
Honlap Felhasználási Megállapodás 

 
 

1 
 

 

 

 

 

H O N L A P  F E L H A S Z N Á L Á S I  

M E G Á L L A P O D Á S  

 

1. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

Az alábbi szerződési feltételek és a jelen Honlap Felhasználási Megállapodás (a „Megállapodás”) 

elfogadása esetén a Kyäni, Inc. és annak társvállalatai (együttesen a Kyäni) hozzáférést biztosít a 

www.Kyäni.net címen található Kyäni Honlaphoz. A Kyäni időről időre saját belátása és döntési 

kompetenciája szerint értesítés nélkül módosíthatja a jelen Megállapodást. Az Irányelvek esetleges 

változásainak megismerése érdekében gyakori jelleggel tekintse át a jelen Megállapodást. 

A Kyäni Honlap (továbbiakban: „Honlap” vagy „Oldal”) megnyitásával, böngészésével, szerkesztésével, 

használatával és/vagy a rá történő hivatkozással Ön az alábbi 2. bekezdés értelmében Felhasználóvá 

válik és a jelen Megállapodás feltételeit elfogadja. Elfogadja továbbá bármely és valamennyi közzétett 

irányelvet, szabályzatot, szolgáltatási feltételt, megfelelő felhasználásra vonatkozó gyakorlatot, 

adatvédelmi szabályzatot vagy egyéb szerződési rendelkezést. Bármely egyéb szerződés, szabályzat, 

irányelv vagy szolgáltatásra vonatkozó feltétel és a jelen Megállapodás feltételei közötti eltérés esetén, a 

jelen Megállapodás rendelkezései az irányadóak. 

2. A FELHASZNÁLÓ MEGHATÁROZÁSA 

Bármely olyan személy, aki a Kyäni Honlapot megnyitja, böngészi vagy egyéb más módon – akár 

manuálisan, akár bármely számítógépről, kézi eszközről, PDA-ról vagy egyéb, automatizált eszköz vagy 

program segítségével – használja, jelen Megállapodás alapján „Felhasználónak” minősül. 

3. ADATVÉDELEM 

Ön kijelenti, hogy az adatvédelemre vonatkozóan elolvasta és megértette a Kyäni internetes adatkezelési 

irányelveket, amelyek teljes terjedelemben a www.Kyäni.net honlapon érhetőek el. 

4. AZ OLDAL HASZNÁLATA 

Ön tudomásul veszi, hogy a Kyäni nem képes és nem fogja sem biztosítani sem szavatolni azt, hogy a 

Honlapról letölthető fájlok nem fertőzöttek, nem tartalmaznak vírust, féregprogramot vagy egyéb olyan 

programot, melynek célja az Ön eszközének rosszindulatú károsítása, vagy személyes adatainak vagy 

információinak nem megfelelő vagy jogtalan megszerzése. Az adatok be- és kimenetelének 

pontosságára vonatkozó, az Ön egyedi igényeinek biztosításához szükséges megfelelő eljárások és 
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biztonsági intézkedések végrehajtása, valamint az elveszett adatoknak a Kyäni Honlapon kívüli 

helyreállításának biztosítása az Ön felelősségi körébe tartozik. 

5. RENDSZERINTEGRITÁS 

Tilos bármely olyan eszköz, szoftver vagy rutin használata, amely akadályozza a Honlap megfelelő 

működését. Tilos minden olyan tevékenység tanúsítása, amely indokolatlan terhet róna a Honlap 

hatékony használatához szükséges infrastruktúrára, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a 

nemkívánatos e-mailt (azaz spamet). 

6. KOCKÁZAT; INTERNETHASZNÁLAT 

ÖN TELJES FELELŐSSÉGET ÉS KOCKÁZATOT VÁLLAL A HONLAP ÉS AZ INTERNET 

HASZNÁLATÁÉRT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS 

KOCKÁZAT, HOGY JOGOSULATLAN HARMADIK FÉL AZ ÖN BÁRMELY FELTÖLTÉSÉT VAGY ADAT 

ÁTVITELÉT ESETLEGESEN MEGSZEREZI ÉS FELHASZNÁLJA, KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI. 

7. A SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

A Kyäni A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL, A HONLAPON KERESZTÜL NYÚJTOTT ÁRUVAL 

VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY ÁLTALÁBAN AZ INTERNETTEL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN 

GARANCIÁT VAGY KELLÉKSZAVATOSSÁGOT NEM NYÚJT, AZOK KÉPVISELETÉBEN FEL NEM 

LÉP, AZOKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁST KI NEM AD (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM 

KIZÁRÓLAGOSAN A JOGSZAVATOSSÁGOT VAGY JOGTISZTASÁGOT, VAGY AZ ÁLTALÁNOS 

KERESKEDELMI FORGALOMBAN HASONLÓ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉBEN 

SZOKÁSOS SZAVATOSSÁGI JOGOKAT VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA 

VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT), KIVÉVE HA EZ EGY KONKRÉT TERMÉKHEZ VAGY 

SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN KIFEJEZETTEN FEL VAN TÜNTETVE A HONLAPON. 

TOVÁBBÁ A Kyäni NEM FELELŐS A HONLAPON KERESZTÜL VÉGZETT TRANZAKCIÓKBÓL 

KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL EREDŐ KÖLTSÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT. EGYES 

ÁLLAMOKBAN A KELLÉKSZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA NEM ENGEDÉLYEZETT, ÍGY LEHETSÉGES, 

HOGY A KELLÉKSZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ FENTI RENDELKEZÉSEK ÖNRE NEM 

VONATKOZNAK. A Kyäni NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ OLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK 

MEGFELELNEK A FELHASZNÁLÓK IGÉNYEINEK, ILLETVE, HOGY AZ OLDAL VAGY A 

SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMENTESEN FOGNAK MŰKÖDNI, VAGY 

HOGY AZ OLDAL HIBÁIT KI FOGJÁK JAVÍTANI. AZ OLDAL ÉS AZ AZON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT 

TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOT SZERINT, A KÉSZLET EREJÉIG 

ÉRHETŐEK EL. 

8. RENDSZERLEÁLLÁS 

A Kyäni rendszere bizonyos időközönként karbantartási és más célból tervezetten leáll. Emellett a 

rendszer nem tervezett leállása is előfordulhat. A Kyäni semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap 

elérhetetlenségének esetére, vagy a tervezett vagy nem tervezett rendszerleállásból eredő 

adatvesztésért vagy sikertelen tranzakciókért. A Kyäni továbbá semmilyen felelősséget nem vállal adott 

információnak – az ilyen rendszerleállásból vagy harmadik fél magatartásából, avagy a honlap szolgáltató 

vagy az internetes infrastruktúra és a Honlapon kívüli hálózat leállásából eredő – késéséért, annak téves 

kézbesítéséért vagy kézbesítésének elmaradásáért. 
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9. KÁRMENTESÍTÉS 

Ön beleegyezik, hogy a Kyänit, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és megbízottjait kártalanítja, 

helyettük helytáll és őket mentesíti bármilyen kárigénnyel, követeléssel, eljárással, költséggel, 

felelősséggel, veszteséggel, vagy bármilyen kárral szemben (ideértve a tényleges ügyvédi díjakat), 

amelyek az alábbi tevékenységei valamelyikéből erednek: (i) a Honlap használata, azzal való visszaélés, 

vagy annak jogtalan használata, (ii) a Honlapon keresztül nyújtott termékek vagy szolgáltatások 

használata vagy megvásárlása, (iii) a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének megsértése. Ön 

amennyire ésszerűen szükséges, teljes mértékben együttműködik a Kyänival, a vele szemben támasztott 

bármely igénnyel szembeni védelmében. A Kyäni saját költségére fenntartja a jogot, hogy kizárólagosan 

lépjen fel saját védelmében és irányítást gyakoroljon bármely olyan ügyben, amelyben egyébként a 

kárfelelősség Önt terheli, és Ön semmilyen ügyben nem jogosult a Kyäni írásos engedélye nélkül eljárni. 

10. SZELLEMI TULAJDON 

Az Oldal tartalma, úgy mint szöveg, ábrák, logók, hanganyagok, videók, fotók, szoftverek és egyéb 

információk (a „Tartalom”) a Kyäni és/vagy társvállalatainak vagy partnereinek tulajdona és szövetségi és 

nemzetközi szerzői jogok és védjegyjogok vagy más tulajdonosi jogok védelme alatt áll. Ezek a jogok 

minden jelenlegi és a jövőben kifejlesztésre kerülő média- és technológiai formában védelem alatt állnak. 

A Honlap különböző részein található anyagok egyes részeinek kinyomtatására és letöltésére, Ön 

kizárólag személyes és nem kereskedelmi célra, vagy a szervezetén belüli nem kereskedelmi célra, vagy 

egyéb engedélyezett módon jogosult. A tartalom valamennyi részét tilos a Kyäni kifejezett írásos 

engedélye nélkül újranyomni, ismételten kiadni, módosítani, vagy bármilyen formában terjeszteni. Tilos és 

a jelen Megállapodás nem engedélyezi a Honlapra vonatkozó reprodukciót, visszafejtést, visszafordítást, 

szétbontást, módosítást, átvitelt, eladást, terjesztést, engedélyezést vagy származtatott művek 

létrehozását. Bizonyos tartalmakra harmadik személy adhat engedélyt, és az összes ilyen tartalom, 

valamint az ezekhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok ezen harmadik személyek tulajdonába tartoznak. 

Tilos a Honlapról vagy annak Tartalmából eltávolítani, megváltoztatni vagy módosítani bármilyen szerzői 

jogot, védjegyet, vagy más szellemi tulajdont vagy tulajdonosi nyilatkozatot vagy feliratot. A jelen 

Megállapodásban vagy bármely, alkalmazandó végfelhasználói engedélyezési megállapodásban nem 

kifejezetten biztosított jogokat a Kyäni fenntartja. 

Az itt felsoroltak nem értelmezhetők sem hallgatólagosan, sem lemondás útján, sem bármilyen egyéb 

módon, a Kyäni vagy harmadik fél szabadalma vagy védjegye által biztosított engedélyének vagy jogának 

átruházásaként. A fentebb kifejezetten biztosított jogokon kívül ezen Megállapodás tartalma nem 

értelmezhető úgy, mint amely a Kyäni szerzői jogai alatt álló engedélyt vagy jogokat biztosít. 

11. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

A Kyäni ÉS BÁRMELY MÁS, AZ OLDAL LÉTREHOZÁSÁBAN, MEGALKOTÁSÁBAN, KÉSZÍTÉSÉBEN 

VAGY TERJESZTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ HARMADIK FÉL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN OLYAN KÖZVETETT, KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, 

KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, JÓ HÍRNÉV, HASZNÁLATI 

ÉRTÉK, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS KÁRÉRT (MÉG AKKOR SEM, HA 

ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FIGYELMEZTETTEK), AMELY A 

KÖVETKEZŐKBŐL ERED: (I) A HONLAP HASZNÁLATA, VAGY HASZNÁLATÁNAK 

LEHETETLENSÉGE (II) A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL MEGVÁSÁROLT VAGY 

MEGSZERZETT TERMÉK, ADAT, TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS, ILLETŐLEG MÁS ÜGYLET 
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MIATTI HELYETTESÍTŐ TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSI KÖLTSÉGE (III) AZ ÖN 

ADATAI ÁTVITELÉHEZ, VAGY AZ ÖN ADATAIHOZ TÖRTÉNŐ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, 

VAGY ADATAI ÁTVITELÉNEK VAGY ADATAINAK JOGOSULATLAN MÓDOSÍTÁSA; (IV) BÁRMELY 

HARMADIK FÉL HONLAPON TETT KIJELENTÉSEI VAGY A HONLAPON TANÚSÍTOTT 

MAGATARTÁSA; VAGY (V) BÁRMELY EGYÉB, A HONLAPPAL KAPCSOLATOS PROBLÉMA. ÖN 

EZENNEL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY EZEN BEKEZDÉS MINDEN, A HONLAPRÓL ELÉRHETŐ 

TARTALOMRA, TERMÉKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZIK. EZEN FELTÉTELEK SZERINT A 

KYÄNI FELELŐSSÉGÉNEK TELJES ÖSSZESÍTETT MÉRTÉKE SEMMILYEN ESETBEN NEM 

HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL AZ OLDAL HASZNÁLATÁÉRT A Kyäninak ESETLEGESEN FIZETETT 

LEGKISEBB ÖSSZEGET, VAGY 50 DOLLÁRT. MIVEL EGYES ÁLLAMOKBAN NEM MEGENGEDETT A 

KÖVETKEZMÉNYI KÁROK VAGY JÁRULÉKOS KÁROK IRÁNTI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY 

KORLÁTOZÁSA, EZEKBEN AZ ÁLLAMOKBAN A FELELŐSSÉG A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT 

LEGKISEBB ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN KIKÖTÖTT 

FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁS A KYÄNI, VALAMINT A Kyäni TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, 

MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYVÉDEI ÉS KÉPVISELŐI ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA. 

12. A FELHASZNÁLÓI FIÓKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK 

Az Oldal használatával Ön beleegyezik a következőkbe: (i) igaz, pontos, aktuális és teljes körű 

információt biztosít magáról vagy a szervezetéről a Honlapon leírtak szerint („Regisztrációs Adatok”); és 

(ii) úgy kezeli és frissíti a Regisztrációs Adatokat, hogy azok igazak, pontosak, aktuálisak és teljesek 

maradjanak. Amennyiben hamis, pontatlan, elavult vagy hiányos adatokat ad meg, vagy ésszerű okunk 

van azt feltételezni, hogy az Ön által megadott adatok hamisak, pontatlanok, elavultak vagy hiányosak, 

felhasználói fiókját felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük és megtagadhatjuk az Oldal további 

használatát és az ahhoz való jövőbeni hozzáférést. Ön teljes mértékben felelős jelszavának és azonosító 

számának titokban tartásáért, és teljes mértékben felelős minden, az Ön azonosító számával és 

jelszavával végrehajtott tevékenységért. Ön beleegyezik, hogy a jelszavát az Önhöz tartozó elektronikus 

nyilvántartás és elektronikus aláírás létrehozására használhatjuk. Ezért Ön nem adhatja ki jelszavait vagy 

fiókazonosító adatait harmadik személynek. Ön beleegyezik, hogy jelszava engedély nélküli használata 

vagy a biztonság egyéb módon történő megsértése esetén azonnal értesít minket. A Kyäni semmilyen 

módon nem tehető felelőssé, illetőleg semmilyen anyagi felelősséget nem vállal az olyan vásárlási 

csalásokért, amelyekre a jelszóval való visszaélés eredményeként került sor. 

13. TERMÉKÁRAZÁS 

Abban az esetben, ha egy termék gépelési hiba vagy árazási vagy termékinformációs hiba miatt hibás 

áron vagy helytelen információkkal szerepel, a Kyäninak joga van a hibás áron feltüntetett termékre 

beérkezett rendeléseket visszautasítani vagy törölni. A Kyäni jogosult ezen rendeléseket visszautasítani 

vagy törölni attól függetlenül, hogy a rendelést visszaigazolták-e, és hogy a Felhasználó hitelkártyája 

megterhelésre került-e. Amennyiben a vásárlás során a hitelkártyáját már megterhelték és rendelése 

törlésre kerül, a Kyäni azonnal jóváírja a díj összegét az Ön hitelkártya számláján. 

14. MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEK ÉS TARTALMAK 

A más honlapokra mutató linkek kizárólag az Oldal Felhasználóinak kényelmét szolgálják. Bár az Oldal 

tartalmazhat más honlapokra mutató linkeket vagy hivatkozásokat, azonban a Kyäni nem vizsgált meg 

minden ilyen honlapot, nem vállal felelősséget ezen honlapok tartalmáért és nem felelős az ilyen 

tartalmakból eredő károkért vagy sérelemért. Ezen oldalakat, illetőleg az ezen oldalakon található 
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információkat vagy más termékeket vagy anyagokat, valamint az ezek használatából eredő bármely 

eredményeket nem a Kyäni hagyja jóvá és a Kyäni nem tekinthető ezek képviselőjének. Amennyiben Ön 

úgy dönt, hogy megnyitja bármelyik ilyen, a Honlapra belinkelt oldalt, ezt teljes mértékben saját 

felelősségére teszi. 

15. A HONLAPRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS 

Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik érvényes írásbeli megállapodással a Kyänival, amely 

máshogy rendelkezik, a Felhasználó kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelően hivatkozhat a 

Honlapra egy másik weboldalon: (a) a link csak szöveget tartalmazhat és egyértelműen fel kell tüntetni a 

„Kyäni” feliratot, vagy annak a http://www.Kyäni.net URL címre, nem pedig a Honlapon belüli egyéb 

oldalakra kell „mutatnia”; (c) amikor a Felhasználó megnyitja a linket, annak teljes képernyőn nem pedig a 

weboldalon belüli „keretben” kell megjelenítenie az oldalt; és (d) a link megjelenése, elhelyezése és más 

tulajdonságai nem károsíthatják vagy csorbíthatják a Kyäni névhez és védjegyhez köthető eszmei 

értéket, és nem kelthetik azt a hamis látszatot, hogy a Kyäninak köze van a hivatkozó honlaphoz, vagy 

szponzorálja azt. Ezzel a hozzájárulással a Kyäni nem mond le a Honlaphoz kapcsolódó bármely 

védjegyhez, szerzői joghoz, szabadalomhoz vagy egyéb szellemi tulajdonhoz való jogáról vagy 

tulajdonáról. A Kyäni fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonja a hozzájárulását 

bármely linkre vonatkozóan. 

16. IRÁNYADÓ JOG 

Jelen Megállapodásra és az Oldal használatára Idaho állam törvényei vonatkoznak és azokat ezekkel 

összhangban kell értelmezni, kivéve azon kérdéseket, amelyek a Kyäni szerzői jogaival, védjegyeivel 

vagy szabadalmaival kapcsolatban merülnek fel, vagy azokat érintik, amely kérdésekre az Amerikai 

Egyesült Államok alkalmazandó törvényei és rendeletei vonatkoznak. 

17. JOGHATÓSÁG 

Ön ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül beleegyezik, hogy az Oldal használatából vagy az 

Oldalon keresztül megvásárolt szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bírósági eljárások során 

Ön Idaho állam, és az Amerikai Egyesült Államok Idahóban található bíróságainak kizárólagos 

illetékességének veti alá magát (és beleegyezik, hogy kizárólag ezen bíróságokon indít ezzel kapcsolatos 

eljárást).  

  Ön ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond az Idaho állam bíróságai előtti ilyen 

tárgyalások helyszíne elleni tiltakozáshoz való jogáról, és beleegyezik, hogy Idaho állam egyik bírósága 

előtt sem hivatkozik arra, vagy állítja, hogy a tárgyalás nem megfelelő fórumon zajlik. 

18. KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK 

A Kyäni nem állítja, hogy a Tartalom az Egyesült Államokon kívül is megfelelő vagy letölthető. A 

Tartalomhoz való hozzáférés egyes országokban vagy bizonyos személyek számára jogellenes lehet. 

Amennyiben Ön az Egyesült Államokon kívülről nyitja meg a Honlapot, ezt saját felelősségére teszi és a 

fenti 16. és 17. bekezdés ellenére felelős az Ön joghatósága szerinti törvények betartásáért. 
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19. FELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉS 

Amennyiben bármely felhasználó megkeresi a Kyänit valamilyen Kyäni dokumentum, a Honlap, vagy 

bármely más kapcsolódó szolgáltatás tartalmára vonatkozó információval, ideértve a – kérdések, 

kérések, vélemények, megjegyzések, javaslatok, vagy ezekhez hasonló formában tett – visszajelzéseket, 

ezen információ nem minősül bizalmasnak és a Kyänit semmilyen, az információval kapcsolatos 

kötelezettség nem terheli, és azt szabadon és korlátozás nélkül másolhatja, használhatja, azt mások 

számára közzéteheti és terjesztheti. A Kyäni szabadon felhasználhat bármilyen, az ilyen információkban 

található ötletet, elképzelést, know how-t, vagy technikát bármilyen célra, ideértve többek között, de nem 

kizárólag termékeknek ezen információ felhasználásával történő fejlesztését, gyártását és értékesítését. 

Amennyiben a Kyäni így tesz, az információ, technika vagy adat ellentételezéseként, a Felhasználó nem 

jogosult semmilyen díjra vagy kártérítésre. 

20. AZ OLDAL MEGFELELŐ ÉS JOGSZERŰ HASZNÁLATA 

Az Oldal használatával kapcsolatban a Kyäni számára nyújtott bármely információ: (a) nem lehet hamis, 

pontatlan vagy félrevezető; (b) nem lehet trágár vagy illetlen; (c) nem tartalmazhat vírust, féregprogramot 

vagy egyéb rosszindulatú programot, melynek célja bármely rendszer, adat vagy személyes információ 

károsítása, káros befolyásolása, rejtett feltartóztatása vagy kisajátítása; (d) nem sértheti harmadik fél 

szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát vagy más tulajdonosi jogát, avagy a nyilvánossághoz 

való vagy adatvédelmi jogát; (e) nem lehet becsületsértő, rágalmazó, jogtalanul fenyegető vagy zaklató; 

és (f) nem támaszthat felelősséget a Kyänival szemben, nem okozhatja továbbá annak 

internetszolgáltatója vagy egyéb szállítója szolgáltatásainak elvesztését. A Kyänival az Oldalon keresztül 

vagy egyéb módon kommunikáló személy felelős a kommunikáció tartalmáért és az abban szereplő 

információért, beleértve annak igazságtartalmát és pontosságát. Ez az Oldal szolgáltatást nyújt a 

látogatói számára. A Kyäni fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármely okból, előzetes figyelmeztetés 

nélkül törölje, módosítsa vagy kiegészítse ezen Oldal Tartalmát. 

21. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 

Amennyiben jelen Megállapodás egy vagy több szakasza bármely okból érvénytelenné, jogellenessé 

vagy bármely szempontból végrehajthatatlanná válik, ezen érvénytelenség, jogellenesség vagy 

végrehajthatatlanság nem érinti jelen Megállapodás bármely más rendelkezését. 

22. ALCÍMEK 

A jelen rendelkezésekben használt alcímek kizárólag a hivatkozást segítik és a jelen Megállapodás 

értelmezéséhez nem használhatóak. 

23. JOG FENNTARTÁSA 

Amennyiben a Kyäni késve vagy nem követeli a teljesítést vagy valamely rendelkezés végrehajtását, ez 

semmiképpen nem érinti a Kyäni azon jogát, hogy a későbbiekben azt érvényesítse. Amennyiben a Kyäni 

bármely itt megjelölt jogát késve vagy nem érvényesíti, azzal nem mond le sem az adott jogról, sem 

egyéb itt megjelölt jogairól. 
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24. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE, FRISSÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK 

Jelen Megállapodás és bármely abban, arra történő hivatkozás útján kifejezetten szereplő 

dokumentumok alkotják a Kyäni és Ön közötti jelen tárgy vonatkozásában kötött teljes megállapodást. Az 

Oldalon való közzététel útján a Kyäni saját belátása szerint bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy 

módosíthatja a jelen Megállapodást, vagy bármely más, itt hivatkozott dokumentumot. Bármely 

megváltoztatott vagy módosított feltétel a közzététellel lép hatályba. Az Oldal további használata bármely 

módosított feltétel elfogadásának minősül. 

25. ÁTRUHÁZÁS 

Ön nem ruházhatja át sem jogait, sem az itt megjelöltek szerinti felelősségét a Kyäni kifejezett írásbeli 

engedélye nélkül. A Kyäni bármikor átruházhatja jogait vagy az itt megjelöltek szerinti kötelezettségeit az 

Ön értesítése nélkül. 

26. KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK SZEMÉLY JOGA 

Olyan személy, aki nem részese jelen Megállapodásnak, erre irányuló elhatározásból a jelen 

Megállapodás kedvezményezettjévé nem válhat, és olyan személy, aki nem részese a jelen 

Megállapodásnak, a jelen Megállapodás egyetlen kikötésének érvényesítésére sem jogosult. 

27. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE 

Ezen dokumentum, annak hatályba lépésétől kezdődően a feleknek a benne foglalt tárgyra vonatkozó 

teljes megállapodásának tekintendő, és hatályon kívül helyez minden egyéb, ugyanezen tárggyal 

kapcsolatos megállapodást, tárgyalást vagy egyéb memorandumot. 


