
 

 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH: „ContiConnect Járművezetői App” 

használatára vonatkozó jogi információk és feltételek 

 

A „ContiConnect Járművezetői App” (a továbbiakban: „App” vagy „ContiConnect 

Járművezetői App”) telepítésével és/vagy használatával a telepítő/használó feltétel nélkül 

elfogadja a Continental (a továbbiakban: „Continental”) alábbi felhasználási feltételeit: 

 

A jelen felhasználási feltételek az alábbi kiegészítő feltételekre hivatkoznak, amelyek szintén 

irányadóak az App használatára és megtalálhatók az Appban: 

 

• Adatvédelmi rendelkezések  

 

 

1. § 

A Continental szellemi tulajdonjogával kapcsolatos felhasználási jog 

 

A Google App Store – Üzleti és Program Szabályzatokban rögzített felhasználási feltételek 

vonatkoznak az App használatára, kivéve, ha az alábbi feltételek másképp rendelkeznek. 

Az Appban és a Continental által kiadott és létrehozott kapcsolódó művekben (függetlenül 

attól, hogy azok az App részét képezik-e vagy sem) levő minden szellemi tulajdonjog, 

valamint azoknak az Appban levő konfigurációja kizárólag a Continental és leányvállalatai 

tulajdona marad. Az ilyen szövegek, grafikák, animációk, videók, zene, hangok és egyéb 

anyagok bármilyen felhasználása (ideértve a sokszorosítást, forgalmazást és nyilvános 

rendelkezésre bocsátást) más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban (különösen más 

alkalmazásokban vagy weboldalakon) nem engedélyezett a Continental vagy leányvállalatai 

kifejezett hozzájárulása nélkül. 
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A Continental a jogosultja az Appban megjelenített vagy azzal kapcsolatos védjegyeknek és 

logóknak (a „Védjegyek”). Sem a jelen felhasználási feltételek, sem az Appban foglalt 

semmilyen információ nem értelmezhető akként, hogy licencet adnak ezen Védjegyek 

használatára. Nem vonható le olyan következtetés, hogy a Védjegyek szabadon 

hozzáférhetők bárki számára egyszerűen az Appban levő Védjegyek puszta elnevezése 

alapján. A Védjegyek használatához a Continental írásos hozzájárulása szükséges. A 

Védjegyek jogosulatlan használata szigorúan tilos. 

 

A Continental az alkalmazandó jogszabályok szerint érvényesíti a szellemi tulajdonjogait az 

egész világon. 

 

2. § 

Az App tartalma és használata, felelősség 

 

A ContiConnect Autóvezetői Appot a Continental szolgáltatja.  Az App lehetővé teszi 

gumiabroncshoz kapcsolódó adatok (pl. gumiabroncs nyomás, gumiabroncs hőmérséklet) 

megjelenítését a csatlakoztatott CPC Rendszerrel (ContiPressureCheck) mobil eszközön 

keresztül, valamint figyelmeztető jelzések és ajánlások küldését, amikor a gumiabronccsal 

kapcsolatos riasztás történik. Emellett az App lehetővé teszi a gumiabronccsal, járművel és 

minőséggel kapcsolatos adatok küldését a ContiConnect háttéreszközébe és lehetővé teszi 

a flottamenedzserek számára ezen adatok elérhetőségét. 

Az Appban megadott információ nem kötelező érvényű, azt kizárólag tájékoztatás céljából 

biztosítjuk. Azok nem jelentenek semmiféle ajánlatot az alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezések értelmében. Az Appban foglalt információ tartalmazhat pontatlanságokat és 

nyomdai és egyéb hibákat. Az ezeken az oldalakon levő információ időről időre frissíthető, és 

időnként elavult lehet. Sem mi, sem egyetlen harmadik fél információ-szolgáltatónk nem 

garantálja semmilyen információ pontosságát, teljességét vagy hasznosságát, sem annak 

eladhatóságát vagy bármilyen adott célra való alkalmasságát. Az Appban megjelenő 

kommentár és egyéb anyagok nem minősülnek tanácsnak, amire hagyatkozni lehet. Az 

alábbi 3. pontban meghatározottakon kívül ezért kizárunk minden felelősséget és 

kötelezettséget, ami az ilyen anyagokra való hagyatkozásból ered az App bármilyen 

használatából eredően vagy bárki részéről, aki megismerte a tartalma bármely részét. Ha 
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úgy véli, hogy az Appban megjelenő vagy kihelyezett bármilyen információ pontatlan, 

valótlan, vagy nem megfelelő, vagy sérti a jelen felhasználási feltételekben meghatározott 

szabályokat, kérjük, tájékoztasson arról úgy, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbiak 

szerint. 

 

Az Appban és bármilyen rendelkezésre bocsátott termékben és szolgáltatásban megadott 

információt a Continental bármilyen előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy frissítheti. Az 

App nem tartalmaz semmilyen garanciát vagy minőségi mutatót, amiért a Continental felelős, 

akár kifejezetten, akár hallgatólagosan. Hasonlóképpen, a Continental nem vállalja, hogy a 

rendelkezésre bocsátott információ naprakész, helyes vagy teljes körű, és nem vállal 

felelősséget a minőségéért. A felhasználó nem befolyásolhatja az Appot és azt csak a leírtak 

szerint használhatja. 

A Continental korlátozhatja a hozzáférést az App bizonyos részeihez a Continentalnál 

regisztrált felhasználók számára.  Minden jelszót bizalmasan kell kezelni, és azok nem 

adhatók át semmilyen harmadik félnek.  A Continental jogosult bármikor letiltani bármely 

felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, ha a Continental véleménye szerint a felhasználó 

nem tesz eleget a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezésének. 

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a számítógépe vagy mobil eszköze megfeleljen 

minden szükséges műszaki előírásnak, ami az App eléréséhez és használatához szükséges. 

Az App használata csak a jelen feltételek szerint engedélyezett az Ön tulajdonában vagy 

ellenőrzése alatt levő eszközön. Ha Ön fogyasztó, akkor az App használata csak az Ön saját 

nem-kereskedelmi és személyes használatára engedélyezett.  

A Continental nem tudja garantálni az App folyamatos, megszakítás nélküli vagy hibamentes 

működőképességét.  Előfordulhat, hogy az App egésze vagy bizonyos funkciói, részei vagy 

tartalma elérhetetlenné válnak (akár ütemezetten vagy nem ütemezetten), vagy azt a 

Continental a saját belátása szerint, az Ön értesítése nélkül módosítja, felfüggeszti vagy 

visszavonja.  Ön elfogadja, hogy a Continental nem felelős Önnel vagy bármilyen harmadik 

féllel szemben az App semmilyen elérhetetlenségéért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy 

visszavonásáért, sem az App bármilyen funkciójáért, részéért vagy tartalmáért. 

 

A felhasználó igényei az App használatával és tartalmával összefüggésben felmerülő 

károkért kizártak. Ez a kizárás nem alkalmazandó, ha Ön fogyasztó és a Continental által 

szállított hibás digitális tartalom károsít egy Önhöz tartozó eszközt vagy digitális tartalmat, és 
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ezt az okozta, hogy a Continental nem tanúsított észszerű gondosságot és körültekintést, 

amely esetben a Continental vagy javítja a kárt vagy kártérítést fizet Önnek. Azonban 

Continental nem felelős az olyan kárért, amit Ön elkerülhetett volna, ha követi a Continental 

tanácsát, hogy alkalmazzon egy Önnek ingyenesen kínált frissítést, sem az olyan kárért, 

amit az okozott, hogy Ön nem követte megfelelően a telepítési utasításokat vagy nem 

rendelkezett a Continental által javasolt minimális rendszerkövetelményekkel. Ha Ön 

fogyasztó és az önnek szolgáltatott digitális tartalmak hibásak, akkor Ön kijavításra vagy 

cserére jogosult. Ha a hiba észszerű időn belül és jelentős kényelmetlenség nélkül nem 

javítható, akkor Ön visszakapja a pénze egy részét vagy egészét. 

 

• A Continental kizár minden vélelmezett feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot vagy 

más olyan feltételt, amely az Appra vagy az abban levő bármilyen tartalomra 

vonatkozhat. 

• A 3. pontban írtakon kívül Continental az Ön bármilyen veszteségért vagy kárért való 

felelősségét kizája, függetlenül attól, hogy az szerződésen, szerződésen kívüli 

károkozáson (beleértve a hanyagságot), törvényi kötelezettségek megsértésén 

alapul, vagy más módon merül fel, akkor sem áll fenn, ha előre látható, vagy a 

következők miatt, vagy azokkal kapcsolatban merül fel: 

o az App használata, vagy használhatóságának hiánya; vagy 

o az Appban megjelenített bármilyen tatalom használata vagy arra való 

hagyatkozás esetén az App költségének összegében korlátozott. 

 

A Continental nem vállal különösen a következőkért felelősséget: 

• haszon, értékesítés, üzlet vagy bevétel kiesése; 

• üzleti tevékenység kiesése; 

• várt megtakarítás elmaradása; 

• üzleti lehetőség, vevőközönség vagy hírnév elvesztése; vagy 

• semmilyen közvetett vagy következményes veszteség vagy kár. 
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A Continental semmilyen felhasználóval kapcsolatosan nem korlátozza vagy zárja ki az 

Önnel szembeni felelősségét a következőkért:  

 

(i) a gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés; 

(ii) szándékos megtévesztés; vagy 

(iii) bármely más felelősség, ami az angol jog szerint nem korlátozható vagy nem 

zárható ki. 

 

Az előző rendelkezések sérelme nélkül a Continental jogosult bármely ország joga bármilyen 

alkalmazandó kizárásának és/vagy felelősség-korlátozásának alkalmazására, ami 

alkalmazható lehet az Appban megjelenő információ és/vagy a Continental által vagy 

nevében kínált bármilyen szolgáltatás tekintetében. 

 

A Continental erősen ajánlja, hogy vezetés közben ne használjon, és különösen ne 

működtessen elektronikus eszközöket. A Continental semmilyen felelősséget nem vállal 

semmilyen, emiatt bekövetkező balesetből eredő kárért, sem bármilyen bírság kiszabásáért. 

A Continental frissítheti vagy felkérheti Önt, hogy frissítse az Appot azzal, hogy minden 

frissített digitális tartalom mindig megfelel annak a leírásának, amit a Continental biztosít az 

Ön részére az App letöltése előtt. 

Az App Ön általi használatának feltételeként Ön elfogadja, hogy nem használja az Appot, 

sem az abban levő bármilyen anyagot vagy információt semmilyen törvénybe ütköző vagy a 

jelen felhasználási feltételek által tiltott célra. 

Ön nem használhatja az Appot: 

• bármilyen módon, amely bármilyen alkalmazandó helyi, nemzeti vagy 

nemzetközi törvényt vagy szabályt sért; 

• bármilyen módon, ami jogellenes vagy csalárd, vagy ami bármilyen jogellenes 

vagy csalárd szándékkal vagy hatással jár; 

• abból a célból, hogy bármilyen módon kárt okozzon vagy megpróbáljon kárt 

okozni bármilyen harmadik személynek (különösen kiskorúaknak); 
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• arra, hogy olyan anyagot küldjön, tudatosan kapjon, feltöltsön, letöltsön, 

használjon vagy újra használjon, ami (i) helytelen, diszkriminatív, rágalmazó, 

obszcén, fenyegető, megtévesztő, sértő, trágár vagy sértő (vagy valószínűleg 

ilyennek értékelendő), (ii) erőszakos vagy olyan egyéb illegális vagy 

erkölcstelen tevékenységet támogat, (iii) sérti valaki más szellemi tulajdonát, 

(iv) károsan befolyásolja az App teljesítményét vagy elérhetőségét, vagy (v) 

más módon sérti a jelen felhasználási feltételek bármelyikét; 

• arra, hogy kéretlen vagy nem jóváhagyott reklám- vagy promóciós anyagokat 

vagy bármilyen más módon tolakodó megkeresést küldjön vagy küldhessen; 

vagy 

• arra, hogy tudatosan bármilyen vírust, férget, trójait vagy bármely más fertőző 

anyagot továbbítson, amit arra lehet felhasználni, hogy hozzáférjenek 

bármilyen adatfájlhoz vagy más számítógépes programhoz és/vagy 

módosítsák, töröljék vagy károsítsák azt. 

Minden felhasználó szavatolja, hogy Ön jogi felhatalmazással rendelkezik az App ezekkel a 

felhasználási feltételeket összhangban történő használatára. Ön elfogadja, hogy anyagilag 

felelős bármilyen jellegű mindenféle költségért, díjért és egyéb összegért, ami az App Ön 

általi használatából ered. 

 

A Continental semmilyen szavatosságot nem vállal arra, hogy az App (vagy az Apphoz 

kapcsolódó bármilyen oldal) mentes technikai hibáktól, számítógépes vírusoktól vagy más 

rosszindulatú vagy káros számítógépes programoktól. 

 

3. § 

Adatgyűjtés és adatkezelés 

 

A Continental tisztában van azzal, hogy az Ön személyes adatainak védelme, miközben az 

Appot használja, fontos kérdés az Ön számára. A Continental nagyon komolyan veszi a 

személyes adatok védelmét. A Continental ezért megtette a szükséges technikai és 

szervezési intézkedéseket, hogy biztosítsa az adatvédelmet szabályozó jogszabályoknak 

való megfelelést. 
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Amennyiben az Appon belül fennáll személyes adatok bevitelének lehetősége, a felhasználó 

ezeket az adatokat kifejezetten önkéntes alapon adja át. A felhasználó az összes kínált 

szolgáltatást általában ilyen jellegű adatok megadása nélkül tudja és jogosult használni. 

 

Amennyiben a felhasználó a hozzájárulását adta a személyes adatai gyűjtéséhez, 

kezeléséhez és felhasználásához, a Continental az ilyen személyes adatokat kérések 

feldolgozására használja fel a megadott hozzájárulás keretein belül, az alkalmazandó 

adatvédelmi követelmények betartásával. 

 

Ami az App használatát illeti, kérjük, külön is fogadja el a Continental Reifen Deutschland 

GmbH adatvédelmi feltételeit. Az adatvédelmi feltételek tartalmát bármikor elolvashatja az 

Appban és az alkalmazás áruházban. A Continental Reifen Deutschland GmbH fenntartja a 

jogot, hogy módosítsa vagy kiigazítsa ezen adatvédelmi feltételeket, hogy törölje a részeit 

vagy új részeket illesszen be a saját belátása szerint, azonban a törvényes előírások 

keretében. Kérjük, rendszeresen olvassa el az adatvédelmi feltételeket, hogy értesüljön a 

változásokról. Ha továbbra is használhatja ezt az Appot, miután értesítést kapott a 

Continental Reifen Deutschland GmbH-tól az adatvédelmi feltételek változásáról, azzal 

megerősíti, hogy elfogadta az új adatvédelmi feltételeket. 

 

Amennyiben az Appot 3. fél felhasználók (pl. a flotta/flottakezelő cég alkalmazottja) 

használják, a felhasználó a jelen App használatához köteles beszerezni a 3. fél felhasználó 

előzetes írásbeli hozzájárulását a személyes adatai gyűjtéséhez és kezeléséhez. 

 

4. § 

Adathozzáféréshez való jog 

 

Ön jogosult ingyenes tájékoztatást kérni és kapni a Continental által Önről tárolt bármilyen 

személyes adatról. Ezen felül jogosult kérni a téves adatok kijavítását, az adatok zárolását 

és törlését. Ha kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi 

tisztviselőnkkel ezen az e-mail címen: dataprotection@conti.de. Ha az App használata során 

oldalakat és fájlokat tölt le, és azt kérik, hogy adjon meg adatokat magáról, akkor vegye 

mailto:dataprotection@conti.de
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figyelembe, hogy ezek az adatok nem biztonságosan kerülnek továbbításra az interneten 

keresztül és hogy illetéktelen személyek is megismerhetik vagy akár manipulálhatják az 

adatokat. 

 

5. § 

Más honlapokra mutató hivatkozások 

 

Az App kiegészítő szolgáltatásként tartalmazhat harmadik fél weboldalakra mutató 

hivatkozásokat is. Ezek a honlapok teljesen függetlenek, és kívül esnek a Continental 

felelősségén és ellenőrzésén. Ezért a Continental nem vállal felelősséget semmilyen ilyen 

harmadik fél weboldal tartalmáért, amit az Appon keresztül érnek el, és nem vállal 

felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, adatvédelmi feltételeiért vagy használatáért. Az 

Apphoz linkkel kapcsolódó weboldal szolgáltatója kizárólagosan felelős bármilyen illegális, 

hibás vagy hiányos tartalomért és különösen az ilyen jellegű felkínált információ 

használatából vagy használatának hiányából eredő károkért. Kivéve, amennyiben a fenti 3. 

pont így rendelkezik, a Continental nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen módon az 

ilyen egyéb weboldalakkal kapcsolatban (beleértve, a félreértések elkerülése végett és nem 

korlátozásként azt, ha az ilyen más weboldal nem vagy késedelmesen érhető el), sem az 

azokon megjelenő bármilyen anyagért vagy információért vagy az olyan anyagért vagy 

információért, amit más módon az App elhagyása után ismer meg hipertext link útján vagy 

bármilyen más módon. 

 

6. § 

Korhatár 

 

Az App használatának alsó korhatára 18 év. A felhasználó szavatol azért, hogy elmúlt 18 

éves. Ha Continental tudomására jut, hogy a felhasználó még nincs legalább 18 éves, 

Continental a következő intézkedésekre jogosult. Amennyiben a felhasználó nem nagykorú, 

garantálja, hogy rendelkezik a szülei engedélyével az App használatához. 
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7. § 

Az App rendelkezésre állása 

 

Ez az App jelenleg csak egyes alkalmazásáruházakban érhető el. A Continental fenntartja a 

jogot, hogy az Appot világszerte kínálja a jövőben; ez azonban nem jelenti a Continental 

részéről azt a szándékot, hogy kötelező módon bejelenti, az App az egész világon elérhető 

lesz. 

 

8. § 

Részvétel megszűnése 

 

Az Appunkban való részvétel véget ér, amint a felhasználó eltávolítja a ContiConnect 

Járművezetői Appot. Továbbá, ha a felhasználó visszavonja az első használat során adott 

hozzájárulást a Continental általi adatkezeléshez, többé nem lehetséges a ContiConnect 

Járművezetői Appban történő részvétel, és az véget ér. 

 

A Continental jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a felhasználó részvételét a 

ContiConnect Járművezetői Appban, amennyiben a felhasználó megsérti ezeket a 

Felhasználási Feltételeket. Ebben az esetben az érintett felhasználó csak a Continental 

kifejezett engedélyével használhatja újra a ContiConnect Járművezetői Appot. 

 

Ettől függetlenül, a Continental bármikor, indoklás nélkül és előzetes értesítéssel 

beszüntetheti a ContiConnect Járművezetői App online fórumát és a kapcsolódó 

szolgáltatásokat. Ebben az esetben a tagok nem igényelhetik a ContiConnect Járművezetői 

App szolgáltatások (újra) nyújtását. 

 

A ContiConnect Járművezetői Appban való részvétel megszűnése esetén a Continental töröl 

minden személyes adatot és a felhasználó által megadott tartalmat. A felhasználónak nincs 

joga követelni, hogy az üzemeltető szolgáltasson vissza bármilyen, a felhasználó által 

korábban megadott tartalmat vagy adatot. 
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9. § 

Egyéb rendelkezések 

A Continental és a felhasználó között létrejött szerződésre, annak tárgyára és létrejöttére (és 

minden, szerződésen kívüli jogvitára vagy igényre) az angol jog az irányadó; az ENSZ áruk 

nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezményének rendelkezései nem alkalmazhatóak. 

 

A Continental fenntartja a jogot, hogy ezeket a felhasználási feltételeket a jövőben bármikor 

módosítsa vagy kiegészítse. A módosított felhasználási feltételek elfogadása szükséges a 

ContiConnect Járművezetői App további használatához. A Continental felkéri a felhasználót, 

hogy a ContiConnect Járművezetői App különleges funkciójával fogadja el vagy utasítsa el 

azt a további használat előtt. 

 

Ha a szerződéses partnere több információt szeretne az online vitarendezésről, kérjük, 

kövesse ezt a linket az Európai Bizottság honlapjára: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Ennek a linknek a feltüntetését az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet írja 

elő, és csak tájékoztató jellegű.  A Continental nem köteles részt venni online 

vitarendezésben. 

 

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben 

érvénytelennek bizonyulnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Az 

érvénytelen rendelkezés helyébe a törvényi rendelkezések lépnek. 

 

Ez a szerződés Ön és a Continental között jött létre. Senki más nem rendelkezik semmilyen 

joggal bármely feltételének érvényesítésére. Egyik félnek sem kell beszereznie semmilyen 

más személy hozzájárulását a szerződés megszüntetéséhez vagy a jelen feltételek 

bármilyen megváltoztatásához. 

 

Szolgáltató és elérhetőségek 
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A ContiConnect Járművezetői App szolgáltatója:  

 

Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefonszám: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Ügyvezetők: Philipp von Hirschheydt (vezérigazgató), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Nyilvántartó bíróság: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Adószám: DE264920698 

 

Copyright © 2018 Kizárólagos használati jogok: Continental Reifen Deutschland GmbH és 

leányvállalatai 

 


