Felhasználási Feltételek
A www.slagerfm.hu weboldal („Weboldal”) használatának feltételei:
Jelen Weboldalt a Sláger FM Hálózat Zrt. hozta létre és működteti. A látogató a Weboldal
használatával a jelen felhasználási feltételekben („Felhasználási Feltételek”) leírt használati
feltételeket automatikusan elfogadja. A Sláger FM rádió („Rádió”) munkatársai telefonon további
felvilágosítást adnak a Felhasználási Feltételekben foglaltak megértéséhez.
Jogi nyilatkozat
A Rádió mindent megtesz, hogy a Weboldalon pontos és megbízható információk szerepeljenek, de
nem vállal teljes körű garanciát a tartalom pontosságáért. A Weboldal használata, annak értelmezése
a Weboldalra látogató saját felelőssége.
A Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor módosítsa.
Felelősség kizárása
A Sláger FM Hálózat Zrt. és bármely más, a Weboldal létrehozásában vagy kezelésében közreműködő
fél felelőssége a Weboldalhoz történő hozzáférésből vagy annak használatából, a Weboldalon szereplő
információk pontatlanságából, helytelenségéből továbbá a Weboldal üzemzavara okán illetőleg az ezek
kapcsán felmerülő bármely hibából vagy mulasztásból eredő kárért teljes mértében kizárt.
Szerzői jog
A Weboldal tartalma eltérő megjegyzés hiányában a Sláger FM Hálózat Zrt. szellemi terméke, a
Weboldalon található anyagokat a felhasználó a Sláger FM Hálózat Zrt. kifejezett beleegyezése,
engedélye nélkül nem terjesztheti, nem töltheti le, illetőleg azt nem módosíthatja, nem teheti közzé. A
tartalom, illetőleg a Weboldalon található lajstromozott védjegyek engedély nélküli használata szerzői
jogi, szabadalmi, védjegyoltalmi, büntető és egyéb vonatkozó jogszabályokba ütközhet. A fenti
szabályozás alól kivételt képeznek a Weboldalon megjelenő olyan írásos és képi anyagok, amelyek
forrásmegjelölésként más weboldalra utalnak. Ezen anyagok jogait minden esetben a hivatkozott
jogtulajdonostól kell megszerezni.
A Sláger FM Hálózat Zrt. fenntartja a jogot, hogy az Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa.
A jelen Felhasználási Feltételek 2016. február 16-tól hatályos és visszavonásig érvényes. Amennyiben
a Felhasználási Feltételek bármely pontja érvénytelen lenne, az nem érinti a Felhasználási Feltételek
többi pontjának az érvényességét. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a
védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

