
VÁSÁRLÓI ÉRTÉKELÉSEK ÉS ISMERTETŐK ÉS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - FELHASZNÁLÓI 
FELTÉTELEK 

A Felhasználói feltételek határozzák meg a vásárlói értékelésekkel és véleményekkel kapcsolatos 
elvárt magatartást és/vagy a Kärcher Hungária Kft. által kínált Kérdések és válaszok szolgáltatást 
(CRR szolgáltatás). 

 
A(z) Kärcher Hungária Kft. számára elküldött tartalommal garantálja a következőket: 

o Ön az egyedüli szerző és ezáltal a tartalom szellemi tulajdonjogainak birtokosa; 
o e tartalomra vonatkozóan minden „erkölcsi jogáról” saját akaratából lemond; 
o az Ön által megjelentetett összes tartalom pontos; 
o Ön legalább 18 éves; 
o a feltöltött tartalom használata nem szegi meg a Használati feltételeket, és nem okoz 

kárt semmilyen természetes vagy jogi személynek. 

Továbbá beleegyezik és garantálja, hogy nem tesz közzé olyan tartalmat, ami: 

o esetében tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető; 
o megsérti bármilyen harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét vagy egyéb 

tulajdonjogait, illetve reklámjogait vagy a magánélethez való jogát; 
o jogszabályba, törvénybe, rendeletbe vagy előírásba ütközik (beleértve, de nem 

kizárólagosan a fogyasztóvédelmet, tisztességtelen versenyt, megkülönböztetést 
vagy hamis reklámozást érintőket); 

o bizonyosan vagy valószínűsíthetően becsületsértőnek, rágalmazónak, faji vagy vallási 
szempontból elfogultnak vagy támadónak, jogtalanul fenyegetőnek vagy zaklatónak 
tekinthető bármely személy, közösség vagy vállalat számára; 

o Amelyért pénzügyi ellenszolgáltatást vagy egyéb jutalmazást kapott valamilyen nem 
jóváhagyott harmadik féltől; 

o más honlapok címét, postai címet, e-mail címet, kapcsolattartási információkat vagy 
telefonszámokat tartalmaz; 

o számítógépes vírust, illegálisan behatoló programot vagy számítógépes programban 
kárt tevő egyéb programot vagy fájlt tartalmaz. 

Beleegyezik, hogy kártalanítja Kärcher Hungária Kft. vállalatot (és tisztviselőit, képviselőit, 
leányvállalatait, közös vállalatait, alkalmazottait és harmadik fél szolgáltatókat, beleértve, de nem 
kizárólagosan a Bazaarvoice, Inc. vállalatot) minden fajtájú és természetű, ismert és ismeretlen 
(aktuális és következményes) keresetet, igényt és kártérítést illetően (beleértve a felmerülő ügyvédi 
díjakat), mely a fentiekben leírt kijelentések és garanciák Ön részéről történő be nem tartásából vagy 
bármilyen jogszabály vagy harmadik fél jogainak be nem tartásából ered. 

 
Az Ön által közzétett összes tartalomra örökös, visszavonhatatlan, szerzői jogdíj nélküli átruházási és 
használati jogot biztosít Kärcher Hungária Kft. vállalat számára, hogy használja, másolja, módosítsa 
vagy teljes egészében törölje, adaptálja, nyilvánosságra hozza, lefordítsa, származtatott munkát 
hozzon létre belőle és/vagy eladja és/vagy terjessze e tartalmat, és/vagy felhasználja bármilyen 
formában, médiumban vagy technológiában világszerte, bárminemű ellenszolgáltatás nélkül Ön felé. 

 
Minden közzétett tartalom szabadon használható a Kärcher Hungária Kft. által. A(z) Kärcher Hungária 
Kft. fenntartja bármely tartalom változtatásának, tömörítésének, visszatartásának vagy törlésének 
jogát a(z) Kärcher Hungária Kft. weboldalán, amelyet a(z) Kärcher Hungária Kft. saját hatáskörében 
úgy ítél meg, hogy megszegi a tartalomra vonatkozó útmutatást vagy a jelen Felhasználói feltételek 
bármely pontját. A(z) Kärcher Hungária Kft. nem garantálja, hogy a(z) Kärcher Hungária Kft. bármilyen 
segítséget nyújt az Ön által közzétett tartalom szerkesztése vagy törlése érdekében. Az értékelések 
és írásos megjegyzések általában 2-4 munkanapon belül kerülnek közzétételre. Ettől függetlenül 
a(z) Kärcher Hungária Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen okból eltávolítson valamely tartalmat 
vagy visszautasítsa annak közzétételét. Elismeri, hogy Ön és nem a Kärcher Hungária Kft. felelős az 
Ön által közzétett tartalmakért. Az Ön által közzétett tartalmak nem vonnak maguk után titoktartási 



kötelezettséget a(z) Kärcher Hungária Kft. vagy annak ügynökei, fiókjai, leányvállalatai, partnerei vagy 
harmadik fél szolgáltatói és azok igazgatói, tisztségviselői és munkavállalói részéről. 

 


