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A MyBosch webes alkalmazás regisztrációjának és használatának általános használati 
feltételei (állapot: 2016. 02. 01.) 

 

A jelen használati feltételek a szerződés megkötésekor hatályban lévő formájukban 
érvényesek a MyBosch webes alkalmazás regisztrációjára és használatára, amelyet a Robert 
Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (továbbiakban 
„Szolgáltató” vagy „mi”) biztosít Önnek, mint végfelhasználónak (továbbiakban „Felhasználó” 
vagy „Ön”). 

§ 1 Szolgáltatáskínálat és rendelkezésre állás  

1. A MyBosch webes alkalmazás lehetővé teszi különböző, a jelen regisztrációtól 
független szolgáltatások használatát, amelyeken keresztül Ön többek között 
információkat hívhat le.  

2. A MyBosch webes alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatások lehetnek 
például mobil- és egyéb alkalmazások, webáruházak, csakúgy, mint adatok, cikkek, 
kép- és hangdokumentumok, információk és egyéb tartalmak (a továbbiakban 
összefoglalóan „Tartalmak”) rendelkezésre bocsátása. 

A Tartalmak körét illetően lásd a mindenkori szolgáltatásleírást. Ezeknek a díjtalan 
vagy díjköteles szolgáltatásoknak az igénybe vételére saját felhasználási és 
adatvédelmi feltételek érvényesek, és az igénybe vételhez bizonyos körülmények 
között további adatokat szükséges megadni. Ilyenkor a szolgáltatásra való 
bejelentkezéskor külön figyelmeztetés jelenik meg, és adott esetben meg kell adnia 
fizetési adatait. 

3. Fenntartjuk a jogot a MyBosch webes alkalmazás kiegészítésére, illetve a 
használat időbeli korlátozására. Bizonyos szolgáltatások vagy részek megtartására 
Ön, mint felhasználó nem tarthat igényt. 

4. A MyBosch webes alkalmazás használatához regisztrálnia kell. A használathoz 
való regisztráció, ahogy magának a MyBosch webes alkalmazásnak a használata 
is ingyenes. 

5. A MyBosch webes alkalmazást illetően nem áll fenn a megszakításmentes 
használatra vonatkozó igény. Nem garantált, hogy a MyBosch webes alkalmazás 
hozzáférését vagy használatát nem szakítják meg, illetve nem befolyásolják 
karbantartási munkák, fejlesztések vagy egyéb zavarok (mint például az 
áramellátás megszakítása, hardver- vagy szoftverhibák, műszaki problémák az 
adatvezetékekben), amelyek adott esetben adatvesztéshez is vezethetnek. A 
Szolgáltató a MyBosch webes alkalmazás lehetőleg megszakításmentes 
használatának biztosítására törekszik.  

§ 2 A MyBosch webes alkalmazásra történő regisztráció 

1. A MyBosch webes alkalmazásba nagykorú személyek regisztrálhatnak. Kiskorúak, 
és olyan személyek számára, akiknek a hozzáférési jogosultságát tartósan 
zárolták, a regisztráció szigorúan tilos. A regisztráció során meg kell adnia 
hozzáférési adatait. A hozzáférési adatok közé tartozik az Ön által választott 
felhasználónév, egy szabadon választott jelszó, és az Ön e-mail címe. 

2. A regisztráció ezenkívül történhet a mindenkor felajánlott közösségi média 
hálózatain – mint például Facebook, Twitter és Google+ (külön-külön és/vagy 
együtt „SocialID”) – használt hozzáférési adataival is. A MyBosch webes 
alkalmazáshoz megadott külön felhasználónév és jelszó helyett ilyenkor a 
felhasználó a kiválasztott közösségi média hálózatának megfelelő funkcióját 
használja a bejelentkezéshez, amelybe a felhasználónak előzőleg be kell 
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jelentkeznie. 

3. Regisztrációs adatai elküldésével Ön ajánlatot tesz felénk egy használati 
szerződés megkötésére a jelen felhasználási feltételek alapján. Az ajánlat 
elfogadásáról belátásunk szerint döntünk. Ha a regisztrálásáról egy meghatározott 
határidőn belül az Ön által megadott e-mail címen nem kap megerősítést, akkor 
Önt a továbbiakban nem köti az ajánlata. Az e-mailben való megerősítés 
beérkezésével egy megállapodás szerinti használati szerződés jön létre, és 
engedélyezzük a kért hozzáférést. Az engedélyezés után Ön jogosult a MyBosch 
webes alkalmazás használatára a jelen felhasználási feltételek keretén belül. 
Ehhez előzetesen meg kell erősítenie az engedélyezést az e-mailben szereplő 
linkre kattintva. 

4. A MyBosch webes alkalmazásra csak egyszer regisztrálhat. A regisztráció, a 
használati jogviszony és a felhasználói fiók, beleértve a hozzáférési adatokat, nem 
ruházható át. A regisztrációkor általában nem ellenőrizzük az Ön 
személyazonosságát és adatait. Emiatt nem vállalunk semmilyen felelősséget 
azért, hogy minden profiltulajdonos esetében arról a személyről van-e szó, akinek 
az adott profiltulajdonos kiadja magát. 

A SocialID csak a MyBosch webes alkalmazáshoz kapcsolható. 

5. Ha a MyBosch webes alkalmazáson rendelkezésre áll a megfelelő funkció, akkor a 
felhasználói profilját a jelen felhasználási feltételek keretében saját elképzelései 
szerint egyénileg alakíthatja. A részletesebb tudnivalókat illetően lásd a mindenkori 
szolgáltatásleírást.  

§ 3 Hozzáférési adatokkal kapcsolatos felelősség 

1. Hozzáférési adatait, beleértve a jelszavát is, titokban kell tartania annak érdekében, 
hogy ne váljanak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik felek számára. 

2. Továbbá az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy hozzáférési adatait és a 
rendelkezésre álló szolgáltatásokat kizárólag Ön, illetve az Ön által erre 
felhatalmazott személyek használják. Ha attól kell tartani, hogy illetéktelen 
harmadik felek tudomást szereztek/fognak szerezni az Ön hozzáférési adatairól, 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót. 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön teljes mértékben felelős minden használatért 
és/vagy egyéb, az Ön hozzáférési adataival történt tevékenységért. 

§ 4 Hozzáférések zárolása 

1. A MyBosch webes alkalmazáshoz vagy egyes részterületekhez való hozzáférését 
belátásunk szerint ideiglenesen vagy tartósan zárolhatjuk, ha konkrét adatok állnak 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Ön megsérti, illetve megsértette a jelen 
felhasználási feltételeket és/vagy a hatályos jogszabályokat, vagy ha egyéb jogos 
érdekünk fűződik a zároláshoz. A zárolásról szóló döntés meghozatalakor kellő 
mértékben figyelembe vesszük az Ön jogos érdekeit. Amennyiben a 
figyelemfelhívás ellenére is ismételten megsérti a jelen felhasználási feltételeket, 
fenntartjuk a jogot, hogy hozzáférését tartósan zároljuk, Önt pedig tartósan kizárjuk 
a MyBosch webes alkalmazás jövőbeni használatából. 

2. A hozzáférési jogosultságának tartós zárolása esetén e-mailben értesítjük Önt.  

3. Ideiglenes zárolás esetén a zárolási időtartam lejárta után vagy a zárolás okának 
végleges megszűnésekor a hozzáférési jogosultságot újra aktiváljuk, és erről e-
mailben értesítjük Önt. A tartósan zárolt hozzáférési jogosultság ismételt 
helyreállítása nem lehetséges. 
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§ 5 A használat befejezése 

1. A Bosch Global ID-n keresztül való használati jogviszonyt bármikor felbonthatja, ha 
azt a regisztráció megszüntetésével befejezi. Mindenesetre fenntartjuk a jogot a 
használati szerződés tizennégy (14) naptári napos határidővel való felbontására. 

2. Ha a használati szerződés megszüntetése a Bosch Global ID-n keresztül történik, 
akkor jogosultak vagyunk 30 naptári nappal a felmondás hatályossá válása és 
minden törvényi adatmegőrzési határidő lejárta után valamennyi, az Ön 
regisztrációja keretében létrejött adatot helyreállíthatatlanul törölni. A személyes 
adatokra elsősorban az adatvédelmi szabályozások érvényesek, amelyek korábbi 
törlést is szükségessé tehetnek. 

§ 6 A megengedett használat terjedelme, viselkedési szabályok, a használati 
tevékenységek felügyelete 

1. Az Ön használati jogosultsága olyan Tartalmakhoz való hozzáférésre korlátozódik, 
amelyekhez Ön a MyBosch webes alkalmazáson keresztül (adott esetben SocialID 
használatával) hozzáférhet, valamint a mindenkor rendelkezésre álló 
funkcióterjedelem használatára a jelen felhasználási feltételek rendelkezései 
keretében. 

2. A szolgáltatások szerződésszerű használatához az Ön felelősségi körébe tartozó, 
szükséges műszaki előfeltételek (különösen hardver, webböngésző és internet-
hozzáférés) megteremtéséért Ön felelős. Sem Nekünk, sem az adott 
szolgáltatások szolgáltatóinak nincs ezzel kapcsolatos tanácsadási kötelezettsége. 

3. Jogosultak vagyunk a Bosch Global ID használata keretében birtokunkba jutott 
vagy keletkező nem személyes adatokat korlátozások nélkül kizárólagosan 
felhasználni és hasznosítani. 

§ 7 A Tartalmak védelme, harmadik felek tartalmaiért való felelősség 

1. A MyBosch webes alkalmazáson keresztül való bejelentkezés révén rendelkezésre 
bocsátott tartalmakat túlnyomó részt szerzői, védjegy- és versenyjog vagy egyéb 
oltalmi jog védi, és a mi tulajdonunkban, az ügyfeleink tulajdonában vagy más, az 
adott tartalmakat rendelkezésre bocsátó harmadik felek tulajdonában állnak. A 
Tartalmak összeállítása, mint olyan, szintén szerzői jog által védett. Ezeket a 
tartalmakat mindössze a felhasználási feltételek szerint, valamint a MyBosch 
webes alkalmazás megadott keretében használhatja. 

2. A MyBosch webes alkalmazás használatához szükséges regisztrációs és 
bejelentkezési oldalon rendelkezésre álló tartalmak részben tőlünk és részben más 
felhasználóktól, illetve egyéb harmadik felektől származnak. Felhasználók, 
valamint egyéb harmadik felek tartalmait a továbbiakban összefoglalóan „idegen 
tartalmaknak” nevezzük.  

3. Idegen tartalmak esetén nem ellenőrizzük a hiánytalanságot, a helyességet 
és a jogosságot, és ezért semmilyen felelősséget vagy jótállást nem vállalunk 
az idegen tartalmak hiánytalanságáért, helyességéért, jogosságáért és 
naprakész állapotáért. Ugyanez érvényes az idegen tartalmak minősége és 
azoknak egy bizonyos célra való alkalmassága tekintetében is. 

§ 8 Adatvédelem, titoktartás 

A minőséggel szembeni igényeink velejárója, hogy felelősségteljesen kezeljük az 
Ön személyes adatait. Ezért azokat csak kellő jogalap fennállása esetén gyűjtjük, 
dolgozzuk fel és használjuk, vagy ha Ön erre vonatkozóan jóváhagyó nyilatkozatot 
tesz felénk. Adatainak kezeléséről részletesen az adatvédelmi rendelkezéseinkben 
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nyújtunk tájékoztatást. 

§ 9 A felelősség korlátozása 

1. A MyBosch webes alkalmazás használata keretében az enyhe gondatlanságból 
elkövetett kötelességszegésekért való felelősségvállalásunk kizárt, hacsak nem 
érintenek emberélet, testi épség vagy egészség sérüléséből származó károkat, 
illetve a termékszavatossági törvény szerinti garanciákat vagy igényeket. 
Változatlanul fennáll az olyan kötelezettségszegésekért való felelősségünk, 
amelyek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a használati szerződés 
rendeltetésszerű végrehajtását és amelyek betartására a felhasználó rendszerint 
számíthat. Ugyanez érvényes teljesítési segédeink kötelességszegéseire is.  

2. Ha a jelen rendelkezéseink szerint a felelősségvállalásunk kizárt vagy korlátozott, 
akkor ez a szerveink, valamint teljesítési és ügyleti segédeink, különösen a 
munkatársaink felelősségvállalására is érvényes. 

§ 10 A jelen felhasználási feltételek módosításai; a szerződéses jogviszony 
átruházása 

1. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen használati feltételeket bármikor, a fennálló 
szerződéses jogviszonyokon belüli hatállyal is módosítsuk. Az ilyen módosításokról 
legalább 30 naptári nappal a módosítások tervezett hatályba lépése előtt értesítést 
kap e-mailben. Amennyiben az értesítés beérkezésétől számított 30 napon belül 
nem tiltakozik, és a szolgáltatásokat a tiltakozási határidő lejárta után továbbra is 
igénybe veszi, akkor a módosítások a határidő lejárta után hatályosan 
megállapodás szerintinek tekintendők. Tiltakozása esetén a használati jogviszony 
a korábbi feltételek mellett folytatódik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy tiltakozás 
esetén a használati jogviszonyt az § 5 alapján megszüntessük. A módosítási 
értesítésben felhívjuk a figyelmét a tiltakozási jogára és a következményekre. 

2. Jogosultak vagyunk az Önnel való szerződéses jogviszonyunkat, különösen, de 
nem kizárólag a MyBosch webes alkalmazás díjmentesen rendelkezésre bocsátott 
szolgáltatásának használatából és a jelen használati feltételekből eredő és ezekkel 
összefüggő jogokat és kötelezettségeket számunkra mentesítő hatállyal a Robert 
Bosch Power Tools GmbH-ra átruházni. Ezáltal a Robert Bosch Power Tools GmbH 
lép a helyünkre az Önnel kötött szerződésben. 

§ 11 A MyBosch webes alkalmazás módosításai 

Bármikor jogosultak vagyunk a MyBosch webes alkalmazás díjmentesen 
rendelkezésre bocsátott szolgáltatásait módosítani, új szolgáltatásokat 
díjmentesen vagy díj ellenében rendelkezésre bocsátani, és a díjmentes 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátását beszüntetni.  

§ 12 Általános rendelkezések 

1. A velünk, mint a MyBosch webes alkalmazás regisztrációs oldalának 
üzemeltetőjével kapcsolatos részletes információk az Impresszumban találhatók. 

2. A német jog érvényes. 

3. Ha Ön kereskedő, akkor kizárólag a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság 
illetékes. Azonban jogosultak vagyunk arra is, hogy adott esetben az Ön üzleti 
székhelyén forduljunk bírósághoz. 

4. Ha a jelen felhasználási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy 
azzá válna, akkor a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti. A felek ilyen 
esetben kötelesek olyan rendelkezések meghozatalában együttműködni, amelyek 
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révén az érvénytelen rendelkezéshez gazdasági szempontból lehető legközelebb 
álló eredmény jogerősen érhető el. A fentiek az esetleges szerződéses 
hiányosságok pótlására szolgálnak. 


