Utolsó módosítás:3/5/2019
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Kérjük, olvasd el figyelmesen az alábbi Felhasználási feltételeket (a továbbiakban: “Feltételek”).
Jelen Feltételek fontos információkat tartalmaznak a szolgáltatás használatáról. Ha a Feltételek
valamelyik része nem érthető számodra, kérd szüleid vagy gondviselőd segítségét az értelmezéshez.
Ezt a szolgáltatást a Coca-Cola Magyarország Kft. (“mi”) (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.)
biztosítja számodra. Jelen Feltételek leírják, hogy hogyan használhatod a Fanta Fullosra Hangolva
alkalmazást. Az alkalmazásra a továbbiakban a “Szolgáltatások” kifejezést használjuk.
A Fanta Voice Funneriser alkalmazás letöltésével elfogadod a jelen Feltételeket. A Feltételeket
bármikor elérheted a “Menü”-ben lévő linkre kattintva. Ha nem egyezel bele a Feltételek elfogadásába,
akkor ne használd a Szolgáltatásainkat.
Ha az országod törvényei szerint még nem vagy elég idős egy kötelező érvényű megállapodás
megkötéséhez, akkor csak abban az esetben használhatod a Szolgáltatásokat, ha szülőd vagy gondviselőd
ehhez beleegyezését adta. Szolgáltatásainkat 13 év alattiak nem használhatják. Kérjük, ne vedd igénybe a
Szolgáltatásokat, ha még nem múltál el 13 éves.
1. Módosíthatóak-e a jelen Feltételek?
A jelen Feltételeket módosíthatjuk, például azért, hogy eleget tegyünk jogszabályi változásnak, vagy hogy
a Szolgáltatásokban történt változáshoz igazodjunk. Amennyiben ez megtörténik, megfelelő módon
tájékoztatni fogunk, és közzétesszük a Szolgáltatásokra vonatkozó módosított Feltételeket. Ha továbbra is
használod a Szolgáltatásokat, miután tájékoztattunk a változásokról, azzal megerősíted, hogy elfogadod
ezeket a módosításokat. Ha nem egyezel bele a módosult Feltételekbe, akkor ne használd tovább a
Szolgáltatásokat. Ha valamilyen módosítást hajtunk végre, az nem fog vonatkozni olyan vitás kérdésekre,
amelyek a módosult Feltételek hatályba lépése előtt merültek fel közted és közöttünk.
2. Gyűjtünk-e rólad Személyes Adatokat?
Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel rád vonatkozó Személyes Adatokat a Fanta Voice Funneriser
alkalmazáson keresztül.
3. Milyen szabályok vonatkoznak rád a Szolgáltatások használata során?
A Szolgáltatások használata során be kell tartanod a hatályos jogszabályokat. Ezenkívül tilos:
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●

Posztolni vagy másképp megosztani bármilyen anyagot, amely valótlan, vagy lehetséges, hogy
valótlan, sértő, fenyegető, zaklató, gyűlöletkeltő, megfélemlítő, vagy egyéb módon nem tart
tiszteletben más embereket.

●

Posztolni vagy másképp megosztani bármilyen anyagot, amely sértő nyelvezetet vagy egyéb
tartalmat foglal magában.

●

Posztolni vagy másképp megosztani bármilyen anyagot, amely politikai eszméket vagy
üzeneteket, alkoholt, drogokat, dohányárut vagy fegyvereket tartalmaz, illetve népszerűsít.

●

Posztolni vagy másképp megosztani bármilyen anyagot, amely valaki más tulajdona, hacsak
nem kaptál erre írásbeli engedélyt az illetőtől. Más szóval, mindennek, ami megosztasz, a saját
eredeti alkotásodnak kell lennie.

●

Posztolni vagy másképp megosztani bármilyen anyagot, amely egy másik ember hangját vagy
személyes információit tartalmazza, hacsak nem kaptál erre írásbeli engedélyt az illetőtől, vagy
ha az illető kiskorú, akkor szüleitől vagy gondviselőjétől.

●

Posztolni vagy másképp megosztani bármilyen anyagot, amely valamilyen cég nevét
tartalmazza, a miénk kivételével.

●

Posztolni, másképp megosztani vagy felhasználni bármilyen vírust vagy egyéb számítógépes
kódot, fájlt vagy programot, amely káros hatással lehet a Szolgáltatásokra, a rendszereinkre
vagy a tulajdonunkra.

●

Bármilyen kereskedelmi célra (tehát nem magáncélra) használni a Szolgáltatásokat, például
reklámok posztolására.

●

Megtévesztően, vagy egyéb törvénysértő módon használni a Szolgáltatásokat.

●

Információkat gyűjteni más felhasználókról.

●

Beleavatkozni a Szolgáltatások működésébe, vagy bárkit megakadályozni a Szolgáltatások
használatában.

●

Megpróbálkozni a Szolgáltatásoknak vagy azok bármely részének módosításával, kivéve ahol a
törvény nem engedi meg nekünk, hogy ezt megtiltsuk.

●

Eltávolítani a szerzői jog, a védjegy vagy a tulajdonjog bármilyen jelzését a Szolgáltatásokról.
Ezek közé a jelzések közé tartoznak például a következők: ®, ™ és ©.

●

A Szolgáltatások bármelyik részét valamilyen termékbe vagy szolgáltatásba befoglalni.
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A te felelősséged beszerezni és kifizetni az eszközöket, az internetkapcsolatot, és bármilyen más
felszerelést vagy szolgáltatást, amelyekre a Szolgáltatások használatához szükséged van.
4. Kell-e regisztrálnod?
Nem kell regisztrálnod a Szolgáltatások használatához. A Szolgáltatások azután érhetőek el, hogy
letöltötted és telepítetted a Fanta Voice Funneriseralkalmazást a mobileszközödre.
5. Mi a helyzet az általad létrehozott tartalmakkal?
A Szolgáltatások lehetővé tehetik számodra, hogy hangüzeneteket rögzíts, személyre szabd őket
hangeffektusok és filterek hozzáadásával a Fanta Voice Funneriser alkalmazásban (a továbbiakban:
"Alkotások"), mobileszközödön tárold az Alkotásokat, és megoszd az Alkotásokat olyan alkalmazások
segítségével, mint például az e-mail, social média oldalak, és a Fanta Voice Funneriser alkalmazással
kompatibilis üzenetküldő appok. Az Alkotásaid teljes egészükben a te tulajdonodat képezik. Mi nem
ellenőrizzük és nem módosítjuk vagy töröljük az Alkotásaidat sem azelőtt, sem azután, hogy megosztod
őket. Mivel az Alkotásaidat mások meg fogják kapni és lejátszani, és más felhasználók is megoszthatják
őket, légy óvatos a tartalmukat illetően. Ezenkívül mások alkotásainak továbbküldésével vagy egyéb
módon való felhasználásával is körültekintően járj el. Mi nem vagyunk felelősek sem a te Alkotásaidért,
sem más felhasználók alkotásaiért, és a más felhasználókkal folytatott kommunikációdért sem. Ha úgy
döntesz, hogy személyes vagy egyéb adataidat elérhetővé teszed bármely másik személy számára a
Szolgáltatásokon keresztül, úgy ezt a saját felelősségedre teszed.
6. Mely tartalmak képezik a mi tulajdonunkat?
Mi és beszállítóink tulajdonát képezik a Szolgáltatások, melyeket bizonyos jogok és törvények védenek.
Kereskedelmi neveink, védjegyeink, szolgáltatási védjegyeink, valamint minden kapcsolódó logó, ikon,
hangeffektus és hangfilter, amely a Szolgáltatásokban elérhető (együttesen: “Védjegyeink
”).
Védjegyeinket nem használhatod semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a
miénk; sem olyan módon, ami megtévesztő lehet a Védjegyeink tulajdonosát illetően.
7. Mi a felelősségünk a Szolgáltatásokkal kapcsolatban?
A Szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalom csak általános tájékoztatás céljára szolgál, és nem minősül
tanácsadásnak. Igyekszünk a Szolgáltatásokat folyamatosan működtetni, de nem tudjuk garantálni, hogy
mindenkor elérhetőek, naprakészek, teljes körűek, hibátlanok vagy biztonságosak lesznek. A
Szolgáltatásokban előfordulhatnak hibák, vagy olyan anyagok, amelyek megszegik a jelen Feltételeket.
Ezenkívül előfordulhat, hogy mások módosíthatják a Szolgáltatásokat az engedélyünk nélkül. Ha bármi
ilyen változást látsz, kérjük, jelezd nekünk a következő e-mail címen: fogyasztok@coca-cola.hu.
Nem vagyunk felelősségre vonhatóak semmilyen kárért, ami a Szolgáltatások használatából (vagy a
használat akadályoztatásából) ered, ideértve a rosszindulatú szoftverek, vírusok, vagy pontatlan, illetve
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hiányos információk vagy anyagok által okozott károkat, hacsak a kár nem a mi szándékos mulasztásunk
vagy súlyos gondatlanságunk következménye.
8. Mi a te felelősséged, ha beperelnek minket?
Ha beperelnek minket, mert te megszegted ezeket a Feltételeket (például ha felveszed, posztolod, vagy
egyéb módon megosztod egy másik személy hangját, és az illető beperel minket hangjának engedély
nélküli használatáért), akkor, amennyiben a törvény engedi, meg kell fizetned nekünk a perrel kapcsolatos
minden költséget. A költségek közé tartozhat például az az összeg, amelyet a minket beperlő személynek
kell kifizetnünk; a követeléssel szembeni védekezés költségei (ideértve az ügyvédeink munkadíját); és
egyéb kiadások, illetve díjak.
9. Hogyan szűnhetnek meg a Feltételek?
Jelen Feltételeket és jogodat a Szolgáltatások használatához véglegesen megszüntethetjük vagy
időlegesen felfüggeszthetjük. Amennyiben lehetséges, meg fogunk próbálni huszonnégy (24) órával a
felfüggesztés vagy megszüntetés előtt értesíteni téged. Ha azonban alapos okunk van úgy gondolni, hogy
megszegted ezen Feltételek valamelyik fontos pontját, akkor azonnal felfüggeszthetjük vagy
megszüntethetjük jogodat a Szolgáltatások használatához.
Bármikor abbahagyhatod a Szolgáltatások használatát. Ha abba szeretnéd hagyni a Szolgáltatások
használatát, akkor távolítsd el a Fanta Voice Funneriser alkalmazást, ahogyan a készüléked operációs
rendszere javasolja.
Minden Szolgáltatást le fogunk állítani, amikor a Full Fincsi kampány véget ér.
10. Milyen törvény vonatkozik ezekre a Feltételekre?
Jelen felasználási feltételekre Magyarország törvényei vonatkoznak. A Szolgáltatásokkal kapcsolatban
közted és közöttünk felmerülő bármilyen vitás kérdésben Magyarország illetékes bírósága jár el.
11. Hogyan léphetsz kapcsolatba velünk?
Ha javaslatod, kérdésed vagy panaszod van a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, írj a következő
e-mail címre: fogyasztok@coca-cola.hu . Kérjük, a nekünk írt e-mailekben ne adj meg személyes
adatokat, hitelkártyaadatokat vagy más bizalmas információt.
Ha ötleteket vagy javaslatokat osztasz meg velünk a Szolgáltatásokkal vagy bármi mással kapcsolatban,
elfogadod, hogy ötleteid és javaslataid nem bizalmasak, és bármilyen célra felhasználhatjuk őket, fizetség
vagy más feléd irányuló kötelezettség nélkül, és anélkül, hogy téged forrásként megjelölnénk.
12. Milyen feltételek vonatkoznak még a Szolgáltatások használatára?
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Hacsak nem adjuk ehhez beleegyezésünket, a jelen Feltételekben foglalt jogaidat nem ruházhatod át más
személyre, és nem tehetsz mást felelőssé a Feltételekben foglalt kötelezettségeidért. Mi átadhatjuk vagy
átruházhatjuk a jelen Feltételekben foglalt jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy mindegyikét. Ha
úgy határozunk, hogy nem érvényesítjük a Feltételekben foglalt jogaink valamelyikét, ez a döntés nem
jelenti, hogy automatikusan lemondunk ezen jogok későbbi érvényesítéséről. Jelen Feltételek
szakaszainak címei csupán az olvasás megkönnyítését szolgálják, és nem határoznak vagy magyaráznak
meg egy szakaszt vagy rendelkezést sem. Ha értesítenünk kell valamiről, mint például a jelen
Feltételekben történt változásokról, akkor ezt megtehetjük a Szolgáltatásokon keresztül.
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