
Az Xperia Care a legjobb tippeket és gyors segítséget kínál, hogy a legtöbbet kihozhasd az 

Xperia készülékedből és a legjobb funkciókat használhasd. Regisztrálj a „Személyes támogatás” 

menüpontban és használd a teljes szolgáltatást. 

Készülék regisztráció és szállítás: https://support.sonymobile.com/hu/ 

Telefonos ügyfélszolgálat: (+36 1) 8 700 100* 

Hétfő-péntek: 8.30 - 17.00 óra 

Regisztráld készüléked és használd a teljes szolgáltatást. Probléma esetén, weboldalunkra való 

bejelentkezés után el tudod érni a „hozom-viszem” szerviz szolgáltatásunkat mellyel egyszerűbb 

és kényelmesebb az ügyintézés. 

 

Általános információk: 

Javítási idő: 5-10 munkanap. 

Ha a hiba a jótállás hatálya alá tartozik, a javítás ingyenes. Ha a hiba nem tartozik a jótállás 

hatálya alá, vagy ha készülékére már nem vonatkozik jótállás, árajánlatot adunk Önnek a javítás 

költségére vonatkozóan. 

Ha nem szeretne fizetni a javításért, bevizsgálási díj megfizetése ellenében visszaküldjük Önnek 

a készüléket. A költség tartalmazza a vizsgálati, a szállítási és az adminisztrációs díjat. 

A legmagasabb szintű minőség és teljesítmény biztosítása érdekében csak eredeti 

pótalkatrészeket és gyártási berendezéseket használunk az Xperia™ készülék szétszereléséhez 

és összerakásához. 

 

 
A webhely használati feltételei 
Bármilyen, a Sony Mobile Communications webhelyén megjelenő információ, szolgáltatás vagy 
egyéb anyag felhasználása előtt kérjük, olvasd el ezeket a „Használati feltételeket”. Ne feledd, 
hogy webhelyünk meglátogatásával és/vagy használatával elfogadod ezeket a Használati 
feltételeket. Ha nem fogadod el a Használati feltételeinket, kérjük, zárd be és ne használd a 
webhelyet. 

Vissza a Jogi kezdőoldalra 

Általános rész 
Ezt a webhelyet és a hozzá tartozó további oldalakat (a továbbiakban együttesen az „Oldalt”) a 
Sony Mobile Communications Inc., illetve leányvállalatai vagy helyi képviseletei tartják fenn (a 
továbbiakban együttesen a „Sony Mobile”). Az Oldal használatával elfogadod az ebben a jogi 
közleményben, az Adatvédelmi feltételekben, valamint a hatályos jogszabályokban és 
előírásokban megfogalmazott feltételeket, beleértve többek között az exportszabályozást is (a 
továbbiakban együttesen a „Használati feltételeket”). Ezennel kijelented, hogy kellő 
jogosultsággal rendelkezel ahhoz, hogy saját magad vagy az általad képviselt jogi személy 
nevében Az online bolton keresztül lebonyolított értékesítés általános feltételeielfogadd ezeket a 
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Használati feltételeket. Ha nem fogadod el a Használati feltételeket, kérjük, ne használd az 
Oldalt. 

Módosítások és változások 

A Használati feltételeket időről időre megváltoztathatjuk. Ez azt jelenti, hogy mindig érdemes 
felkeresned ezeket az oldalakat, amikor meglátogatod az Oldalt. Ha tovább használod az Oldalt, 
miután megváltoztattuk a Használati feltételeket, az azt is jelenti, hogy elfogadod az új használati 
feltételeket. 

Termékek és szolgáltatások elérhetősége 

Az Oldalon bemutatott termékek és szolgáltatások elérhetősége országtól, illetve helytől függően 
változhat. A termékekre és szolgáltatásokra való hivatkozás csak tájékoztatási céllal történik, és 
nem jelenti vagy garantálja, hogy ezek a termékek és szolgáltatások elérhetőek az országodban, 
régiódban vagy másutt. Az említett termékek és szolgáltatások elérhetőségéről a Sony Mobile 
hivatalos helyi képviselőinél lehet érdeklődni. 

Az Oldalhoz és a szolgáltatásokhoz tartozó alkalmazások és funkciók köre a SIM kártyától, illetve 
a hálózattól, a tartalom formátumától és a használathoz szükséges készülékek kompatibilitásától 
függhet. A szolgáltatás elérhetőségéről a szolgáltató adhat felvilágosítást. 

Előfordulhat, hogy az Oldal időről időre karbantartás miatt vagy más okból kifolyólag nem érhető 
el. Továbbá a Sony Mobile bármikor megszüntetheti az Oldalt vagy annak bármely részét. 

Bármelyik szolgáltatás fizetős lehet, illetve fizetőssé válhat. Ha egy szolgáltatás fizetős, akkor 
erre külön felhívjuk a figyelmet a megfelelő szolgáltatásnál. 

Az Oldal használata során adatforgalmazás történhet a szolgáltatód hálózatában, amelyért a 
szolgáltató díjat számíthat fel. A Sony Mobile nem felelős az ilyen jellegű költségekért. 

Tulajdonjog 

Az Oldal teljes tartalma – beleértve a képeket, szoftvereket, szöveget és grafikát, gombokat, 
kulcsszavakat, metacímkéket, valamint az oldal általános „megjelenését” (a „Tartalom”) – 
országos és nemzetközi szerzőijog-védelem alatt áll. Az Oldalon megjelenő márkajegyek, logók 
és emblémák a Sony Mobile és tartalomszolgáltatói védjegy-oltalma és egyéb jogi oltalma alatt 
állnak. 

Az oldal Tartalmát az itt meghatározottakon kívül más célra nem használhatod. A Használati 
feltételek megszegése sértheti szellemi termékhez fűződő jogainkat vagy tartalomszolgáltatóink 
ilyen jogait, ezért a Sony Mobile vagy tartalomszolgáltatói jogaik védelme érdekében jogi 
lépésekhez folyamodhatnak. A Tartalmat elolvashatod és kinyomtathatod, a dokumentumokat 
terjesztheted, feltéve, hogy csak információs, és nem kereskedelmi céllal teszed, és minden 
alkalommal, amikor a dokumentumot használod, hivatkozol a Sony Mobile névre. Az Oldalon 
semmit nem cserélhetsz ki, módosíthatsz, értékesíthetsz, fejthetsz vissza vagy továbbíthatsz. A 
nyilvánosnak minősített sajtóközlemények és egyéb dokumentumok az információ forrásának 
megjelölése esetén nyilvánosan közzétehetők. 

Ha az Oldalra küldesz valamilyen anyagot elektronikus levélben vagy egyéb úton, minden ilyen 
anyagot nyilvános és nem védett információként kezelünk. A Sony Mobile szabadon, 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhat bármely koncepciót, ötletet, know-how-t, módszert, amelyet 
az Oldalra – bármilyen célból – küldött üzenet tartalmaz. Ettől függetlenül beleegyezel és 
elfogadod, hogy a Sony Mobile ezeket az ötleteket vagy anyagokat nem köteles felhasználni, és 
nincs jogod kikényszeríteni a használatot. 



A regisztráció során elküldött személyes adatok, a szolgáltatás 

használata és megszüntetése 

Az Oldalon kínált Sony Mobile szolgáltatások felhasználói beleegyeznek, hogy: (a) helytálló, 
pontos, naprakész és hiánytalan információt adnak meg magukról a felhasználói regisztrációs 
űrlapon (ezek a „Regisztrációs adatok”), illetve (b) karbantartják és szükség esetén 
haladéktalanul frissítik a Regisztrációs adatokat, hogy azok mindig helytállók, pontosak, 
naprakészek és hiánytalanok legyenek. Ha valótlan, pontatlan, nem naprakész vagy hiányos 
adatokat adsz meg magadról, vagy a Sony Mobile jogosan feltételezheti, hogy ezek az adatok 
valótlanok, pontatlanok, nem naprakészek vagy hiányosak, a Sony Mobile-nak jogában áll 
felfüggeszteni vagy megszüntetni a hozzáférésedet ezekhez a szolgáltatásokhoz. 

Amikor egy konkrét szolgáltatásra regisztrálsz, a rendszer egy jelszó és felhasználónév 
megadását kérheti, illetve jelszót és felhasználónevet adhat meg a számodra. Ezt a jelszót és 
felhasználónevet csak és kizárólag Te használhatod, azokat nem lehet átruházni. A jelszó 
védelméért Te felelsz, ezenkívül pedig teljes felelősséggel tartozol a jelszavad vagy fiókod 
segítségével elvégzett minden tevékenységért. Elfogadod, hogy haladéktalanul értesíted a Sony 
Mobile-t jelszavad vagy fiókod mindennemű jogosulatlan használatáról, illetve a biztonsági 
rendszer bármilyen egyéb megsértéséről. A Sony Mobile nem vállal felelősséget azokért a 
károkért és veszteségekért, amelyek abból fakadnak, hogy nem tartottad be a jelen Használati 
feltételeket. 

Ha már nem szeretnél használni egy adott szolgáltatást, megszüntetheted a fiókodat az adott 
szolgáltatásnál, és így a jövőben már nem férhetsz hozzá a fiókodhoz. Ha valami arra utal, hogy 
megsérted ezeket a Használati feltételeket, a Sony Mobile azonnal, előzetes írásbeli értesítés 
nélkül megszüntetheti a hozzáférésedet bármelyik szolgáltatáshoz. Továbbá a Sony Mobile 
eltávolíthatja a fiókodat, vagy korlátozhatja a hozzáférésedet a szolgáltatás bizonyos részeihez, 
ha az elmúlt 6 (hat) hónap során nem nyitottál meg vagy nem használtál egy adott szolgáltatást. 

Tudomásul veszed, hogy bizonyos általad közzétett anyagok még az eltávolítást követően is 
megmaradhatnak a gyorsítótárban, illetve az archívumban. 

Hivatkozások 

Kényelmi okokból az Oldalon harmadik fél által birtokolt, közzétett és fenntartott webhelyek 
hivatkozásai is megjelenhetnek. A hivatkozott oldalak nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak, ezért a 
Sony Mobile semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen hivatkozott oldalak tartalmáért. Az 
Oldalra mutató hivatkozások csak a Sony Mobile beleegyezésével szerepeltethetők. A 
hivatkozások nem hoznak létre, és nem is szándékoznak létrehozni semmilyen jogi kapcsolatot a 
Sony Mobile és bármely harmadik fél között, és azt sem jelentik, hogy a Sony Mobile bármilyen 
kötelezettséget vagy felelősséget vállalna a harmadik fél által közölt tartalomért, ajánlatért, 
állításért, termékért vagy szolgáltatásért, illetve nem vállal jótállást vagy szavatosságot a 
harmadik fél termékére vagy szolgáltatására vonatkozóan, valamint ezen termékek és 
szolgáltatások teljesítményét vagy minőségét illetően. 

Tudomásul veszed, hogy a Te felelősséged megfelelni az ilyen hivatkozott webhelyek 
feltételeinek. 

Az Oldalon elérhető szoftverek 

Bármely, a Webhelyről letölthető szoftver (a „Szoftver”) a Sony Mobile vagy tartalomszolgáltatói 
védjeggyel ellátott tulajdona. A Szoftvert kizárólag végfelhasználók vehetik igénybe személyes 
felhasználásra, és annak használatára a Szoftverhez mellékelt vagy abban megtalálható 
végfelhasználói licencszerződés (a „Licencszerződés”) feltételei vonatkoznak. A Szoftver 



mindennemű másolása vagy terjesztése ellentétes a Licencszerződéssel, és polgárjogi, illetve 
büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet. 

AZ ELŐBBIEKBEN LEÍRTAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, SZIGORÚAN TILOS LEMÁSOLNI 
VAGY REPRODUKÁLNI A SZOFTVERT BÁRMILYEN MÁSIK KISZOLGÁLÓN VAGY 
HELYSZÍNEN A TOVÁBBI REPRODUKÁLÁS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL. A SZOFTVER 
SZAVATOSSÁGA CSAK A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT 
ÉRVÉNYES. A LICENCSZERZŐDÉSBE FOGLALT SZAVATOSSÁGTÓL ELTEKINTVE A SONY 
MOBILE VISSZAUTASÍT MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT A 
FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A 
JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓAN. 

Adatvédelem 

Az internetes adatátvitel soha nem lehet teljes mértékben biztonságos és bizalmas. Tudomásul 
veszed, hogy bármely üzenet vagy információ, amelyet az Oldalra küldesz, mások számára 
olvasható, illetve mások által elfogható lehet. Azt tanácsoljuk, hogy ne add ki jelszavadat 
senkinek! Ha számítógépedet másokkal is megosztod, lépj ki az Oldalról, és zárd be a 
böngészőablakot, ha végeztél. A Sony Mobile semmilyen körülmények között nem felel harmadik 
fél jogosulatlan tevékenységeiért, amelyek célja az, hogy az interneten keresztül kijátsszák az 
Oldal védelmi protokolljait. 

Korhatár 

Az Oldal korhatárra való tekintet nélkül látogatható. Ha azonban szeretnél belépni az Oldal 
bizonyos részeire – például csatlakozni szeretnél egy klubhoz vagy csoporthoz, egy 
nyereményjátékban szeretnél részt venni, vagy vásárolni szeretnél –, regisztrálnod kell. A 
regisztráláshoz legalább 15 évesnek kell lennie, és rendelkeznie kell szülői, illetve törvényes 
képviselői hozzájárulással, ha még nem töltötte be 18. életévét. Ha saját országodban kiskorúnak 
minősülsz, akkor a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek kell elolvasnia a Használati 
feltételeket, neki kell kitöltenie a regisztrációt a nevedben, és a Használati feltételek rád 
vonatkoznak. 

Elküldött tartalom 

Feltölthetsz és/vagy letölthetsz tartalmakat. Kizárólag Te viseled a felelősséget minden általad 
közzétett információért, adatért, szövegért, szoftverért, zenéért, fotóért, grafikáért, videóért, 
üzenetért és egyéb tartalomért („Elküldött tartalomért”). Teljes felelősséget vállalsz az általad 
feltöltött, közzétett, e-mailben elküldött, továbbított vagy más módszerrel elérhetővé tett összes 
Elküldött tartalomért. A Sony Mobile nem vállal felelősséget az ilyen Elküldött tartalomért. 
Kizárólag te viseled a felelősséget az általad a Webhelyen bármilyen módszerrel továbbított 
Elküldött tartalmak tekintetében. A Sony Mobile nem ellenőrzi a Tartalmat, és nem szavatolja 
annak természetét, pontosságát, teljességét vagy minőségét, valamint azt, hogy nem 
találkozhatsz sértő, helytelen vagy kifogásolható anyagokkal. A Sony Mobile fenntartja a jogot, 
hogy bármikor eltávolítson tartalmat, beleértve többek között az olyan tartalmakat, melyeket a 
Sony Mobile saját hatáskörében sértőnek, helytelennek vagy kifogásolhatónak minősít. 

Az elküldött tartalom tulajdonjoga 

Az Elküldött tartalom közzétételével az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, 
teljesen kifizetett, jogdíjmentes, örökös és visszavonhatatlan engedélyt adsz a Sony Mobile 
számára az Elküldött tartalom használatára, másolására, nyilvános közzétételére, 
megjelenítésére, terjesztésére és módosítására. Ez magában foglalja a származékos munkák 
elkészítésére vonatkozó jogot is, valamint azt, hogy az Elküldött tartalmat más munkák részeként 
felhasználják vagy az engedélyt továbbadják. 



Konkrét szolgáltatások 

A Sony Mobile különböző szolgáltatásokat kínálhat végfelhasználóinak (beleértve többek között a 
szinkronizálási szolgáltatásokat is). Te vagy a felelős a telefonoddal szinkronizált összes adatért, 
beleértve a névjegyeket, naptárat, könyvjelzőket, emlékeztetőket, feladatokat, képeket és egyéb 
adatokat is. 

A szolgáltatás(ok)on keresztül továbbított minden adatot a Sony Mobile adatvédelmi 

szabályzatának megfelelően kezelünk. Minden szükséges engedélyt és jogot megadsz a Sony 
Mobile számára az adataid kezelése és használata tekintetében, mely ahhoz szükséges, hogy 
Sony Mobile a szolgáltatás(oka)t biztosítani tudja a számodra. 

A Sony Mobile nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az adataid kezelése, 
szinkronizálása vagy tárolása kapcsán bekövetkező törlésért vagy meghibásodásért. A Sony 
Mobile nem tehető felelőssé az adatok bármilyen eltávolításáért. 

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS AZOKÉRT AZ 
ESETLEGES KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEÁLLÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY 
KÁROKÉRT, AMELYEK BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK 
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL FAKADNAK, VALAMINT AZ ADATOK FELÜLÍRÁSÁÉRT, A 
SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK TÖRLÉSÉÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
NÉVJEGYEKET, ZENÉKET ÉS KÉPEKET), AMIT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA 
EREDMÉNYEZ. 

Tudomásul veszed, hogy a Sony Mobile bármikor, bármilyen különös ok nélkül törölheti az 
adataidat. 

Online magatartás 

Ha tartalmakat közölsz vagy megjegyzést ír, engedélyt adsz a Sony Mobile számára, hogy 
módosítsa, lemásolja, terjessze, és közzétegye ezeket a tartalmakat, és azokból származékos 
munkákat hozzon létre a Sony Mobile által megválasztott formában és módon. Az oldalon kifejtett 
tevékenységeidért kizárólag te vagy a felelős. Alább a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány 
jogsértést, amelyek az Oldalhoz való hozzáférésed felfüggesztését eredményezhetik. 

• Törvénybe ütköző, rágalmazó, ártalmas, fenyegető, zaklató, gyalázkodó, faji, 
etnikai vagy vallási szempontból sértő, ízléstelen, nyíltan szexuális, 
szeméremsértő, becsmérlő vagy kifogásolható tartalom továbbítása vagy 
terjesztésének elősegítése. 

• Más felhasználók bármely, nem kívánatos módon történő zaklatása, fenyegetése, 
akadályozása vagy zavarása. 

• Bármely harmadik fél szellemi tulajdonát vagy személyes adathoz fűződő jogát 
sértő anyag közzététele vagy továbbítása. 

• Közönséges, goromba nyelvezet használata. 

• Valaki más személyazonosságának színlelése. Tilos más felhasználó vagy más 
személy azonosságának átvétele. 

• Megkísérelni más felhasználó jelszavának megszerzését. 

• Hirdetés vagy reklámanyag közlése. 

• Vírus, kémprogram, illetve más ártalmas vagy kártékony szoftver feltöltése. 

• Az Oldal rendeltetésszerű működésének megszakítása vagy erre irányuló kísérlet 
végrehajtása. 

https://www.sonymobile.com/hu/legal/privacy/
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A Sony Mobile fenntartja a jogot, hogy bármikor eltávolítsa azokat a tartalmakat, melyek 
megsértik ezeket a tilalmakat. A Sony Mobile nem felelős semmilyen kifogásolható anyagért, 
amellyel esetleg az Oldal használata során találkozol. 

Kártalanítás 

Sem a Sony Mobile, sem az Oldal létrehozásában, előállításában, megjelenítésében vagy 
fenntartásában részt vevő vállalatok nem vállalnak felelősséget az Oldal használatából eredő 
esetleges károkért. Ez magában foglalja a közvetlen, következményként elszenvedett, közvetett 
vagy büntetésből adódó károkat, ügyvédi díjakat, amelyek a Webhelyre való belépés és 
használata következtében merültek fel. Az Oldal használatából eredő következményekért teljes 
mértékben a felhasználó a felelős. Elfogadod, hogy kártalanítod és megvéded a Sony Mobile-t, 
annak alkalmazottait, partnereit és anyavállalatait, valamint annak szolgáltatóit, 
tartalomszolgáltatóit és licenctulajdonosait (együttesen a „Kártalanított feleket”) bármiféle 
felelősségre vonástól, követeléstől és költségtől, beleértve az ügyvédi díjakat is, melyek a 
Kártalanított feleknél merülnek fel annak kapcsán, hogy megszegted a jelent Használati 
feltételeket, nyilatkozatokat, szavatosságvállalásokat és szerződéseket. 

A Sony Mobile mindent megtett annak érdekében, hogy az Oldalon található információk 
pontosak legyenek. Tekintve, hogy a médium természetéből adódóan gyakran fordulhatnak elő 
adatforgalmi megszakadások, az erre vonatkozó felelősséget a fentiek szerint kizárjuk. 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk 

Elfogadod, hogy a regisztráció vagy bizonyos szolgáltatások használata során a Sony Mobile-lal, 
a konkrét szolgáltatással, illetve más Sony Mobile termékekkel vagy szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információkat kaphatsz. Ezek az információk e-mailben, SMS-ben, illetve a 
regisztráció során megadott adatok alapján egyéb formában érkezhetnek. Mobil előfizetési 
csomagod keretében neked kell megtérítened az igénybe vett szolgáltatások kapcsán fogadott 
adatok díját vagy más okból jogosan felmerült költségeket. A szolgáltatáshoz nem kapcsolódó 
információk esetében lehetőséged lesz lemondani az ilyen adatok fogadását. Ha további 
információt szeretnél kapni arról, hogyan gyűjti és kezeli a Sony Mobile a személyes adatokat, 
olvasd el a Sony Mobile adatvédelmi szabályzatát. 

Elfogadod, hogy e-mailben, SMS-ben vagy a regisztrált adatok alapján bármilyen más formában 
a szolgáltatással kapcsolatos információkat kaphatsz. 

Jótállási és kártérítési felelősség kizárása 

AZ OLDALT MINDEN LÁTOGATÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A WEBHELYET 
(BELEÉRTVE A WEBHELYEN, ILLETVE AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES 
TARTALMAT ÉS SZOLGÁLTATÁST IS) „OLYAN, AMILYEN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGŰ” 
ALAPON BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSÉRE. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT 
LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A WEBHELY TARTALMÁT ILLETŐEN A SONY MOBILE NEM 
ÁLLÍTJA VAGY SZAVATOLJA (1) A WEBHELYEN VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ 
TARTALOM PONTOSSÁGÁT, FORGALOMKÉPESSÉGÉT, ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGÁT ÉS JOGTISZTASÁGÁT; (2) HOGY A WEBHELY ELÉRHETŐSÉGÉT 
BIZTOSÍTÓ KISZOLGÁLÓ MENTES A VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB OLYAN ÖSSZETEVŐKTŐL, 
AMELYEK MEGFERTŐZHETIK VAGY KÁROSÍTHATJÁK A SZÁMÍTÓGÉPEDET VAGY EGYÉB 
KÉSZÜLÉKEDET, AMIKOR ELÉRED, BÖNGÉSZED AZ OLDALT, LETÖLTESZ RÓLA ,VAGY 
MÁS MÓDON HASZNÁLOD; VAGY (3) HOGY A SZOLGÁLTATÁST MEGSZAKÍTÁSOKTÓL 
VAGY HIBÁKTÓL MENTESEN HASZNÁLHATOD VAGY ÉLVEZHETED. 

A SONY MOBILE SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
SONY MOBILE GONDATLANSÁGÁT IS, SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYKÉNT 



ELSZENVEDETT, KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY SPECIÁLIS KÁRÉRT, 
AMELY (A) AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL, (B) HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE (C) A 
TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁS VOLTÁBÓL ERED, MÉG HA A SONY MOBILE-
T VAGY ANNAK HIVATALOS KÉPVISELŐJÉT FIGYELMEZTETTÉK IS A KÁR 
LEHETŐSÉGÉRE. BIZONYOS JOGRENDSZEREKBEN NEM MEGENGEDETT A VÉLETLEN 
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, ÍGY LEHET, HOGY A 
FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK RÁD NÉZVE NEM ÉRVÉNYESEK. A SONY MOBILE 
TELJES ANYAGI FELELŐSSÉGE AZ ÖSSZES KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT SEMMILYEN 
ESETBEN SEM LÉPI TÚL A 2000 EURÓT (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁR 
VAGY VESZTESÉG SZERZŐDÉSES VAGY MAGÁNJOGI VISZONYBÓL ERED-E, NEM 
KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A SONY MOBILE GONDATLANSÁGÁT VAGY EGYÉB 
OKOT). 

Általános rendelkezések 

Az itt felsorolt Használati feltételek, valamint az Oldalon közzétett egyéb feltételek együttesen 
alkotják a Sony Mobile és közted létrejött teljes szerződést az Oldal használatát illetően. Ha a 
Sony Mobile nem követeli meg az itt leírt valamely rendelkezés teljesítését, az nem jelenti azt, 
hogy a későbbiek során bármikor ne lehetne megkövetelni az adott rendelkezés betartását; ha 
pedig egy itt leírt rendelkezés megszegése esetén a Sony Mobile lemond a jogairól, az nem 
jelenti azt, hogy a Sony Mobile összességében a rendelkezés érvényességéről mondana le. A 
Sony Mobile valamely jogról való lemondó nyilatkozata csak írásban érvényes. Bármely 
keresetet, amely az oldalhasználatodhoz kapcsolódik, el kell indítanod a kereset alapjának 
felmerülését követő egy (1) éven belül. Ha egy illetékes bíróság a jelen Használati feltételek 
valamely rendelkezését bármilyen okból érvénytelennek minősíti, akkor az adott rendelkezést a 
lehető legteljesebb mértékben kell érvényesíteni a szerződés szándékának megvalósítása 
érdekében, az egyéb feltételek pedig továbbra is érvényesek és hatályosak maradnak. A jelen 
Használati feltételekre és annak értelmezésére Svédország jogszabályai az irányadók, a 
nemzetközi kollíziós jogra vonatkozó rendelkezések kivételével. 

 


