A weboldal használatának szerződési feltételei
1. Általános rendelkezések
1.1. A www.hellotesco.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely:
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-10-040628; továbbiakban: „Tesco” vagy
„Üzemeltető”), amelyet megillet minden olyan jog –ideértve a szerzői és egyéb jogokat – amelyek
alapján e weboldallal és annak tartalmával jogszerűen rendelkezhet.
1.2. E weboldalt elsődlegesen a Tesco által működtetett Tesco Clubcard hűségprogram tagjai
számára hozták létre.
1.3. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Tesco Adatvédelmi és
Cookie szabályzatával és a Tesco Clubcard Hűségprogram Általános Szerződési Feltételeivel
együttesen alkalmazandók (továbbiakban: „Feltételek").
1.4. Kérjük, alaposan olvassa át a jelen ÁSZF-ben, valamint az előbbiekben részletezett Tesco
Adatvédelmi és Cookie szabályzatát és a Tesco Clubcard Hűségprogram Általános Szerződési
Feltételeit. A weboldal első használatával Ön hozzájárul a jelen Feltételek elfogadásához és azok
betartásához. Ha Ön nem vállalja a jelen Feltételek betartását, kérjük, ne használja tovább a
weboldalt. Minden harmadik fél, aki egy weboldalt meglátogat vagy használ, és aki (i) az
Üzemeltetőnek nem munkavállalója és nem ilyen munkaviszony alapján cselekszik, vagy aki (ii) a
weboldal működésével kapcsolatban az Üzemeltető számára nem nyújt szolgáltatást és nem ilyen
célból használja a weboldalt, a jelen Feltételek szerint felhasználónak minősül (továbbiakban:
„Felhasználó").

2. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
2.1. A weboldalak és azok összes tartalma, megjelenítése és funkciója (beleértve, de nem
kizárólagosan az összes információ, szoftver, szöveg, fényképek, videók, hanganyagok és azok
tervei, kiválasztási módok és elrendezések) az Üzemeltető, illetve licensz jogosult, valamint a felsorolt
anyagokat nyújtó egyéb szolgáltatók tulajdonát képezik, és azok a szerzői jogra, védjegyekre,
szabadalmakra, üzleti titokra és egyéb szellemi alkotásokra vagy azokhoz kapcsolódó tulajdonosi
jogokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak.
2.2. A weboldal további használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldal tartalma
szerzői jogi, illetve a szellemi alkotások jogának védelme alatt áll. A tartalom e weboldalon történő
közzététele nem értelmezhető a weboldalon megjelenített valamely védjegy vagy logó használatára
vonatkozó jognak vagy engedélynek a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélküli átadásaként.
2.3. E weboldal online életmód magazinként működik, amely minőségi tartalmat tesz elérhetővé,
különösen az alábbi témakörökben: táplálkozás, babák, egészséges életvitel és szezonális tartalmak.
2.4. A weboldal felhasználójaként a weboldal tartalmát Ön az alábbiak szerint jogosult használni
személyes és nem kereskedelmi célokra:
-

regisztrációs űrlap kitöltése és adatainak aktualizálása, cikkek olvasása vagy megosztása, és
a weboldal online funkciójának használata (továbbiakban: „Felhasználó aktivitása").

2.5. Az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélkül Ön egyébként nem jogosult a weboldal tartalmának
reprodukálására, módosítására, másolására, terjesztésére vagy kereskedelmi célú felhasználására.

Ön nem jogosult továbbá a weboldal alábbiak szerinti használatára:
-

bármely olyan módon, amely kárt okozhat -e weboldalban, vagy amellyel a más személyek
általi használatot akadályozzák;

-

sértő, illegális, nem jogszerű módon, visszaélésre, zaklatásra, fenyegetésre irányuló, vagy
másként nem megfelelő módon vagy a jogszabályok megszegésével
szerzői jogi védelem alatt álló tartalom elektronikus másolatának létrehozása, továbbítása,
vagy tárolása céljából a tulajdonos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció
3.1. Ha Ön felhasználóként regisztrál, több lehetősége lesz a preferenciái alapján tartalmat és azon
felül jutalom Clubcard pontokat szerezni, amennyiben Ön tagja a Tesco Clubcard Hűségprogramnak
és a weboldalon a regisztrációs űrlapon megadja a Clubcard számát is. A Felhasználók különböző
online aktivitásaik (pl. regisztrációs űrlap kitöltése, cikkek olvasása és megosztása, stb.) alapján
különböző összegű Clubcard pontokat kapnak jutalomként. Egy Felhasználó egy hónapban az
aktivitásai alapján összesen legfeljebb186 Clubcard pontot gyűjthet.
3.2. A weboldalon a Felhasználó a keresztnév, a családi név, valamint e-mail címének megadásával
regisztrálhat, és meg kell adnia a kedvenc Tesco áruházát. A Clubcard szám megadása opcionális,
azonban feltétele annak, hogy a Felhasználó Clubcard pontokat gyűjthessen az aktivitásai alapján
extra Clubcard pontok formájában. A regisztráció során megadott adatok megfelelőségéért,
teljességéért a Felhasználó felelős. Ennek érdekében kérjük, amennyiben a regisztráció során
megadott adataiban bármilyen változás következik be, szíveskedjen a személyes adatainak
frissítéséről gondoskodni.
3.3. Az ÁSZF megszegése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy
törölni az Ön regisztrációját.
3.4. A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját az Üzemeltetőnek a jelen Feltételek elején
feltüntetett címére vagy az alábbi email címre: tesco@hu.tesco-europe.com küldött írásbeli
kérelmével. Ha Ön így tesz, kérjük, ne használja tovább a weboldalt. A regisztráció visszavonása vagy
felfüggesztése nem érinti az alkalmazandó jogszabályokból származó jogokat.

4. Adatvédelmi és Cookie szabályzat
A weboldal használatára, beleértve a regisztrációt is, a Tesco adatvédelmi és cookie szabályzatát és a
Tesco Clubcard Hűségprogram Általános Szerződési Feltételeit kell alkalmazni, amelyek a jelen
Szerződési Feltételek részét képezik.
A Tesco adatvédelmi és cookie szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson erre a linkre:
https://tesco.hu/belepes/adatvedelem/, valamint a Tesco Clubcard Hűségprogram Általános
Szerződési Feltételeinek megtekintéséhez kérjük, kattintson erre a linkre: https://tesco.hu/markak-esszolgaltatasok/szolgaltatasok/clubcard/clubcardrol/

5. Az Üzemeltető felelőssége
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5.1. Az Üzemeltető nem felel a weboldal használatával és a weboldal tartalmának további
felhasználásával okozott károkért. Az Üzemeltető a weboldalon keresztül szolgáltatott minden online
eszközt, szolgáltatást, vagy információt a „meglévő” formájában és „elérhető” alapon szolgáltatja. Az
Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások hibamentesek. Az egy
adott célra való alkalmazhatóságért, az információk pontosságáért, összeegyeztethetőségért és
megfelelő minőségéért nem vállalunk (kifejezett vagy hallgatólagos) felelősséget. Az Üzemeltető nem
köteles a weboldalon szereplő információk frissítésére.
5.2. Az Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a weboldal
biztonságos, vírus- és hibamentes, valamint rosszindulatú szoftverek használatától mentes legyen, de
mindezt nem garantálja, és a Felhasználók felelnek a személyes adataik és a számítógépeik
biztonságáért. Az Üzemeltető nem felel –e weboldal bármely sérelme vagy elérhetetlensége miatt. Az

Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a weboldal használatával
kapcsolatosan a Felhasználóknak okoznak.
5.3. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel valamely harmadik félnek weboldalakon keresztül más
formában közzétett promóciója hirdetéséért. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel továbbá
harmadik felek oldalainak a weboldalon keresztül elérhető tartalmáért.
5.4. Az Üzemeltető, eltérő rendelkezés hiányában, fenntartja a jogát a weboldal bármely, ideértve, de
nem kizárólagosan valamely termékhez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó részének (vagy
egészének) a megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére. E Feltételek, eltérő
rendelkezés hiányában, a weboldal valamennyi egyéb változatára is alkalmazandóak.

6. Befejező rendelkezések
6.1. Az Üzemeltető jogosult a jelen Feltételeket bármikor módosítani. Az ekként módosított Feltételek
a weboldalon történő közzététel időpontjától hatályosak és alkalmazandók. A Felhasználók kötelesek
rendszeres időközönként ellenőrizni a Feltételeket, hogy megismerjék az aktuális változatot.
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése lenne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel
itt: tesco@hu.tesco-europe.com
A jelen Feltételek a közzétételük napjától érvényesek.
Budaörs, 2018. 03. 06.

