Mobil alkalmazás felhasználási feltételek (például MyCar, WEBFLEET mobile,
WEBFLEET logbook, WEBFLEET TPMS Tools)
A jelen felhasználási feltételek (Feltételek) az Ön (mint végfelhasználó) és a
Webfleet Solutions B.V. (Webfleet Solutions, Engedélyes, mi) között a Webfleet
Solutions Szoftverre létrejött jogi megállapodás, mely szoftver az alábbiakból áll:
a Webfleet Solutions mobil alkalmazás szoftvere, a szoftverrel szolgáltatott adatok
és a kapcsolódó média (Alkalmazás);
bármely más szoftver és szolgáltatás, amelyet Önnek az Alkalmazáson, az
előtelepített szoftveren, bármely hardverén vagy bármely más közvetítő eszközön
keresztül szolgáltatunk (együttesen a Webfleet Solutions Szoftver).
A Webfleet Solutions Szoftver használatát a jelen Feltételek, illetve azon
Alkalmazásokat árusító szolgáltatók szabályzatai és szabályai (Alkalmazás-áruházi
Szabályok) szerint engedélyezzük Önnek, amelyekből Ön letöltötte az Alkalmazást.
Magát a Webfleet Solutions szoftvert nem értékesítjük az Ön részére, a Webfleet
Solutions tulajdonosai mindenkor mi maradunk.
Operációs rendszerekre vonatkozó követelmények:
A jelen Alkalmazáshoz internet hozzáférés és iOS 8.3 (vagy újabb) vagy Android
4.0.4 (vagy újabb) operációs rendszer szükséges.
Az Alkalmazás használata során a Webfleet Felhasználási Feltételei
alkalmazandóak,
melyek
itt
elérhetőek:
https://www.webfleet.com/hu_hu/webfleet/legal/terms/
Fontos megjegyzés:
•
•
•

A lenti “Elfogad” gombra kattintással Ön elfogadja a felhasználási jog
feltételeit, amely kötelező lesz Önre nézve. A felhasználási jog feltételei
többek között felelősségkorlátozást is tartalmaznak a 6. pontban.
Ha Ön nem fogadja el a felhasználási jog feltételeit, úgy nem engedélyezzük
a Webfleet Solutions Szoftver használatát az Ön részére és az
Alkalmazásban található szoftvert nem használhatja.
Ez nem befolyásolja az Ön fogyasztói jogait, amennyiben az Alkalmazás
hibás.

1. FELTÉTELEINK VÁLTOZÁSA
1.1 A jelen Feltételek minden Webfleet Solutions Szoftverhez alkalmazandóak,
beleértve a Webfleet Solutions Szoftver bármely frissítését vagy kiegészítését,
kivéve, ha ezekre külön feltétek kerülnek megállapításra, mely esetben ezek a külön
feltételek alkalmazandóak. Amennyiben a Webfleet Solutions Szoftvernek nyílt
forráskódú szoftver is a részét képezi, a nyílt forráskódú szoftverre vonatkozó
licencszabályok felülírhatják a jelen Feltételeket.
1.2 A jelen Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk a változás részleteiről szóló email vagy SMS küldésével vagy az Alkalmazás soron következő indítása, illetve a
honlapunkra történő belépés során a változásról történő értesítés útján. Az új

feltételek megjelenhetnek a kijelzőn és az Alkalmazás használatának folytatásához
az elolvasásuk és elfogadásuk kérhető Öntől.
1.3 Az Alkalmazás-áruházon keresztül az Alkalmazáshoz időről időre frissítések
kerülhetnek kiadásra. A frissítéstől függően előfordulhat, hogy Ön nem fogja tudni a
legutolsó verzió letöltéséig vagy streameléséig az Alkalmazást használni és el kell
fogadnia az új feltételeket. A jelen licensz nem biztosít jogot az Alkalmazás további
frissítéseire, verzióira vagy kiegészítőire vagy egyéb szoftverre.
2. ADATVÉDELEM
2.1 Az adatvédelmi értesítésünk meghatározza a Webfleet Solutions adatgyűjtési és
felhasználási módját és megtalálható a honlapunkon.
2.2 A Webfleet Solutions Szoftver használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy az interneten keresztül történő adatátvitel soha nem teljesen bizalmas vagy
biztonságos. Elfogadja, hogy bármely a Webfleet Solutions Szoftver használatával
küldött üzenet vagy információ olvasásra vagy lehallgatásra kerülhet másol által,
akkor is, ha külön értesítést kap az adott továbbítás titkosításáról.
2.3 Az Alkalmazás tartalmazhat más, független harmadik személyek honlapjára
vezetőlinkeket (Harmadik-felek Honlapjai). A Harmadik-felek Honlapjai nincsenek
általunk ellenőrizve, és nem vagyunk felelősek, valamint nem hagytuk jóvá a
tartalmaikat vagy az adatvédelmi szabályzataikat (ha van). Önnek saját független
véleményt kell alkotnia a Harmadik-felek Honlapjaival történő interakció
vonatkozásában, beleértve az azokon keresztül elérhető termékek vagy
szolgáltatások megvásárlását is.
2.4 Felhasználónevét/jelszavát tartsa titokban és ne engedje másnak, hogy az Ön
felhasználónevének/jelszavának használatával hozzáférjen a Webfleet Solutions
Szoftverhez. A Webfleet Solutions nem felel semmilyen veszteségért, amely az Ön
felhasználónevének/jelszavának illetéktelen – az Ön tudta vagy anélküli – használatból adódik.
3. Felhasználási jog biztosítása
A jelen Feltételeknek való Ön általi megfelelés feltételével visszavonható, nem
átruházható, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosítunk az Ön részére az
Alkalmazásnak az Ön eszközein történő használatához, a jelen Feltételek, az
Adatvédelmi Szabályzat és az Alkalmazás-áruházi Szabályok szerint, melyek a jelen
Feltételek részét képezik.
4. TILTOTT MAGATARTÁSOK
4.1 A jelen Feltételekben kifejezetten rögzített és az alkalmazandó jogszabályok
által engedélyezettek kivételével, az Alkalmazás használatával Ön elfogadja, hogy:
a. Nem másolja semelyik Webfleet Solutions Szoftvert, kivéve ha a
másolás az Alkalmazás szokásos használatával együtt jár, vagy ahol
erre a működési biztonság vagy biztonsági másolat céljaira szükség
van;
b. nem adja bérbe, haszonbérbe, nem biztosít további felhasználási
jogokat, nem adja kölcsönbe, nem fordítja le, nem egyesíti-, dolgozza

c.

d.
e.
f.
g.

h.

fel-, változtatja meg- vagy módosítsa bármely Webfleet Solutions
Szoftvert;
nem módosítja vagy változtatja meg bármely Webfleet Solutions
Szoftverének egészét vagy egyrészét vagy engedi bármely Webfleet
Solutions Szoftverét vagy annak egyrészét más programmal
egyesíteni vagy beépíteni más programokba;
nem végez a Webfleet Solutions bármely Szoftverén vagy annak
egyrészén szétszedési, szétválasztási, visszafejtési vagy származékos
munkákat vagy kísérli meg ezeket;
a Webfleet Solutions bármely Szoftverének minden példányát
biztonságban tartja és pontos és naprakész nyilvántartást vezet
minden Webfleet Solutions Szoftver számáról és a példányok helyéről;
a Webfleet Solutions bármely Szoftveréről Ön által készített összes
teljes vagy részleges példányán vagy bármely közvetítő eszközön
feltünteti a szerzői jogra vonatkozó tájékoztatásunk;
nem ad vagy tesz más módon lehetővé semmilyen Webfleet Solutions
Szoftverhez részben vagy egészben (beleértve a tárgy- és
forráskódot) hozzáférést bármely formában bárkinek az előzetes
hozzájárulásunk nélkül;
az Alkalmazás vagy bármely Webfleet Solutions Szoftver által
felhasznált vagy támogatott technológiára alkalmazandó valamennyi
kettős felhasználással, kivitellel és hasonlókkal kapcsolatos
jogszabálynak eleget tesz;

együttesen a Felhasználási Jog Korlátai.
4.2 Ön köteles
a. nem használni bármely Webfleet Solutions Szoftvert szabálytalanul,
jogellenes célokra vagy bármely egyéb a jelen Feltételekkel
összeegyeztethetetlen módon vagy csalárdul vagy rosszhiszeműen
eljárni, például bármely Webfleet Solutions Szoftvert vagy más
operációs rendszert feltörni vagy azokba kártékony kódot helyezni,
beleértve a vírusokat vagy káros adatot;
b. nem megsérteni a szellemi tulajdonjogainkat vagy harmadik
személyekét bármely Webfleet Solutions Szoftver használatával;
c. nem közvetíteni rágalmazó, sértő vagy egyébként kifogásolható
tartalmat bármely Webfleet Solutions Szoftver használatával;
d. nem használni bármely Webfleet Solutions Szoftvert oly módon,
amely megrongálhatja, megbéníthatja, túlterhelheti, korlátozhatja
vagy veszélyeztetheti a rendszereinket vagy biztonságunkat vagy
zavarhat más felhasználókat;
e. nem gyűjthet vagy állíthat össze bármely Webfleet Solutions
Szoftverből vagy más rendszerünkből származó bármely információt
vagy adatot vagy kísérelheti meg, hogy megfejtsen bármely a szerver
felé vagy onnan érkező adattovábbítást; és
f. SOHA NEM HASZNÁLHTJA AZ ALKALMAZÁST GÉPJÁRMŰ
VEZETÉSE KÖZBEN.
Együttesen az Elfogadható Felhasználási Korlátok.
5. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

5.1 Ön elfogadja, hogy minden az Alkalmazással és a Webfleet Solutions Szoftverrel
kapcsolatos szellemi tulajdonhoz fűződő jog bárhol a világon minket illet vagy
azokat akiknek mi felhasználási jogot biztosítottunk, hogy csak felhasználási jogot
(nem tulajdonjogot) szerzett az Alkalmazáshoz kapcsolódó jogokra és azt, hogy az
Alkalmazást vagy a Webfleet Solutions Szoftvert kizárólag a jelen Feltételek szerint
használhatja, más jog nem illeti meg azokra, illetve azok vonatkozásában. Minden
védjegy, áruvédjegy, szolgáltatási védjegy (például MyCar Alkalmazás, WEBFLEET
mobil Alkalmazás, WEBFLEET napló Alkalmazás, WEBFLEET TPMS Eszköz vagy
Webfleet Solutions név) a Webfleet Solutions vagy annak bármely és minden
leányvállalata tulajdonában van, védjegy oltalom alatt áll vagy felhasználási joga
van rá. A Webfleet Solutions Szoftver minden tartalma, beleértve nem
kizárólagosan a szöveget, a programot, a szkriptet, a kódot, a tervezést, a grafikát,
a hangot, a zenét, a videót, az alkalmazásokat, az interaktív tulajdonságokat és
bármely más tartalom gyűjteményes műnek minősül az Egyesült Államok és/vagy a
Hollandia és más szerzői jogi jogszabályok alapján és a Webfleet Solutions védett
tulajdona.
5.2 Ön elfogadja, hogy nincs joga az Alkalmazás vagy bármely Webfleet Solutions
Szoftver forráskódjához hozzáférni.
6. MOBILHÁLÓZATI DÍJAK
6.1 A Webfleet Solutions nem felelős az Ön mobil készülékéért vagy mobil
hálózatáért, melyeket az Ön mobilhálózat szolgáltatója biztosít külön szerződés és
nem a jelen Feltételek alapján. Az Ön mobilszolgáltatója az Alkalmazás eléréséhez
szükséges adathasználatért díjat számláz ki Önnek. A Webfleet Solutions nem
felelős ezekért az adatszolgáltatásokért. Az Ön mobilszolgáltatója roaming díjakat
számlázhat ki Önnek, ha az Alkalmazást a mobil eszközének regisztrált országán
kívül használja.
6.2 A Webfleet Solutions Szoftver használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a
Webfleet Solutions Szoftver elérésére használt eszközön keresztül elektronikus
úton kapcsolatba lépjünk Önnel és ahhoz, hogy a szolgáltatásaink Ön általi
használatával kapcsolatos egyes információkat megosszon velünk. Ha
megváltoztatja, átruházza vagy kikapcsolja a mobiltelefonszámát vagy a Webfleet
Solutions eszközét, akkor kérjük azonnal frissítse a Webfleet Solutions fiókjának
információit, hogy biztosítsa, hogy ne más személynek küldjünk üzeneteket.
7. SZAVATOSSÁG-KORLÁTOZÁS
7.1 WEFFLEET SOLUTIONS SZOFTVERT, ALKALMAZÁST, TARTALMAT,
VALAMINT A WEFFLEET SOLUTIONS SZOFTVER ANYAGAIT ÉS TERMÉKEIT
BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG VAGY JÓTÁLLÁS NÉLKÜL NYÚJTJUK. A
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A
WEBFLEET SOLUTIONS KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS
SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A
HALLGATÓLAGOS JOGSZAVATOSSÁGOT, FORGALOMKÉPESSÉGET, ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGET.
NEM TUDUNK GARANTÁLNI ÉS NEM ÍGÉRÜNK A WEBFLEET SOLUTIONS
SZOFTVER HASZNÁLATÁBŐL EREDŐEN SEMMILYEN KÜLÖNÖS EREDMÉNYT. A
WEBFLEET SOLUTIONS NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST VAGY SZAVATOSSÁGOT AZ
ALKALMAZÁS VAGY A WEFFLEET SOLUTIONS SZOFTVER MEGSZAKÍTÁS
NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉÉRT, AZÉRT, HOGY MINDEN HIBA KI
LESZ JAVÍTVA, VAGY AZÉRT, HOGY A WEFFLEET SOLUTIONS SZOFTVER VAGY

A SZERVER AMI A WEFFLEET SOLUTIONS SZOFTVERT ELÉRHETŐ TESZI VÍRUS
ÉS EGYÉB KÁRTÉKONY TÉNYEZŐKTŐL MENTES. A WEFFLEET SOLUTIONS
SZOFTVER ANYAGAI ÉS TARTALMA HASZNÁLATÁNAK VONATKOZÁSÁBAN A
HELYTÁLLÓSÁG, A PONTOSSÁG, AZ ALKALMASSÁG, A HASZNOSSÁG, A
MEGBÍZHATÓSÁG VAGY EGYÉB TÉREN A WEFFLEET SOLUTIONS A
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN NEM
VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST. ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY
A TARTALOM LETÖLTÉSE VAGY MÁS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ ELÉRÉSE A SAJÁT
FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK ÉS AZT, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZ ÖN
ÁLTAL
TÖRTÉNŐ
HASZNÁLATÉRT,
VALAMINT
BÁRMELY
KÁRÉRT,
ADATVESZTESÉGÉRT VAGY MÁS SÉRÜLÉSÉRT AMELY A WEBFLEET
SOLUTIONS
SZOFTVER
ELÉRÉSÉRE
HASZNÁLT
KÉSZÜLÉKÉBEN,
SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN VAGY MÁS ESZKÖZÉBEN KELETKEZHET. A
WEBFLEET SOLUTIONS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY MEGVÁLTOZTASSON,
BÁRMIKOR KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, BÁRMELY ÉS MINDEN TARTALMAT
VAGY MÁS ADATOT, AMELYET A WEFFLEET SOLUTIONS SZOFTVER
TARTALMAZ VAGY HASZNÁL. EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZNEK
SZAVATOSSÁG- ÉS JÓTÁLLÁS-KORLÁTOZÁSOKAT VAGY KIZÁRÁSOKAT,
EZÉRT A FENTIEK NEM BIZTOS, HOGY ALKALMAZANDÓAK AZ ÖN ESETÉBEN. A
jelen kizárás nem alkalmazandó (i) bármely, a tulajdonjoggal kapcsolatos beleértett
szavatosságra, és (ii) bármely, a leírással kapcsolatos beleértett szavatosságra. Ha
az alkalmazandó jog megkövetel valamilyen beleértett szavatosságot a Szoftverrel
kapcsolatban, akkor az adott szavatosság időtartama kilencven (90) napban
korlátozásra kerül. Egyes államok és/vagy jogrendszerek nem engedélyeznek a
szavatosság időtartamára vonatkozó korlátozást, ezért a fentiek nem biztos, hogy
alkalmazandóak az Ön esetében.
7.2 A Webfleet Solutions fiókjához tartozó felhasználónevét/jelszavát tartsa
titokban
és
ne
engedélyezze
senki
másnak,
hogy
használja
a
felhasználónevét/jelszavát a Webfleet Solutions Szoftver eléréséhez. A Webfleet
Solutions nem felel semmilyen veszteségért, amely az Ön felhasználónevének/jelszavának
illetéktelen – az Ön tudta vagy anélküli – használatából adódik.
8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
8.1 Ön tudomásul veszi, hogy sem az Alkalmazás, sem a Webfleet Solutions Szoftver
nem az Ön egyedi igényeire lett fejlesztve, és ezért az Ön felelőssége, hogy
biztosítsa a Webfleet Solutions Szoftver és az Alkalmazás készségeinek és
funkcióinak megfelelőségét az Ön igényei szerint.
8.2 SEM A WEBFLEET SOLUTIONS SEM A BESZÁLLÍTÓI NEM FELELNEK ÖNNEL
VAGY HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETETT,
ESETLEGES, KÖVETKEZMÉNYI, KÜLÖNÖS VAGY EHHEZ HASONLÓ KÁRÉRT
(BELEÉRTVE MINDEN ESETBEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HARMADIK
SZEMÉLYEK ESZKÖZEIHEZ VAGY ADATAIHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS
HIÁNYÁT, AZ ADATVESZTÉST, AZ ÜZLETVESZTÉST, A BEVÉTELVESZTÉST, AZ
ÜZEMSZÜNETET ÉS HASONLÓKAT) AMELY SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY
ANNAK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, AKKOR SEM HA A WEBFLEET
SOLUTIONST TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN LEHETSÉGES KÁROKRÓL.
8.3 A jelen Feltétekkel kapcsolatos (beleértve a Webfleet Soltions Szotfver Ön általi
használatát) felelősségünk (függetlenül attól, hogy szerződésszegésből,
vétkességből (beleértve a gondatlanságot) vagy más jogalapból ered) minden

körülmények között 100 euróban korlátozott. Ez a korlátozás nem alkalmazandó
azon felelősségünkre, amely (i) halállal vagy gondatlanságból eredő személyes
sérüléssel; (ii) csalással vagy megtévesztéssel; és (iii) a jogszabály által
kizárhatatlan vagy korlátozhatatlan jogalapból ered.
8.4 A gépjárművezetés közben történő mobileszköz-használat az általánosan
alkalmazandó közlekedési, munkavédelmi és -biztonsági, valamint egyéb szabályok
hatálya alá tartozik, és bírságot, hatósági idézést vagy egyéb jogi eljárást
eredményezhet. A Webfleet Solutions nem vállal semmilyen felelősséget sem a
jelen Feltételek alapján sem egyébként olyan károkért, veszteségért vagy más
igényekért, amelyek az Alkalmazás vezetés közben történő használatából erednek.
9. MEGSZÜNTETÉS
9.1 A jelen Feltételek alapján nyújtott felhasználási jogot írásban azonnali hatállyal
felmondhatjuk (i) ha elmulasztja orvosolni a jelen Feltételek tartós és súlyos
megszegését (amennyiben ez orvosolható) az erre történő felhívás kézbesítését
követő 14 napon belül; (ii) ha megszegi a jelen Feltételekben meghatározott
Felhasználási Jog Korlátai vagy az Elfogadható Felhasználási Korlátok bármelyikét.
9.2 Bármely okból történő megszűnés esetén (i) minden a jelen Feltételek alapján
Ön részére nyújtott jog megszűnik; (ii) Ön köteles minden a jelen Feltételek alapján
engedélyezett tevékenységet megszüntetni, beleértve a Webfleet Solutions
Szoftver használatát, (iii) azonnal köteles az Alkalmazást törölni vagy eltávolítani
valamennyi eszközről, és azonnal megsemmisíteni az Alkalmazás valamennyi
példányát és valamennyi kapcsolódó dokumentumot, melyek az Ön birtokában,
őrizetében vagy ellenőrzése alatt állnak; (iv) jogosultak vagyunk az Ön fiókjának
érvénytelenítésére
és
a
Webfleet
Solutions
Szoftver
biztosításának
megszüntetésére.
10. ÉRTESÍTÉSEK
Ha írásban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, vagy bármely, a jelen
Feltételekben foglalt feltétel megköveteli, hogy írásban küldjön nekünk értesítést,
akkor küldeményét az alábbi címre küldheti (a feladó teljeskörű költségviselése
mellett): De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands.
11. ELLENŐRZÉSI KÖRÜNKÖN KÍVÜL ESŐ KÖRÜLMÉNYEK
11.1 Nem vagyunk felelősek a jelen Feltételekből eredő bármely kötelezettségünknek
az ellenőrzési körünkön kívül eső okból vagy esemény miatt bekövetkező hibás vagy
késedelmes teljesítésért, beleértve a magán- vagy közcélú telekommunikációs
hálózatok hibáját (Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Körülmény).
11.2 Ha egy Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Körülmény bekövetkezik. amely érintheti
a jelen Feltételek alapján fennálló kötelezettségünket:
(a) a jelen Feltételek alapján fennálló kötelezettségeink felfüggesztésre kerülnek és
a kötelezettség teljesítésére rendelkezésünkre álló idő meghosszabbodik az
Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Körülmény tartamának idejével; és
b) megteszünk minden ésszerű erőfeszítést, hogy megoldást találjunk a
kötelezettségeink jelen Feltételek szerint történő teljesítésére az Ellenőrzési

Körünkön Kívül Eső Körülmény ellenére.
12. EGYÉB FONTOS FELTÉTELEK
12.1 Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
(a) Ön nem olyan országban tartózkodik, amely az Egyesült Államok Kormányának embargója alatt
áll, és
(b) Ön nincs az Egyesült Államok Kormányának tiltott vagy korlátozott felek
listáján.
12.2 A jelen Feltételek alapján fennálló jogainkat és kötelezettségeinket
átruházhatjuk más szervezetre, de ez nem érinti az Ön jelen Feltételek alapján
fennálló jogait vagy kötelezettségeit.
12.3 Ön kizárólag az előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal jogosult másra átruházni a
jelen Feltételek alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.
12.4 Ha nem ragaszkodunk valamely jelen Feltételek alapján fennálló kötelezettsége
teljesítéséhez vagy nem érvényesítjük valamely jogunkat Önnel szemben vagy
késedelmesen tesszük azt, nem jelenti, hogy lemondunk ezen jogunkról Önnel
szemben és azt sem, hogy Önnek nem kell teljesítenie ezen kötelezettségeket. Ha
egy Ön által történő szerződésszegésről lemondunk, akkor azt kizárólag írásban
tesszük, ami nem jelenti azt, hogy a jövőben minden Ön által elkövetett
szerződésszegésről automatikusan lemondanánk.
12.5 A jelen Feltételek minden feltétele külön értelmezendő. Ha bármely bíróság
vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármely feltétel jogszerűtlen vagy
kikényszeríthetetlen, a többi feltétel hatályos marad és alkalmazandó.
12.6 Minden, a jelen Feltételekből vagy a Webfleet Solutions Szoftverből eredő
közvetlen vagy közvetett jogvita, igény és jogi eljárás a magyar jog alá tartozik,
tekintet nélkül annak azon kollíziós szabályaira, amelyek eredményeként más jog
lenne alkalmazandó. A Feltételek alapján felmerülő valamennyi vitára első fokon a
Budai Központi Kerületi Bíróság (magyar rövidítéssel: BKKB) rendelkezik
kizárólagos hatáskörrel, vagy ha az ügy törvényszék hatáskörébe tartozik, akkor a
Székesfehérvári Törvényszék. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980-ban kelt Egyezményének
alkalmazása a Webfleet Solutions Szoftverre vagy a jelen Feltételekre kifejezetten
kizárt. Hacsak alkalmazandó jog nem tiltja, úgy az Ön bármely, az Alkalmazással
vagy a Webfleet Solutions Szoftverrel kapcsolatos (beleértve többek között a
Webfleet Solutions termékeinek megvásárlásához kapcsolódó) igényét annak
felmerülésétől számított 1 éven belül érvényesítenie kell.

