A Fon használati feltételei
Legfrissebb verzió kelte: 2015. június
Üdvözlünk a Fonnál! A Fon-hálózat használatával elfogadod, hogy köteles vagy betartani a Fon
szolgáltatásainak használati feltételeit (HF) és az Adatvédelmi szabályzatot. Kérünk, olvasd el
figyelmesen a HF-et, mivel törvényes jogaidat érinti. Ha nem értesz egyet a HF-fel, nem veheted
igénybe a Fon szolgáltatásait, ezért arra kérünk, tartózkodj a szolgáltatások használatától.
A Fon Wireless Limited (a továbbiakban: „Fon” vagy „mi”) az Egyesült Királyságban 5661131-es
cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, melynek címe: 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB,
Egyesült Királyság.
A Fon a felhasználók által biztosított, vezeték nélküli hotspotokat összekötő hálózat. Ha csatlakozol
a hálózathoz, egyetlen regisztrációval hozzáférést kapsz az ebben a globális hálózatban
megtalálható Fon-hotspotokhoz.
I.

A Fon szolgáltatásai

Kire vonatkoznak a Használati feltételek?
A HF azt szabályozza, hogyan nyújt szolgáltatást a Fon a Fon-tagoknak és a Fon-látogatóknak, őket
takarja a továbbiakban „Te” vagy „te” utalás.
A Fon weboldalán megtalálható tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat nem olyan
személyeknek szántuk, illetve nem olyan személyeket céloznak meg, akik az ilyen tartalmat nem
engedélyező vagy nem elfogadó joghatóságban élnek.
Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a jelen HF a regisztrációs lappal, a Fon
Adatvédelmi szabályzatával és adott esetben a Fon szoftverlicenc-megállapodásával és a Fonalkalmazások szoftverlicenc-megállapodásával (a továbbiakban: Megállapodás) együtt alkotják a
Fon és a Fon-tag, illetve adott esetben a Fon és a Fon-látogató közötti szerződéses kapcsolat
alapját.
Elfogadod, hogy a jelen Megállapodásban konkrétan szereplő kijelentéseken túl mást nem veszel
alapul. Nyilatkozol, hogy nagykorú vagy, és jogképes vagy ezen Megállapodás megkötésének
vonatkozásában. Amennyiben egy vállalat nevében kötöd meg a Megállapodást, kijelented, hogy
jogosult vagy a Megállapodás megkötésére, és elfogadod, hogy személyes felelősséget vállalsz
minden fiókért, ha nem vagy jogosult.

Ki érheti el a Fon-spotot?

Ahhoz, hogy Fon-tag vagy Fon-látogató lehess, regisztrálnod kell a Fonnál, és be kell jelölnöd a
megfelelő mezőt azzal kapcsolatban, hogy elolvastad, megértetted és elfogadtad jelen HF-et, az
Adatvédelmi szabályzatot és adott esetben más feltételeket.
A Fon-tagok szabadon hozzáférhetnek bármely Fon-spothoz. A Fon-látogatóknak Fon-jegyet (Fon
pass) kell venniük, illetve Fon-promóció vagy a Fon és harmadik fél közti külön megállapodás
keretében kaphatnak korlátozott vagy korlátlan hozzáférést.
A hálózat elérését megelőzően a Fon-tagnak vagy a Fon-látogatónak regisztrálnia kell a Fonon vagy
egy Fon-partneren keresztül, hogy engedélyezett legyen számára a Fon-spot elérése.
A Fon-tag gondoskodik arról, hogy a széles sávú internetszolgáltatójával (ISZ) kötött
megállapodása tegye lehetővé a sávszélesség megosztását. Az ezen ISZ felé vállalt szerződéses
kötelezettségek teljesítéséért kizárólag a Fon-tag felel.
Fon-fiók regisztrálása
A regisztrációs folyamat során olyan adatokat kérünk tőled, mint a neved és más személyes
adatok. Kérdéseinkre pontos és teljes választ kell adnod. Emellett naprakészen is kell tartanod a
megadott adatokat.
A Fon hálózatán a weboldalunkon és portálunkon található webes űrlap segítségével kell
regisztrálnod teljes és helyes adatok megadásával.
Lehetőséged lesz egyedi felhasználónevet választani, amelyet észben kell tartanod, vagy
biztonságos helyen kell őrizned. Jelszavadat titokban kell tartanod, ne tedd közzé és ne oszd meg
másokkal.
Kötelességed azonnal értesíteni a Font arról, ha tudomásodra jut bármilyen információ az
azonosítók/jelszavak helytelen használatáról, beleértve a lopást, az elvesztést vagy a jogosulatlan
hozzáférést, hogy azonnal törölni lehessen a jelszót/azonosítót. Amíg a Fon ilyenről nem értesült, a
Fon mentesül minden felelősség alól, amely az azonosítók vagy jelszavak jogosulatlan harmadik fél
általi helytelen használatából ered.
A regisztrációs űrlapon szereplő minden adat esetében minden változást közölni kell a Fonnal,
valamint ezen adatok minden jövőbeli változását is.
A Fon által gyűjtött és tárolt minden adatra a Fon Adatvédelmi szabályzata vonatkozik.
A Fon szolgáltatásainak ismertetése
A Fon által nyújtott szolgáltatások a következőket foglalják magukba:


lehetővé tenni a Fon-spotok elérését;



információt nyújtani a különböző Fon-spotok elhelyezkedéséről;



hitelesítést és regisztrációt biztosítani az elérésükhöz;



Fon-látogatók számára jegyek értékesítésével kínálni elérést a Fon-spotokhoz.

A Fon-tagok és a Fon-látogatók bármely Fon-spoton keresztül csatlakozhatnak a Fon hálózatához,
ha ezek a spotok elérhetők.
Ahhoz, hogy kapcsolódhass a Fon hálózatához, ki kell választanod a Fon-spotot, majd a Fon
weboldalán vagy a Fon hozzáférési portálon keresztül meg kell adnod felhasználónevedet és
jelszavadat.
A Fon ellenőrzi az általad megadott adatokat, majd jelen Megállapodás értelmében engedélyezi
számodra a Fon-spot elérését.
A Fon értesíteni fog a Fon szoftver minden frissítéséről, ha új verzió válik elérhetővé.
II.

Fon-tagok

Hogyan lehetsz Fon-tag?
Jelen Megállapodás elfogadásával, valamint Fon router vagy egy Fon-partner Fon-funkciókkal
telepített routerének birtokában válhatsz Fon-taggá. Ha nincs olyan routered, amely kompatibilis a
Fon szoftverével, a Fon weboldalán keresztül vásárolhatsz Fon routert.
A Fon szoftver és a Fon-spot telepítése és aktiválása
Ha Fon-tagként regisztráltál a Fon hálózatában, és elfogadtad a Megállapodást, akkor letöltheted,
telepítheted és használhatod a Fon szoftvert. Elfogadod, hogy a weboldalunkon közzétett
útmutatóban megadott utasításokat követve telepíted a Fon szoftvert. Elfogadod és beleegyezel,
hogy a Fon nem felelős a Fon szoftver helytelen telepítéséből adódó semmilyen hibáért vagy
kárért.
Amennyiben tudomásodra jut, hogy a Fon hardver, a Fon szoftver vagy a Fon-szolgáltatás kárt
okozott vagy valószínűleg kárt fog okozni, azonnal értesíts bennünket bejelentő üzenet (ticket)
rögzítésével online végfelhasználói támogató központunkban.
A Fon-spot akkor lesz aktív és teljesen működőképes, amikor a Fon szoftver vagy a Fon router
telepítése, valamint regisztrációd rendben lezajlott.
A Fon közzéteheti a Fon-tagok által a Fon-hálózaton belül regisztrált bármely Fon-spot
elhelyezkedését jelen Megállapodás érvényessége alatt. Ez létfontosságú a többi felhasználó
számára, hogy elérjék a szolgáltatást.
A Fon-látogatók akkor csatlakozhatnak a Fon-spotokhoz, ha regisztráltak a Fon hálózatába, és a
Fon-látogatókra vonatkozó passzusnak megfelelően kifizették a Fon-jegyet.
A Fon-tagok jogai és kötelességei
Ha Fon-tagként regisztrálsz, beleegyezel abba, hogy a Fon router Fon-hálózatra csatlakoztatásának
eredményeként, valamint a Fonnál regisztrálva Fon-spotot fogsz létrehozni. A többi felhasználó
jogosult arra, hogy ezen a Fon-spoton keresztül érje el az internetet. Cserébe azért, hogy ezt a
lehetőséget a HF-nek megfelelően biztosítod és fenntartod, jogosulttá válsz valamennyi Fon-spot

elérésére.
Amennyiben Fon router birtokában regisztrálsz Fon-tagként, aktiválhatod fiókodat, és
összekapcsolhatod PayPal-fiókkal, így jogosulttá válsz arra, hogy részesedést kapj a bevételből
minden olyan kapcsolódás után, amelyet a Te Fon-spotodon keresztül vásároltak meg Fonlátogatók, de nem tudsz majd más Fon-spotokhoz kapcsolódni. Vedd figyelembe, hogy ez a
lehetőség nem minden országban él.
Fon-tagként nem tudsz egyszerre több Fon-spothoz kapcsolódni, de jogodban áll szabad
hozzáférést adni saját Fon-spotodhoz több, általad kiválasztott felhasználónak, akiknek számát
mindenkor a Fon határozza meg.
Fon-tagként elfogadod, hogy aktív Fon-spotot kell fenntartanod a hét minden napján, a nap 24
órájában, hogy a többi Fon-tag és a Fon-látogatók csatlakozni tudjanak hozzá.
A Fon-spotok helyes működésének garantálása érdekében a Fon-tagok kizárólag a Fon szoftver
hivatalos verzióját használhatják.
Beleegyezel a Fon-szolgáltatás használatába, és elfogadod, hogy csak törvényes célokra
használhatod fel. Amennyiben valamilyen törvénytelen célra használod a Fon-szolgáltatást, vagy
törvényellenes, törvénysértő tartalmat kínálsz, vagy megszeged a jelen HF-et, a Fon Adatvédelmi
szabályzatát, a Fon weboldalának és a Fon hozzáférési portálnak a használati feltételeit, valamint a
Fon szoftver felhasználói licencét, a Fon azonnal eltávolíthatja Fon-spotodat a Fon-hálózatból, és
felmondhatja ezt a Megállapodást.
Amennyiben egy Fon-tag Fon-spotját használod az internet eléréséhez, elfogadod, hogy nem
használhatod a szolgáltatást arra, hogy nagy fájlokat tölts fel vagy le, vagy tisztességtelenül
használd a szolgáltatást olyan viselkedés részeként, amely a Fon-spot tulajdonosa vagy
felhasználója számára a szolgáltatás károsodását okozhatja.

III.

Fon-látogatók

Ahhoz, hogy Fon-látogató legyél, a rendelkezésre álló fizetési módok valamelyikével Fon-jegyet kell
vásárolnod, illetve Fon-promóció vagy a Fon és harmadik fél közti külön megállapodás keretében
kaphatsz korlátozott vagy korlátlan hozzáférést biztosító jegyet.
Az érvényes díjak megtalálhatóak a Fon weboldalán és a Fon hozzáférési portálján. A Fonlátogatók bármikor tájékozódhatnak az érvényes díjakról a Fon weboldalán vagy a Fon hozzáférési
portálon. A díjak magukban foglalják a vonatkozó közvetett adókat és adott esetben minden más
tételt, illetve országonként eltérőek lehetnek1.

Lengyelországban a Fon hálózatából a 7368-ra küldés díja 3 zloty/3,69 zloty áfával együtt. A Fon
hálózatából a 7468-ra küldés díja 4 zloty /4,92 zloty áfával együtt.
1

A Fon weboldalán soroljuk fel azokat a fizetési módokat, amelyekkel a Fon-látogatók által
választható Fon-szolgáltatások elérését meg lehet fizetni, és ezekből a regisztrációs folyamat során
lehet választani.
A Fon-látogatóknak minden egyes Fon-jegyért meg kell fizetniük a kapcsolódó összeget a Fonnak.
A Fon fenntartja a jogot arra, hogy a Fon által nyújtott termékek árát, a promóciókat és/vagy
kedvezményeket bármikor megváltoztassa. Ha az árváltozás hatálybalépése után tovább használod
a Fon szolgáltatását, azzal elfogadod az új árat.
Beleegyezel a Fon-szolgáltatás használatába, és elfogadod, hogy csak törvényes célokra
használhatod fel. Amennyiben valamilyen törvénytelen célra használod a Fon-szolgáltatást, vagy
törvényellenes, törvénysértő tartalmat kínálsz, vagy megszeged a jelen HF-et, a Fon Adatvédelmi
szabályzatát, a Fon weboldalának és a Fon hozzáférési portálnak a használati feltételeit, valamint a
Fon szoftver felhasználói licencét, a Fon azonnal eltávolíthatja Fon-spotodat a Fon-hálózatból, és
felmondhatja ezt a Megállapodást
Valamennyi Fon-látogatóra ugyanazok a kötelességek vonatkoznak, mint a Fon-tagokra, ahol ez
értelmezhető.
IV.

A Fon kötelességei

A Fon hozzáférést nyújt a Fon-spotokhoz és szabályozza azt, hitelesít és ellenőriz minden Fon-tagot
és Fon-látogatót, aki a Fon-spotokon keresztül csatlakozik a hálózatra.
A Fon feljegyzi azon felhasználók számát, akik az egyes Fon-spotokat elérik, és hogy az egyes Fonspotokat milyen típusú felhasználók érik el.
A Fon beleegyezik, hogy a vonatkozó összeget kifizeti azon Fon-tagoknak, akik aktiválták és a
PayPalhoz kapcsolták fiókjukat, amennyiben ez a lehetőség engedélyezett.
A szolgáltatás minősége
A Fon nem tud garanciát vállalni a kapcsolódási képesség azon szintje tekintetében, amelyet a
mobilodon, a készülékeden vagy a handseteden tapasztalsz.
A kapcsolódási képesség függhet a Fon-spothoz viszonyított helyzetedtől. Ha nem vagy képes
kapcsolódni, az múlhat a korlátozott hálózatelérést biztosító szerződéseden valamely Fonpartnerrel.
A Fon nem tudja garantálni a hozzáférés sebességét, illetve az adatátviteli sebességet. A Fon
semmilyen felelősséget nem vállal azokért a kapcsolódási problémákért, amelyeket esetleg
tapasztalsz.
A Fon fenntartja annak jogát, hogy amennyiben csalárd visszaélést észlel, felfüggessze vagy törölje
a Fon-fiókot.
Visszatérítési politika

A Fon garantálja, hogy az általa nyújtott hitelesítési szolgáltatások bármely 24 órás periódus
vonatkozásában az idő 80%-ában elérhetőek.
Ha jegyet vásároltál, a Fon felajánlhatja, hogy visszatéríti az árát, az alábbi körülmények között
pedig a pótlására adhat módot:


ha a hozzáférési portálon még nem aktiváltad a jegyet;



ha a jegy még nem járt le (a jegy megvásárlását követően egy (1) éved van az aktiválásra);
vagy



ha a hálózati szolgáltatás hibája miatt nem tudsz csatlakozni a Fon hotspothoz, vagy a
kapcsolat megszakadását tapasztalod.

A Fon akkor is felajánlhatja a visszatérítést vagy a jegy pótlását, ha váratlan technikai probléma
zavarta meg a szolgáltatást.
Minden esetben a Fon megítélése alá esik a visszatérítés vagy a pótlás, a Fon pedig a kapcsolódási
adatok alapján, észszerűen eljárva határozza meg a visszatérített összeget, illetve azt, hogy a jegy
pótlása az adott körülmények közt megfelelő-e vagy sem.
Nem kérelmezheted a visszatérítést vagy a jegy pótlását, ha az internetcsatlakozás hiányáért a
készüléked, vagy ezen készülék helytelen beállításai okolhatók.
Az egyértelműség kedvéért a Fon a következő típusú jegyeket ajánlhatja fel2:

2



1 órás: Ez a jegy legfeljebb 60 percig ad hozzáférést a hálózathoz. Ezen jegy 60 perccel
azután jár le, hogy aktiváltad a hozzáférési portálon. Ha egy ilyen jegyen marad idő, azt
fiókodban jóváírjuk, és az nem jár le, amíg úgy nem döntesz, hogy felhasználod.



1 napos: Ez a jegy legfeljebb 24 óráig ad hozzáférést a hálózathoz. Ezen jegy 24 órával
azután jár le, hogy aktiváltad a hozzáférési portálon. Ha egy ilyen jegyen marad idő, azt
fiókodban jóváírjuk, és az nem jár le, amíg úgy nem döntesz, hogy felhasználod.



5 napos: Ez öt egynapos jegyből álló csomag, amelyet a hálózat elérésére használhatsz fel.
Az első egynapos jegy 24 órával azután jár le, hogy aktiváltad a hozzáférési portálon. A
megmaradó
négy
egynapos
jegyet
jóváírjuk
a
fiókodban
jövőbeli
internetkapcsolódásokhoz. Ha egy ilyen jegyen marad idő, mind az öt egynapos jegyet
jóváírjuk a fiókodban, és nem járnak le, amíg úgy nem döntesz, hogy felhasználod.



1 hónapos: Ez a jegy legfeljebb 30 napig ad hozzáférést a hálózathoz. Ezen jegy 30 nappal
azután jár le, hogy aktiváltad a hozzáférési portálon. Ha egy ilyen jegyen marad idő, azt
fiókodban jóváírjuk, és az nem jár le, amíg úgy nem döntesz, hogy felhasználod.

A Fon saját hatáskörében dönthet úgy, hogy megváltoztatja a jegyeket vagy az árukat.

A Fon azonban a jegy hozzáférési portálon végrehajtott aktiválásától számított harminc (30) napos
időszakon belül megfontolhatja a visszatérítési igény jogosságát, amennyiben többnapos jegy
esetén az utolsó napot aktiválták.
Ha ezen időszakot követően jelzed igényedet, a Fon saját belátása szerint dönthet úgy, hogy
visszatérítésként méltányossági jegyet ad.
A visszatérítés jóváhagyását követően a Fon döntése szerint a visszatérítést ugyanazon a módon
kapod meg, ahogyan a vásárlás történt, vagy PayPal segítségével.
Kérjük, vedd fel a kapcsolatot a Fon ügyfélszolgálati csapatával, ha bármilyen kérdésed vagy
problémád van: rögzíts bejelentő üzenetet (ticket) online végfelhasználói támogató
központunkban.
Azon Fon-tagokkal kapcsolatos kötelességek, akik fiókjukat összekapcsolják a PayPallal
A Fonhoz tartozó minden olyan Fon-tag, aki engedélyezte azt a lehetőséget (amennyiben ez a
lehetőség nyitva áll), hogy kompenzáció fejében Fon-spotot kínáljon fel, megkap, illetve a Fon
megfizet számára egy bizonyos százalékot minden olyan Fon jegy nettó bevétele után, amelyet az
adott Fon-tag Fon-spotján keresztül vásároltak meg, levonva belőle a közvetett adókat és adott
esetben minden egyéb tételt.
A Fon-tag a bevételmegosztás rá vonatkozó százalékáról szóló friss tájékoztatást és minden más
díjat a Fon weboldalán tekinthet meg. Ezen díjak közé tartoznak a közvetett adók, illetve adott
esetben minden más költség is.
A kifizetés teljesítése akkor történik, amikor a Fon-tagnak betudható összeg felgyülemlett és
elérte a kifizetés teljesítéséhez előre meghatározott összeget, amint az a Fon weboldalon
megjelent.
Ügyfélszolgálat
A Fon ügyfélszolgálatot működtet azzal a céllal, hogy reagáljon a Fon-szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatos megkeresésekre. Amennyiben Fon-felhasználó vagy, kapcsolatba léphetsz az
ügyfélszolgálattal: rögzíts bejelentő üzenetet (ticket) online végfelhasználói támogató
központunkban.
A Fon-szolgáltatásokkal kapcsolatos minden igényt az ügyfélszolgálatnak kell jelezni írásban,
legfeljebb egy hónappal azután, hogy a Fon-felhasználó számára nyilvánvalóvá vált az a probléma,
amellyel kapcsolatban az igény felmerült. Az igény elfogadásáról vagy elutasításáról legfeljebb egy
hónappal azután tájékoztat a Fon, hogy az igény hozzá beérkezett.
V.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és iparjogvédelem

Annak érdekében, hogy megőrizzük a Fon-szolgáltatások egységes minőségét, kizárólag a Fon
szoftver hivatalos verzióit használhatod, amikor hozzáférést biztosítasz Fon-szolgáltatásainkhoz.
Elfogadod, hogy a Fon és a Fon jele, logója és ábrái a Fon védjegyei, és hogy a Fon ezen
tulajdonhoz fűződő jogait törvény védi. Amint a Megállapodás megszűnik, azonnal köteles vagy
felhagyni a jel, a logó és az ábrák használatával.

Elfogadod, hogy a hardver, a szoftver és a Fon-szolgáltatás szellemi tulajdonhoz fűződő
jogvédelem és iparjogvédelem alatt áll, valamint hogy a Fon ezen tulajdonhoz fűződő jogait
törvény védi. Még a jelen Megállapodás megszűnése után is köteles vagy tekintettel lenni a
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra és az iparjogvédelemre.
Elfogadod, hogy a Fon tulajdonát képező tartalmat, információt és anyagot tartalmazó szolgáltatás
a vonatkozó, szellemi tulajdonhoz fűződő és más jogszabályok, többek között a szerzői jog
védelme alatt áll, és hogy a szolgáltatások megengedett használatán kívül semmilyen más módon
nem használod a Fon ezen saját tartalmát, információját vagy anyagait.
Tudomásul veszed és elfogadod, hogy minden szellemi tulajdonhoz fűződő és iparjogvédelmi jog, a
szolgáltatás, a tartalom és/vagy a Fon weboldalán, illetve a Fon-portálon elhelyezett bármilyen
más elem (tájékoztatásul jelezzük, hogy többek között ide tartoznak a márkanevek, a logók, a
szövegek, a képek, az ábrák stb.) a vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Szigorúan tilos ezeket
lemásolni, terjeszteni, nyilvánosan közzétenni, átruházni, vagy bármilyen olyan egyéb módon
bitorolni, amelyet a használati jogok birtokosa kifejezetten nem engedélyezett.
A szolgáltatások egyetlen része sem másolható le semmilyen formában és semmilyen módon.
Beleegyezel, hogy nem módosítod, nem adod bérbe, lízingbe vagy kölcsön, nem terjeszted, nem
adod át, nem másolod, nem ruházod át és nem adod tovább a szoftvert vagy a szoftveren
keresztül szerzett semmilyen adatot harmadik félnek, illetve semmilyen módon nem végzel a Fonszolgáltatásokból származtatott tevékenységet, valamint tilos bármilyen nem engedélyezett
módon hasznot húzni a Fon-szolgáltatásokból, többek között a hálózati kapacitással visszaélve
vagy azt túlterhelve.
Beleegyezel továbbá, hogy nem használod a szolgáltatásokat semmilyen olyan módon, amely
bármely harmadik felet zaklat, bántalmaz, bánt, fenyeget, becsmérel vagy más módon korlátozza
és sérti jogait, valamint hogy a Fon semmilyen formában nem felelős a tőled eredő ilyen
használatért, sem pedig semmilyen zaklatásért, fenyegetésért, becsmérlő, támadó vagy
törvénysértő üzenetért vagy átvitelért, amelyet a Fon-szolgáltatások használata folytán kapsz.
Elfogadod, hogy csak saját személyes, nem kereskedelmi céljaidra használod a Fon szoftvert és
védjegyet, illetve a szoftveren keresztül elért minden adatot.
Amennyiben ezeket a korlátozásokat megszeged, a szoftverre, annak elemeire és harmadik felek
adataira vonatkozó jogosultságod megszűnik. Amennyiben jogosultságod megszűnik, beleegyezel
abba, hogy a szoftvernek, annak elemeinek és harmadik felek adatainak minden használatát
abbahagyod. A harmadik felek adataival, harmadik felek bármely szoftverével és harmadik felek
bármely adatszerverével kapcsolatban minden jogot az érintett harmadik fél számára tartunk fenn,
illetve ezen jogok az érintett harmadik félnél maradnak. Elfogadod, hogy ezek a harmadik felek
jelen Megállapodás szerint közvetlenül, saját nevükben érvényesíthetik jogaikat veled szemben.
VI.

A Fon weboldalának használati feltételei

A Fon weboldala nyitott, díjmentesen elérhető. A Fon vagy harmadik felek által ezen weboldalon
kínált szolgáltatások némelyike azonban előzetes megállapodáshoz, vagy a Fon és partnerei közti
további megállapodáshoz kötött lehet.
A Fon weboldalának és a hivatkozással hozzákapcsolt oldalaknak a használata

A Fon weboldalának tartalma szigorúan az ügyfeleknek szól. Minden engedély nélküli
kereskedelmi célú felhasználás, illetve a tartalmak továbbértékesítése tilos, kivéve a Fon
előzetes, írásba adott, kifejezett engedélyével.
A felhasználó tartozik felelősséggel a Fon weboldalának eléréséért, böngészéséért és
használatáért. Ennek folytán a Felhasználó köteles a Fontól kapott, a weboldal és tartalmának
használatával kapcsolatos minden kiegészítő információt gondosan és pontosan átnézni.
Ezért a felhasználó köteles a tartalmakat gondosan és törvényes módon használni, valamint
különösen úgy, hogy tartózkodik a következőktől:
i.

a tartalmakat bármely olyan célra használni, amelynek eredménye törvénysértő
vagy helytelen, a tartalmat az általánosan elfogadott felhasználással ellentétesen
vagy a közrendet megzavarva használni;

ii.

a tartalmakat rögzíteni vagy másolni, terjeszteni, nyilvánosan elérhetővé tenni a
nyilvános kommunikáció bármely csatornáján keresztül, átalakítani vagy
módosítani, kivéve a kapcsolódó jogok tulajdonosának kifejezett engedélyével;

iii.

az ezen az oldalon található vagy a Fon-szolgáltatásokból származó tartalmat,
különösen pedig minden típusú információt bármilyen módon felhasználni arra a
célra, hogy reklámokat, direkt értékesítési üzeneteket vagy bármilyen más
kereskedelmi célú, kéretlen üzenetet vagy levélszemetet küldj, illetve a fentiekben
említett bármely információt hirdesd vagy közzétedd.

A felelősség korlátozása a tartalom és a szolgáltatások esetében
A Fon a felhasználói igények kielégítésére rendelkezésére álló valamennyi technikai eszköz
felhasználásával kínál tartalmat és szolgáltatásokat.
A Fon szükség esetén köteles a Fon weboldalán található bármely információt, a szolgáltatásokat
vagy a tartalmat megváltoztatni, kijavítani, javítani vagy módosítani anélkül, hogy teret adna a
felelősséggel kapcsolatos bármilyen követelésnek, kártérítésnek, vagy a felelősség elismerésének.
A Fon nem tartozik felelősséggel a Fon weboldalának elérhetőségéből vagy működéséből fakadó
semmilyen kárért, ártalomért vagy bármilyen veszteségért. A Fonnak minden szükséges lépést
meg kell tennie azonban azért, hogy technikai hiba esetén szolgáltatásait újra működőképessé
tegye.

VII.

Záró rendelkezések

Jelen Megállapodás felmondása, megváltoztatása vagy átadása
A Fon és Te egyaránt bármikor felmondhatjátok ezt a Megállapodást. Amennyiben meg kívánod
szüntetni a jelen Megállapodást, ezt úgy teheted meg, hogy kitöltöd a következő kapcsolatfelvételi
űrlapot tizenöt (15) nappal a szolgáltatás felmondásának hatályba lépését megelőzően. A Fon
bármikor felmondhatja ezt a Megállapodást, bármilyen okból, többek között a benne foglalt
feltételek megsértése vagy ennek bizonyítéka esetén. A Fon továbbá felfüggesztheti vagy

visszavonhatja a hozzáférést, amennyiben úgy véli, hogy a Fon-tag a jelen HF-ben foglalt
kötelezettségeket megszegi, vagy a jelen HF szellemiségét sérti.
Amennyiben a Fon kívánja megszüntetni a jelen Megállapodást, a Fon e-mailben tájékoztat azon az
e-mail-címen, amelyet a Fonnál regisztráltál. Jelen Megállapodás azonnal megszűnik bármelyik fél
felmondásakor. A Fon azonban köteles minden személyes adatodat továbbra is bizalmasan
kezelni, neked pedig kötelességed továbbra is elfogadni és tiszteletben tartani a Fon szellemi
tulajdonhoz fűződő jogait.
A Fon bármikor dönthet úgy, hogy a jelen Megállapodást megváltoztatja. Számítunk arra, hogy az
új szolgáltatások megjelenésével, illetve a hardver, a szoftver és a szolgáltatás új jellemzőkkel és
specifikációkkal bővülése folytán szükségessé válik majd a módosítás. A feltételek ezen
módosításairól a változás hatálybalépését megelőzően egy hónappal értesítünk. Amennyiben nem
vagy elégedett ezekkel a változásokkal, vagy ha úgy érzed, a változások kedvezőtlenül hatnak rád,
lehetőséged van a Megállapodás felmondására. A Fon bármikor, előzetes értesítés nélkül
megszüntetheti, felfüggesztheti vagy megzavarhatja a hozzáférést a Fon weboldalának
tartalmához. Ilyen esetben a felhasználóknak nincs joga a kártérítésre. A Fon a jelen
Megállapodásban meghatározott szerepkörét cégcsoportja bármely másik szervezetének
átadhatja, vagy azt ezzel megbízhatja. Az átvevő a jelen Megállapodásban foglalt minden jog és
kötelesség tekintetében a Fon jogutódjának tekintendő. Az említett átadást vagy megbízást
mindenkor elfogadod.
Felelősség korlátozása
A Fon a jelen Megállapodás alapján csak olyan veszteségekért felel, amelyek lényegi
szerződésszegés észszerűen előrelátható következményei.
A Fon nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek a Fon-szolgáltatásokon keresztül
megkapott vagy reklámozott, vagy a Fon-szolgáltatásokkal megadott bármely hivatkozáson
keresztül kapott más termékek vagy szolgáltatások folyományaként, illetve a Fon-szolgáltatásokon
keresztül megkapott vagy reklámozott, vagy a Fon-szolgáltatásokkal megadott bármely
hivatkozáson keresztül kapott információ vagy tanács folyományaként adódnak.
A Fon nem zárja ki és nem korlátozza felelősségét (i) saját, szándékos hibája vagy csalása; vagy (b)
halál és személyi sérülés tekintetében.
Elkülöníthetőség
Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezését bármilyen okból érvénytelennek,
törvénysértőnek vagy végrehajthatatlannak találja az illetékes joghatóság bármely bírósága, az
adott rendelkezést kiveszik, és a Megállapodás megmaradó rendelkezései továbbra is korlátozás
nélkül hatályosak maradnak, mintha a jelen Megállapodást az érvénytelen, törvénysértő vagy
végrehajthatatlan rendelkezés kihagyásával hajtanák végre.
Teljes Megállapodás
Jelen HF az Adatvédelmi szabályzattal (és adott esetben a Fon-alkalmazások szoftverlicencmegállapodásával, a Fon szoftverlicenc-megállapodásával vagy azon vonatkozó további
feltételekkel, amelyeket a regisztrációs folyamat, egy új termék vagy kiegészítő szolgáltatás

részeként elfogadsz) együtt adják a végleges és teljes Megállapodást közted és a Fon között a
szolgáltatás és a termékek vonatkozásában, mely a szolgáltatáshoz kapcsolódó minden korábbi
megállapodást felülír.
Joghatóság és törvénykezés
Jelen Megállapodásra az Egyesült Királyság joga az irányadó, választási lehetőségek és a kollíziós
jogi szabályok kizárásával, a felek pedig ezennel beleegyeznek, hogy alávetik magukat az angliai
bíróságok kizárólagos rendelkezésének.
VIII.

Fogalommeghatározások

Megállapodás: jelen Használati feltételek a regisztrációs lappal, a Fon Adatvédelmi szabályzatával,
illetve adott esetben a Fon szoftverlicenc-megállapodásával és a Fon-alkalmazások szoftverlicencmegállapodásával, valamint a Cookie-kra vonatkozó szabályzattal együtt.
Fon hozzáférési portál (vagy Fon-portál): a Fon által a Fon-spotoknál használt portál, a Fon-tagok
és a Fon-látogatók ezen keresztül regisztrálhatnak és érhetik el a Fon hálózatát.
Fon-hardver vagy hardver: a Fon vagy harmadik fél által forgalmazott hardver, amely a Fonhálózathoz csatlakozást szolgálja.
Fon-tag: a Fon azon regisztrált felhasználója, aki Fon routeren vagy egy Fon-partner Fon-funkcióval
ellátott routerén keresztül osztja meg sávszélességét cserébe azért, hogy a Fon-hálózat bármely
Fon-spotjához szabadon hozzáférjen. Egyes Fon-tagokra különleges jogok és kötelességek
vonatkozhatnak.
Fon-hálózat: WLAN hotspotok egész világra kiterjedő hálózata, amely egy olyan közösségen alapul,
amelynek tagjai megosztják széles sávú internetkapcsolatukat; ezek a hotspotok vagy különálló,
önálló Fonerákra épülnek, vagy felhasználói végberendezésekkel integráltak, és a legnagyobb
gondossággal nyújtott szolgáltatásként érhetők el.
Fon-partner: olyan harmadik fél, amely partnerségre lépett a Fonnal. A Fon-partnereket a Fon
weboldalán tesszük közzé.
Fon-jegy(ek) vagy jegy(ek): Fon-látogató által vásárolt olyan jegy, amely a Fon-spotok elérésére
szolgál.
Fon router: A Fon vagy partnerei által forgalmazott készülék, amelyen működik a Fon szoftver. A
Fonera, a Fonera SIMPL vagy a Fonera for small business a Fon routerek márkanevei.
Fon-szolgáltatások vagy szolgáltatások: a Fon által nyújtott szolgáltatások, amelyek kiterjednek a
Fon hálózati hozzáférés biztosítására, a Fon-spotok elhelyezkedésére vonatkozó információk
nyújtására, a Fon-tagok és látogatók hitelesítésére és regisztrációjára, valamint minden olyan
további szolgáltatásra, amelyet a Fon a Fon-partnereknek vagy a Fon-tagoknak kínál.
Fon szoftver vagy szoftver: A Fon által forgalmazott vagy a Fon-partnerek routerére telepített
olyan szoftver, amely lehetővé teszi a Fon-tagok számára a Fon-hálózat elérését.

Fon-spot: olyan nyilvános WLAN elérési pont, amely a Fon hálózatához tartozik, és amelyet a Fon,
a Fon ügyfelei vagy a Fon-partnerek működtetnek.
Fon-látogató: olyan regisztrált felhasználó, aki nem biztosít Fon-spotot, és aki térítésköteles
hozzáférést használ vagy vásárol egy Fon-spothoz, vagy más módon válik jogosulttá Fon-promóció
vagy a Fon és harmadik fél közti külön megállapodás keretében kínált ingyenes, korlátozott vagy
korlátlan hozzáférésre.
Fon-weboldal (vagy weboldal): azon weboldal minden egyes eleme és tartalma, amelyről a Fon
által kínált termékek és szolgáltatások elérhetők.
Harmadik fél: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem részese ennek a
Megállapodásnak.
ISZ: internetszolgáltató.
WIFI: vezeték nélküli kommunikációs technológia.
Te és te: te mint Fon-tag vagy Fon-látogató.

