
HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁS, JOGNYILATKOZAT 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Használati Feltételeket ("Feltételek"), mielőtt 

használja http://crscom.wix.com/crscom című honlapunkat ("Honlap"). A honlap használata 

a feltételek elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a honlapot. A 

feltételek változtatásának, módosításának, frissítésének jogát fenntartjuk, és e változások, 

módosítások és frissítések önt is kötelezik. 

1. Szerzői jog és védjegy, tulajdon 

A honlaphoz felhasznált és ott bemutatott anyagok, ideértve, de nem kizárólag minden 
szöveg, képek, fotók, grafikák, illusztrációk, művészi és kreatív anyagok, hirdetések, zene, 
hang, nevek, logók és védjegyek ("Tulajdoni anyagok"), ha máshogy nincs jelölve, a 
CRSCOM, a CRSCOM-ot is magába foglaló kommunikációs hálózat, ezek ügyfelei, vagy 
harmadik felek tulajdonát képezik, és szerzői jogvédelem, védjegy, valamint egyéb 
magyarországi és külföldi jogszabályok vonatkoznak rájuk. A honlap és/vagy a tulajdoni 
anyagok bármilyen használata, kivéve ha ez egyértelműen fel van tüntetve, beleértve azok 
sokszorosítását, módosítását, terjesztését, továbbítását, közvetítését, újrapublikálását, 
újranyomását vagy postázását a CRSCOM előzetes írásbeli engedélye nélkül, szigorúan tilos. 
A fent említettek korlátozása nélkül, a CRSCOM előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos 
bármely tulajdoni anyag bármely szerveren történő "tükrözése". A tulajdoni anyagok 
harmadik fél tulajdonában levő anyagokat is tartalmazhatnak, és az ilyen anyagok 
tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye hiányában bármilyen felhasználásuk szigorúan 
tilos.  

A tulajdoni anyagok olyan neveket, védjegyeket és márkaneveket tartalmaznak, 
amelyek alatt a CRSCOM üzleti tevékenységét végzi, és ezek magyar és külföldi 
jogszabályok védelme alatt állnak. A tulajdoni anyagok szintén tartalmazzák a CRSCOM-ot 
is magába foglaló kommunikációs hálózatnak és harmadik feleknek a nevét, védjegyét és 
márkanevét, ideértve a CRSCOM és a CRSCOM-ot is magába foglaló kommunikációs hálózat 
ügyfeleit, amelyek a magyar és külföldi jogszabályok védelme alatt állnak. Ezen nevek, 
védjegyek és márkanevek bármilyen jogtalan felhasználása a CRSCOM vagy az érintett 
harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.  

2. Felelősség elhárítása 

A honlap és tartalma, ideértve minden szöveget, információt, grafikát és linket, 

tetszőleges, bármilyen garancia vállalása nélkül. A CRSCOM a törvény által engedélyezett 

mértékben elhárítja az összes, nyílt vagy vélelmezett felelősséget és garanciát a honlappal, 

annak tartalmával, vagy a honlap és tartalmának használatával kapcsolatban, ideértve 

többek közt a piacképességet, egy adott célra való alkalmasságot, jogcímet, jogszerűséget, 

vírusmentességet, az üzletmenetből és a megjelenésből adódó vélelmezett garanciákat, vagy 

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény egyéb garanciáit. Az előbbiek korlátozása 

nélkül, CRSCOM nem vállal felelősséget vagy garanciát a honlapra eljuttatott adatok vagy 

információk biztonságáért, illetve a honlapon található információk pontosságáért. 

http://crscom.wix.com/crscom


3. Felelősség korlátozása 

Sem a CRSCOM, sem a CRSCOM-ot is magába foglaló kommunikációs hálózat nem vállal a 

törvényben előírtnál nagyobb felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett, egyedi, megtorló, 

véletlen, példaszerű, következetes vagy bármilyen egyéb kárért, amely a honlap 

használatával (vagy használatára való képtelenséggel), a honlap megjelenésének bármely 

okból történő elmaradásával, vagy a honlapon elérthető bármely információ vagy anyag 

használatával kapcsolatban felmerül. 

4. Linkek 

A site egyes linkjei olyan harmadik felek által fenntartott website-okra mutatnak, 

amelyeket a CRSCOM-nak nem áll módjában ellenőrizni. A CRSCOM az egyéb website-okon 

található információk pontossága vagy bármely más tulajdonsága tekintetében semmilyen 

jognyilatkozatot nem tesz. Ezen weboldalak használata a felhasználó felelőssége. Ezen 

túlmenően, egy link megléte a honlap és bármely más weboldal között nem jelenti a 

kapcsolódó weboldal tulajdonosa, annak bármilyen terméke vagy szolgáltása 

hozzájárulásának a CRSCOM (vagy a CRSCOM-ot is magába foglaló kommunikációs hálózat, 

vagy bármelyikük ügyfelei) általi közvetítését, valamint nem képezi a kapcsolódó weboldal 

tulajdonosa által a CRSCOM, a CRSCOM-ot is magába foglaló kommunikációs hálózat vagy 

bármelyik ügyfele, vagy azok termékei vagy szolgáltatásai iránti hozzájárulásának 

közvetítését. 

5. A CRSCOM magánnyilatkozata 

a. CRSCOM postacíme: 1027 Budapest, Lipthay u. 5.  

b. Elérhetősége E-mailen: info@crscom.hu, telefonon: +36 (06) 1 212 4732.  

c. Ha Ön E-mail küldésével azonosítja magát, akkor a CSRCOM tárolja az Ön E-mail 
címét, valamint minden olyan információt, amelyet az E-mailben rendelkezésre 
bocsát. A CRSCOM kapcsolatba léphet Önnel és/vagy információt küldhet E-mailen 
keresztül. Ha megadja a postacímét és/vagy telefonszámát, a CRSCOM kapcsolatba 
léphet Önnel a megadott telefonszámon és/vagy információt küldhet postai úton. Ha 
Ön nem akarja, hogy a CRSCOM kapcsolatba lépjen Önnel, tudassa ezt a CRSCOM-mal 
egy E-mail küldésével a fenti címre. Ha a CRSCOM-nak megadott bármely adatot 
módosítani szeretné, tudassa ezt a CRSCOM-mal a fenti címre küldött E-mail-el. Ha 
szeretné, hogy a CRSCOM törölje adatait az adatbázisából, tudassa ezt a CRSCOM-mal 
E-mail küldésével.  

d. Felhívjuk figyelmét, hogy a CRSCOM nem garantálja az elküldött adatok biztonságát.  

e. A CRSCOM az általa gyűjtött adatokat kizárólag a CRSCOM-ot is magába foglaló 
kommunikációs hálózat számára teszi hozzáférhetővé, más vállalatoknak és 
intézményeknek nem.  

 



6. Irányadó jog és illetékesség 

A feltételek, a honlap használata valamint a honlap tartalma kialakításánál a Magyar 

Köztársaság jogszabályai az irányadóak. A feltételekkel vagy a honlap használatával 

kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a felhasználó elfogadja a magyar bíróság 

illetékességét. 

7. A honlappal és tartalmával... 

A honlappal és tartalmával kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket közvetlenül a 

CRSCOM-nak a fent említett címre kérjük eljuttatni. 

8. A CRSCOM minden jogát fenntartja... 

A CRSCOM minden jogát fenntartja a honlap, minden kreatív és technikai design, szöveg, 

grafika, interfész, interaktív elem, valamint azok kiválasztása és elrendezése felett. 


