A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
Ez a webhely az Iveco SpA (székhely: Via Puglia, 35, 10156 Torino, Olaszország, a továbbiakban
„IVECO”) tulajdonát képezi. A webhely használatához el kell fogadnia az alábbi feltételeket. Ha nem
fogadja el a feltételeket, ne lépjen tovább a webhely más oldalaira. A használat feltételei, valamint a
webhelyen található információk és tartalmak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A webhely használatára vonatkozó helyi jogszabályi korlátozások. A webhely és szolgáltatásai,
valamint a tartalom kialakítása során nem az volt a cél, hogy azt olyan joghatóság területén lakó vagy
tartózkodó személyek használják, ahol az ilyen információk és szolgáltatások terjesztése a hatályos
jogszabályokkal ellentétes, vagy olyan engedélyek a helyi IVECO-iroda, leányvállalat vagy kapcsolt
vállalkozás általi beszerzését igénylik, amely engedélyek az IVECO számára nem érhetőek el.
Szolgáltatások és termékek. Előfordulhat, hogy az IVECO webhelyen bemutatott termékek és
szolgáltatások bizonyos országokban nem értékesíthetők vagy nem elérhetők. Ez okból kifolyólag az
IVECO fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön arról, hogy a webhelyen kínált
termékeket és szolgáltatásokat bizonyos országokban elérhetővé teszi-e.
Nem minősül ajánlatnak. Az ezen az IVECO webhelyen található információk kizárólag tájékoztató
célt szolgálnak. A közzétett információk nem tekintendőek ajánlattételnek vagy szolgáltatások
megvásárlására vagy eladására irányuló ajánlatnak.
A jótállás kizárása. Az IVECO a webhelyen található információkat és tartalmakat „jelenlegi
állapotukban” nyújtja, és elérhetőségük bármikor megváltozhat. Az IVECO nem vállal semmilyen –
kifejezett vagy hallgatólagos – jótállást a webhelyen található információkat és szolgáltatásokat, és
különösen azok tulajdonjogát, törvényes vagy jogsértő voltát, értékesíthetőségét vagy adott célra
alkalmas voltát illetően. Sem az IVECO, sem a csoporthoz tartozó vállalatok, kapcsolt vállalkozások,
partnerek, engedményezők és beszállítók nem vállalnak kötelezettséget a következők tekintetében: (i)
hogy a webhely megfelel a felhasználó igényeinek; (ii) hogy a webhely folyamatosan, megfelelő
időben, biztonságosan és hibamentesen üzemel; vagy (iii) hogy a webhely használatával kinyert
eredmények (beleértve a webhelyen található információkat és tartalmakat) helyesek, teljesek,
pontosak és általában megfelelnek a felhasználó elvárásainak. Az IVECO a törvény által megengedett
mértékig elhárít minden felelősséget a maga, az igazgatói, alkalmazottai és ügynökei részéről bármely
fél irányában bármilyen felmerülő veszteség, felelősség, költség, követelés, kiadás vagy más,
közvetlen vagy közvetett, szerződéses vagy szerződésen kívüli kár tekintetében, beleértve az IVECO
jelen vagy egyéb webhelyei használatából eredő vagy azon alapuló gondatlanságot is – még abban az
esetben is, ha az IVECO tudomására hozták ezek bekövetkeztének lehetőségét.
Hivatkozások. Az IVECO webhely tartalmazhat harmadik felektől származó tartalmakat vagy
harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat. Az érintett tartalmak és hivatkozások közzététele
kizárólag a felhasználó kényelmét és tájékoztatását szolgálja. Az IVECO nem rendelkezik befolyással
az ilyen tartalmak és webhelyek felett, és nem vállal felelősséget sem garanciát, különösen az ilyen
tartalmak pontossága, tárgya, minősége vagy naprakész állapota tekintetében. Az IVECO nem vállal
felelősséget az IVECO webhelyen – hivatkozás vagy beágyazás útján – hivatkozott tartalmak vagy
webhelyek tekintetében.
Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok. Az IVECO és a harmadik félnek számító tulajdonosok
fenntartják az IVECO webhelyén található információkhoz és tartalmakhoz (beleértve az összes
szöveghez, adathoz, grafikához és emblémához) fűződő minden jogukat, jogcímüket és
érdekeltségüket (beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat és minden egyéb, a szellemi
tulajdonhoz fűződő vagy egyéb jogot). Az IVECO webhely egyes oldalait és/vagy szakaszait kizárólag
személyes vagy belső használatra nyomtathatja ki. Az IVECO webhelyről szerzett információkat,
szövegeket, grafikákat, képeket, videoklipeket, könyvtárakat, adatbázisokat, listákat vagy szoftvereket
a felhasználók nem módosíthatják, másolhatják, továbbíthatják, terjeszthetik, jeleníthetik meg,
hajthatják végre, reprodukálhatják, tehetik közzé, engedményezhetik vagy adhatják át, nem
használhatják fel azokat származékos művek létrehozásához, vagy bármely egyéb módon
kereskedelmi vagy nyilvános célokra az IVECO előzetes írásos beleegyezése nélkül. Az IVECO
webtartalom rendszerezett lehívása gyűjtemények, összeállítások, adatbázisok vagy könyvtárak
közvetlen vagy közvetett létrehozásához vagy összeállításához (akár keresőrobotok, automatikus vagy
kézi folyamatok útján), továbbá az IVECO webhelyére mutató hivatkozások létrehozása az IVECO
előzetes írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezett. Tilos az IVECO védjegyeit bármilyen célra
felhasználni az IVECO előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Védzáradék. Amennyiben valamely bíróság vagy illetékes hatóság megállapítja, hogy jogi
rendszerében a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, jogszerűtlen vagy
végrehajthatatlan,
az adott rendelkezés érvénytelen, jogszerűtlen vagy végrehajthatatlan volta nem befolyásolja a
Használati feltételek más jogrendszerekben való érvényességét, jogszerűségét és alkalmazhatóságát.
Ellentmondások más feltételekkel. Az IVECO webhely egyes oldalaira és területeire további
feltételek és jogi nyilatkozatok vonatkozhatnak. A jelen Használati feltételek és a további feltételek
közti ellentmondások esetén az adott oldalak és területek esetén a további feltételek az irányadóak.
Adatvédelmi irányelvek. A webhelyen vagy azzal kapcsolatban szolgáltatott vagy gyűjtött személyes
adatok használata szigorúan az olasz adatvédelmi törvényekkel és az alább olvasható adatvédelmi
szabályzattal összhangban történik.
A webhely zárolása. Az IVECO fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy a webhelyet bármikor
és bármilyen okból, részben vagy egészben, előzetes értesítés és mások beleegyezésének
szükségessége nélkül zárolja. Az IVECO nem vállal felelősséget a webhelyen megosztott tartalmak
és/vagy felhasználói tartalmak tárolása és eltávolítása tekintetében.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
A jelen webhely megtekintése során előfordulhat, hogy beazonosítható vagy beazonosított személyek
némely adatait felhasználjuk. A szóban forgó adatok kezelője: Iveco S.p.A. (bejegyzett székhely: Via
Puglia 35, 10156 Torino, Olaszország). A jelen webhely webes szolgáltatásainak feldolgozása az
Iveco S.p.A. fent említett irodájában történik, és azt kizárólag az Iveco S.p.A. szakemberei vagy az
eseti karbantartási munkálatokkal esetenként megbízott személyek végzik.
Böngészési adatok. A jelen webhely működéséhez szükséges informatikai rendszerek és szoftveres
eljárások a szokványos működésük során bizonyos személyes adatokat gyűjtenek, amelyek átvitele
implicit módon történik a kommunikációs internetprotokollok használata során. Az említett
információk gyűjtése nem annak érdekében történik, hogy azt az azonosított személyekhez társítsák,
azonban harmadik felek tulajdonában lévő más adatokkal társítva és feldolgozva az ilyen információk
– sajátos jellegük miatt – lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását. Az ilyen jellegű adatok a
következők lehetnek: IP-címek, a felhasználó által használt kalkulátor tartománynevei, a kívánt
erőforrások azonosítására szolgáló egységes erőforrás-azonosítók (URI-címek), a kérés időtartama, a
kérés a kiszolgáló számára történő elküldésének módszere, a válaszként kapott fájl dimenziója, a
kiszolgáló által felajánlott válasz állapotának numerikus kódja (sikeres befejezés, hiba stb.), valamint
egyéb, az operációs rendszerhez és a felhasználó által alkalmazott információs eszközökhöz
kapcsolódó paraméterek. Az Iveco S.p.A. ezeket az adatokat azzal az egyedüli céllal használja, hogy
névtelen statisztikai adatokat kapjon a webhely használatát illetően, valamint hogy szabályozhassa
annak megfelelő működését. Az adatokat a feldolgozásuk után azonnal törli. Az adatok
felhasználhatóak továbbá a felelősség megállapítására és igazolására a webhelyen elkövetett
bűncselekmények vonatkozásában: ilyen kivételes esetekben az Iveco S.p.A. a végfelhasználókhoz
köthető adatokat legfeljebb 7 napon keresztül megőrzi. A munkamenet cookie-k (ezeket a
végfelhasználó számítógépe nem tárolja véglegesen, és törlődnek a böngésző bezárásakor) használata
szigorúan a munkamenet azonosítójelöléseinek (a kiszolgáló által véletlenszerűen előállított számok)
átvitelére korlátozódik, amelyek a jelen webhelyen való biztonságos és hatékony navigációhoz
szükségesek. Az ezen a webhelyen használt munkamenet cookie-k nem használnak olyan
információtechnológiákat, amelyek potenciálisan sérthetik a felhasználó böngészési adatainak
védelmét, és nem engedik a felhasználók azonosítását lehetővé tévő személyes adatok gyűjtését.
Az Ügyfél által megadott adatok. Az Ügyfél az űrlapok és modulok használatával szabadon adhatja
meg személyes adatait a Szolgáltatás aktiválásához. Ha az Ügyfél nem adja meg a szükséges adatokat,
az Iveco S.p.A. nem képes számára biztosítani a Szolgáltatást. A személyes adatok feldolgozása
automatizált eszközök útján történik, szigorúan az összegyűjtésük céljának megvalósításához
szükséges időtartamban. Az Iveco S.p.A. az adatvesztés, az illegális vagy helytelen használat és a
jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében különleges biztonsági intézkedéseket foganatosít.
Az Ügyfél jogai. Az érintettek személyes adataik kezeléséről vagy annak hiányáról, illetve mértékéről
és forrásáról bármikor jogosultak megbizonyosodni, hogy ellenőrizhessék az adatok helyességét, vagy
kérhessék az adatok egységesítését, frissítését vagy helyreigazítását a 196/2003-as olasz törvényerejű
rendelet 7. cikke értelmében. Ugyanezen cikk értelmében az Ügyfélnek jogában áll az olaszországi

jogszabályok szerint jogsértő módon kezelt adatainak törlését, anonim adatokká alakítását vagy
zárolását kérni, valamint feldolgozásuk ellen jogszerű indokok alapján fellépni.

