelme alatt állhat. Az érintett Tartalomszolgáltató 
saját feltételei és kikötése alapján Önnek engedélyre lehet szüksége a Tartalom megvásárlásához vagy az ahhoz 
történő hozzáféréshez. Néhány Alkalmazás esetében előfordulhat, hogy más társaság által kínált alkalmazás-
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hoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó linket tartalmaz; ezek a szolgáltatók is saját felhasználási feltételeket és 
kikötéseket írhatnak elő. Azt javasoljuk, hogy ezeket a feltételeket és kikötéseket minden esetben figyelmesen 
olvassa el. A Társaság ilyen esetben sem vállal felelősséget a Tartalomért, működésért, vagy bármelyik harma-
dik fél termékéért, szolgáltatásáért, beleértve az érintett Tartalomszolgáltató által szolgáltatott tartalmat és 
Alkalmazásokat is. Ön Tudomásul veszi, hogy minden Tartalomszolgáltató jogosult a tartalom mennyiségét és 
minőségét meghatározni, és jogosult a saját felelősségére időről-időre változtatni a Tartalmakon.

 ·  Ön beleegyezik, hogy nem jogosult módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni 
az Alkalmazásokat és azok tartalmát (sem egészben sem részben), hacsak egy elkülönült megállapodásban a 
Tartalomszolgáltató külön nem engedélyezte azt.

 ·  Tudomásul veszi, hogy a Társaság (a saját és a Tartalomszolgáltató részéről) fenntartja a jogot – anélkül, hogy 
arra kötelezettséget vállalna -, hogy a hozzáférést megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat. Emellett 
Ön elfogadja, hogy a Társaság (a Tartalomszolgáltató kérésére vagy más okból) jogosult az Alkalmazásokhoz 
való hozzáférést megtagadni, ha alapos gyanú merül fel, hogy Ön a Felhasználási Feltételeket megszegte.

 ·  Ön Tudomásul veszi, hogy a Tartalom használata során találkozhat olyan Tartalommal, amit sértőnek, illetlen-
nek vagy kifogásolhatónak találhat. Tudomásul veszi, hogy a Tartalomhoz saját felelősségére fér hozzá, illetve 
hogy gyermekek és fiatalkorúak számára nem engedi a Tartalomhoz való hozzáférést.

 
Biztonság és adatvédelem
 
 ·  A Szolgáltatások igénybevételével Ön hozzájárul, hogy a Társaság az Ön Alkalmazások során keletkezett sze-

mélyes adatait kezelje további szolgáltatások nyújtása céljából. A személyes adatok kezeléséről további infor-
mációkat a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában olvashat, amely a http://www.upc.hu/rolunk/adatvedelem/ 
címen érhető el.

 ·  Ön felel a Tartalomszolgáltatóval megosztott személyes adataiért. A Tartalomszolgáltatók a személyes adato-
kat saját adatvédelmi szabályaik alapján kezelik, amelyekről Ön is tájékozódhat, ha bármilyen kétsége merülne 
fel az adatok felhasználását illetően.

 
Felhasználói fiók és biztonság
 
 ·  Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges lehet egy felhasználói fiók létrehozása 

(a Társaságnál vagy a Tartalomszolgáltatónál). Kijelenti, hogy: az Ön által megadott adatok a saját adatai és a 
valóságnak megfelelnek;

 ·  kizárólag Ön felelős az adatok biztonságáért és bizalmasságáért;
 ·  teljes felelősséget vállal mindenféle tevékenységért, ami az Ön felhasználói fiókjában vagy azon keresztül 

történik. Ha tudomására jut bárminemű jogosulatlan használata a fiókjának, köteles a Társaságot (az Ügyfél-
szolgálatán keresztül) vagy az illetékes Tartalomszolgáltatót azonnal értesíteni.

 
Szoftverfrissítések

A szoftverfrissítések célja, hogy a Szolgáltatást bővítsék, javítsák és továbbfejlesszék, illetve hogy Önt az új szol-
gáltatásokról tájékoztassák, mint például új Alkalmazásokról vagy funkciókról. A Szolgáltatás használatával hoz-
zájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása a Szolgáltatások 
elérhetőségét érintheti.
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Módosítások

A Társaság jogosult időről-időre módosítani a Felhasználási Feltételeket, például új szolgáltatások bevezetésekor. 
A módosítások végrehajtásakor a Társaság értesíti Önt az Alkalmazás Környezetbe való belépés előtt a módosítá-
sokról és közzéteszi a módosult Felhasználási Feltételeket is.

Továbbá tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az új Felhasználási Feltételek bevezetését követő használattal elfo-
gadja a megváltoztatott Felhasználási Feltételeket.

Megszüntetés

A Felhasználási Feltételek az Ön vonatkozásában hatályban maradnak mindaddig, amíg Ön vagy a Társaság szerző-
déses jogviszonyát nem szünteti meg, illetve (ii) a Társaság jogosult előzetes értesítéssel bármikor megszüntetni 
a UPC TV Apps szolgáltatáshoz való hozzáférését abban az esetben, ha:
 
 ·  Ön megszegte a Felhasználási Feltételek vonatkozó bármely előírását (vagy olyan viselkedést tanúsított, amely 

egyértelművé teszi, hogy nem szándékozik, vagy nem tud megfelelni a Felhasználási Feltételeknek) vagy a 
vonatkozó jogszabályokat;

 ·  arra a Társaság jogszabály előírása folytán köteles;
 ·  a Tartalomszolgáltató utasítja a Társaságot, hogy a tartalomhoz Önnek ne biztosítson hozzáférést, vagy
 ·  a Társaság az Alkalmazásokhoz való hozzáférés megszüntetéséről határozott.
 
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tartalomszolgáltató által biztosított a Tartalom, a Tartalomszolgáltató ki-
zárólagos döntési jogkörébe tartozik, hogy az Alkalmazást és Tartalmát kínálja-e az Alkalmazási Környezetben. 
A Tartalomszolgáltató bármikor jogosult megszüntetni az Alkalmazáshoz és a Tartalomhoz való hozzáférést a 
végfelhasználók számára, ezért bármikor jogosult eltávolítani az Alkalmazását az Alkalmazási Környezetből. Ebben 
az esetben Ön tudomásul veszi, hogy a Társaság a továbbiakban nem tud hozzáférést biztosítani ezen Alkalmazá-
sokhoz. A Társaság minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy értesítse Önt ilyen esetben.

Az Ön és a Társaság között a Felhasználási Feltételek alapján fennálló szerződéses kapcsolat automatikusan meg-
szűnik abban az esetben, ha Ön már nem végfelhasználó.

Tudomásul veszi, hogy az Ön számára elérhető Alkalmazások korlátozhatóak abban az esetben, ha az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat a Társaság előfizetői szerződése alapján korlátozza.

Ön és a Társaság tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek azon rendelkezései, amelyek természetüknél 
fogva a megszüntetést követően is fennállhatnak, a Felhasználási Feltételek megszüntetése után is hatályban 
maradnak.
 
Harmadik személyekkel kapcsolatos feltételek

Ön Tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek rendelkezésein kívül más, harmadik személy feltételeinek is 
meg kell felelnie a Szolgáltatás igénybevételekor.
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Kapcsolat

Ha bármilyen kétsége vagy kérdése van a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk 
a http://ugyfelszolgalat.upc.hu/app/contact oldalon is megtalálható elérhetőségeinken.


