Az Autodesk App Store alkalmazásáruház
Használati Feltételei
Az Autodesk, Inc. – amely a Delaware állam korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvénye
szerint bejegyzett társaság, és amelynek székhelye a 111 McInnis Parkway, San Rafael,
Kalifornia címen található – és az Autodesk, Inc társult vállalkozásai (a továbbiakban együttesen
mint az „Autodesk”) – az Autodesk Webhely Használati Feltételein túl – a következő feltételek
(a továbbiakban együttesen mint a „Feltételek”) szerint forgalmaz adatokat, termékeket,
programokat, alkalmazásokat, eszközöket, beépülő modulokat, bővítményeket, könyvtárakat,
könyveket, tartalmat, adatokat, megoldásokat, szolgáltatásokat és/vagy más anyagokat
(a továbbiakban együttesen mint a „Termékek”) az Autodesk App Store webhelyen
(a továbbiakban mint a „Webhely”).
A Termék letöltésével, telepítésével, másolásával, feltöltésével, a Termékhez való hozzáféréssel
vagy a Termék más módon történő használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja
a következőket: (a) közvetlen kapcsolatot hoz létre a Termék szolgáltatójával vagy szerzőjével
(a továbbiakban mint a „Kiadó”) a kapcsolódó végfelhasználói licencszerződés vagy a Termékre
vonatkozó más megállapodás (külön-külön mindegyik mint „Licencszerződés”) alapján,
függetlenül a más, általánosan kapható Autodesk-termékek és -szolgáltatások Ön általi
használatát szabályozó szerződések feltételei vagy használati feltételek alapján az Autodeskkel
fennálló kapcsolatától, (b) a Termék Ön általi használatát a vonatkozó Licencszerződés
szabályozza, és nem az Autodesk egyéb, általában forgalomban lévő szoftvertermékeinek és
szolgáltatásainak használatát szabályozó más Autodesk-szerződések feltételei vagy használati
feltételek, (c) az Ön személyes adatai/információi (így például a családi neve, utóneve és e-mailcíme) a Szerződés teljesítésének céljából a Kiadó birtokába kerülnek, és (d) a Termék révén
gyűjtött személyes adatok/információk a Kiadó adatvédelmi szabályzatának hatálya alá kerülnek.
Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor módosítsa, és hogy Önt
a módosításról a Feltételek módosított verziójának a Webhelyen való közzétételével vagy az
Autodesk által kijelölt más észszerű módon értesítse.
1. Webhely; Termékek. A Webhely bizonyos Termékeket letöltésre tesz hozzáférhetővé.
A Webhelyet az Ön licencelt Autodesk-termékeivel és -szolgáltatásaival használni kívánt
Termékek böngészésére, megkeresésére és letöltésére használhatja.
2. Licencszerződések. A Termékek használatát a vonatkozó Licencszerződés feltételei
szabályozzák. A Licencszerződéssel kísért vagy Licencszerződést tartalmazó Terméket csak
abban az esetben telepítheti, használhatja, valamint csak akkor férhet hozzá az ilyen Termékhez,
ha elfogadta a vonatkozó Licencszerződés feltételeit. Ön vállalja, hogy betartja a Termékek
letöltésével, telepítésével és/vagy használatával kapcsolatos valamennyi helyi jogszabályt és
előírást.
3. Harmadik féltől származó termékek. A Webhelyen letöltésre hozzáférhetővé tett Termékek
közül sok független, harmadik fél fejlesztőtől vagy szolgáltatótól (a továbbiakban mint

„Harmadik Fél Kiadó”) származik, nem pedig az Autodesktől. Mindegyik Harmadik Fél Kiadó
kizárólagosan felel Termékeiért („Harmadik Fél Termékek”), így többek között például
a következőkért (i) a Harmadik Fél Terméken keresztül vagy azzal kapcsolatban szolgáltatott
minden tartalom, szolgáltatás vagy előfizetés, (ii) a Harmadik Fél Termék fejlesztése, telepítése
és használata, (iii) a Harmadik Fél Termékkel kapcsolatos valamennyi karbantartási és
támogatási szolgáltatás, a vonatkozó Licencszerződésben meghatározott vagy a vonatkozó
jogszabályban előírt módon, (iv) a Harmadik Fél Termékre vonatkozó mindennemű, kifejezett
vagy jogszabályban előírt, a vonatkozó Licencszerződésben még érvényesen ki nem zárt mértékű
szavatosság, vagy a valamely szavatosság nem teljesítésének tulajdonítható más követelés,
veszteség, felelősség, kár, költség vagy kiadás, (v) az Ön vagy valamely harmadik fél által
a Termékkel kapcsolatban bármilyen módon támasztott mindennemű követelés vizsgálata,
a követeléssel szembeni ellenkereset, a követelés rendezése és teljesítése a Harmadik Fél Termék
kapcsán, többek között például a következők miatt: termékfelelősség, személyi sérülés vagy
halál, valamely vonatkozó jogszabály, előírás vagy rendelkezés be nem tartása, illetve valamely
harmadik fél szellemi tulajdonjogának vagy egyéb jogának megértése vagy helytelen kezelése és
(vi) a vételár megállapítása, valamennyi fizetés ellenőrzése, valamennyi vonatkozó adó
beszedése és megfizetése, valamint a visszatérítések rendezése. A Harmadik Fél Termékeket
érintő visszatérítésekkel, visszaküldésekkel vagy lemondásokkal kapcsolatban forduljon
közvetlenül a Harmadik Fél Kiadóhoz. Az Autodesk fenntartja a jogot arra (de nem kötelessége),
hogy átvilágítsa, elbírálja, szűrje, módosítsa, elutasítsa vagy eltávolítsa bármely (vagy az összes)
Terméket a Webhelyről.
4. Fizetés. Egyes Termékek díjmentesen szerezhetők be, másokat pedig díj ellenében vásárolhat
meg. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felel a webhelyen végzett vásárlásokhoz kapcsolódó
valamennyi díjért. Ha szeretne megvásárolni valamilyen Terméket, akkor – kényelmi
funkcióként – az arra a fizetésfeldolgozóra mutató hivatkozást helyezhetünk el a Webhelyen, aki
majd feldolgozza a Termékért teljesített kifizetését (a továbbiakban mint „Fizetésfeldolgozó”).
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Fizetésfeldolgozó harmadik fél, továbbá hogy
a Fizetésfeldolgozó webhelye és a kapcsolódó szolgáltatások használatát a Fizetésfeldolgozó
általános szerződési feltételei szabályozzák, és nem a jelen Feltételek, valamint hogy az
Autodesk semmiképpen nem felel – és nem vonható felelősségre – a Fizetésfeldolgozó általános
szerződési feltételeiért. Határozottan kérjük, hogy a vásárlás előtt olvassa el a Fizetésfeldolgozó
általános szerződési feltételeit. Ön tudomásul veszi, hogy az Autodesk fenntartja a jogot arra,
hogy a fizetésfeldolgozási módokat saját belátása szerint és az Ön előzetes értesítése nélkül adja
hozzá vagy távolítsa el.
5. Jogi nyilatkozat, a felelősség kizárása. Az Autodesk kizárólag a Webhelyhez való
hozzáférés biztosításáért és a Termékeknek a Termékek saját Licencszerződéseik alapján
a Webhelyen keresztül való rendelkezésre bocsátásáért felel. Az Autodesket semmilyen
felelősség vagy kötelezettség nem terheli a Harmadik Fél Kiadókkal és/vagy a Harmadik Fél
Termékekkel kapcsolatban, Ön pedig – a vonatkozó jogszabály által megengedett legnagyobb
mértékben – lemond az Autodeskkel és/vagy az Autodesk társult vállalkozásával, továbbá az
Autodesk és annak társult vállalkozásainak munkavállalóival, tisztviselőivel, igazgatóival,
részvényeseivel, ügynökeivel és képviselőivel szembeni valamennyi követeléséről, és mentesít
őket a Harmadik Fél Kiadók és/vagy a Harmadik Fél Termékek miatti, illetve ezekkel
kapcsolatos mindennemű követelés, (közvetlen vagy közvetett) kár, költség és kiadás (így

a peres költségek és az ügyvédi díjak) miatti felelősség alól. AMENNYIBEN ÖN
KALIFORNIA ÁLLAM LAKOSA, ÖN LEMOND A KALIFORNIA ÁLLAM POLGÁRI
TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK 1542. CIKKÉBEN BIZTOSÍTOTT JOGOKRÓL; A CIKK
SZERINT „A FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSA NEM TERJED KI AZOKRA
A KÖVETELÉSEKRE, AMELYEKRŐL A LEMONDÁS GYAKORLÁSÁNAK
IDŐPONTJÁBAN A HITELEZŐ NEM TUD VAGY AMELYEK LÉTEZÉSÉT NEM
FELTÉTELEZI, ÉS AMELYEK HA ISMERTEK VOLNÁNAK ELŐTTE, MEGHATÁROZÓ
MÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLHATTÁK VOLNA AZ ADÓSSAL VALÓ
MEGÁLLAPODÁSÁT.” Más államok és országok lakosai hasonlóképpen mondhatnak le
jogaikról a vonatkozó és/vagy azonos jellegű jogszabályok, rendelkezések vagy előírások
alapján.
6. A szavatosság kizárása. A WEBHELY ÉS A WEBHELYEN KERESZTÜL
HOZZÁFÉRHETŐ TERMÉKEK ÉS MÁS INFORMÁCIÓK, TARTALMAK, SZOFTVEREK,
DOKUMENTUMOK ÉS A WEBHELYEN KÖZZÉTETT KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI
ÁBRÁZOLÁSOK TECHNIKAI PONTATLANSÁGOKAT, HIBÁKAT VAGY
KIHAGYÁSOKAT TARTALMAZHATNAK. AZ ITT SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK
BÁRMIKOR MÓDOSULHATNAK. AZ AUTODESK ÉS/VAGY AZ AUTODESK
ÉRINTETT TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI LEÁNYVÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI ÉS
LICENCADÓI BÁRMIKOR FEJLESZTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK (ÁM ERRE
NEM KÖTELEZHETŐK) A WEBHELYET, A WEBHELYEN HOZZÁFÉRHETŐ
TERMÉKEKET ÉS AZ ITT ISMERTETETT MÁS INFORMÁCIÓKAT, TARTALMAT,
SZOLGÁLTATÁS(OKA)T, SZOFTVEREKET, TERMÉKEKET, DOKUMENTUMOKAT
ÉS/VAGY PROGRAMOKAT.
7. Általános rendelkezések. Ezek a feltételek tartalmazzák az Ön és az Autodesk között
a Webhely tekintetében létrejött teljes megállapodást, és felváltják az Ön és az Autodesk között
a Webhely tekintetében korábban létrejött vagy jelenleg fennálló valamennyi – akár elektronikus,
szóbeli vagy írásos – közlésváltást és ajánlatot. Ön tudomásul veszi, hogy nem rendelkezik
megbízással vagy felhatalmazással arra, hogy az Autodesk nevében kötelezettséget vagy
felelősséget vállaljon vagy vállaltasson. A jelen Feltételek valamely rendelkezése
végrehajtásának elmaradása nem minősül az adott vagy valamely más rendelkezésben
foglaltakról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek valamely rendelkezése törvénysértőnek,
érvénytelennek vagy bármely okból végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést
a jelen Feltételektől elválasztandónak kell tekinteni, és ez nem befolyásolja a fennmaradó
rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Az Autodesk kifejezett, előzetes írásos
hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át, nem adhatja át és nem adhatja allicencbe a jelen
Feltételek alapján Önt megillető vagy terhelő semelyik jogot, illetve kötelezettséget. Az
Autodesk nem felel azért, ha valamely kötelezettségének teljesítése általa nem befolyásolható
okok miatt marad el.

