
Penny Market Kft. 

WiFi Hotspot igénybevételének feltételei: 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói 
Terület, Penny u. 2.) ingyenes, vezeték nélküli internet-hozzáférést (WiFi) biztosít Vásárlói számára 
a Penny Market üzletek területén. 

A WiFi szolgáltatás külön díj fizetése nélkül vehető igénybe. 

A Penny Market Kft. nyilvános WiFi szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő 
vásárló (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást a jelen 
Felhasználási feltételek elfogadását követően veheti igénybe. 

Felhasználási feltételek: 

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe és a Felhasználó 
felelőssége, hogy rendelkezzen a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel.  

A Penny Market Kft. kizárja a felelősségét a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban felmerült 
károkért és igényekért. 

A Felhasználók a Szolgáltatást a mindenkor elérhető és rendelkezésre álló tartalommal használhatják. 

A Penny Market Kft. és a Szolgáltató kizárja a felelősségét a Szolgáltatás eléréséből, működéséből, 
minőségéből, esetleges működési rendellenességekből (különösen a kapcsolatteremtés meghiúsulása, 
a kapcsolat megszakadása, meghiúsult vagy hiányos adattovábbításból) eredő károkért és 
költségekért mind a Felhasználók, mind harmadik személyek felé. 

A Szolgáltatás az alábbiak szerint érhető el: 

 A Felhasználó a Szolgáltatást az üzlet területén belül, maximum egy óráig veheti igénybe.

 Az első csatlakozástól számított egy órát követően a WiFi további igénybevételéhez újabb
csatlakozás szükséges.

 Annak érdekében. hogy a WiFi szolgáltatás minél szélesebb körben elérhető legyen, a nagy
sávszélességet igénylő honlapok (különösen, de nem kizárólag: videomegosztók,
zenemegosztók, filmlejátszók) elérése korlátozott.

A Penny Market Kft. és a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért: 

 a Felhasználó eszközeinek, azokra feltöltött adatok, applikációk, egyéb esetleges
meghibásodásáért;

 vírusfertőzés, adatlopás, adatvesztés;

 a látogatott oldalak által a felhasználó rendszerében történt károkozás;

 az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadás, a
meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, valamint az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés,
adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelenek számára történő hozzáférése esetén.

A Penny Market Kft. jogosult a bejelentkezéskor vagy a csatlakozás során tájékoztató, reklámüzenet 
megjelenítésére. 



A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok 
előírásainak betartásával veheti igénybe, így különösen tilos: 

 a szerzői jogok megsértése; 

 szellemi alkotások illegális terjesztése; 

 a tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység; 

 a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként 
hozzáférhetővé tétele; 

 a reklámok terjesztése, ide nem értve a Penny Market Kft. engedélyével folytatott 
reklámtevékenységet; 

 mások személyiségi jogainak megsértése; 

 a másokra nézve sértő, (így pl. mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét 
sértő), másokat zaklató tevékenység. 

A Penny Market Kft. és a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen a Szolgáltatás Felhasználók 
általi jogellenes használatáért, vagy az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat is, amelyek 
abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul 
szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.  

A Felhasználási feltételek módosítására, a Szolgáltatás egyoldalú megszüntetésre, szüneteltetésére a 
Penny Market Kft. egyoldalúan jogosult. A Penny Market Kft. a Szolgáltatás igénybe vételének 
feltételeit előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja, beleértve annak tartalmát, műszaki jellemzőit, 
felhasználási jogosultságait és a Szolgáltatás területi és időbeli elérhetőségét.  

A Penny Market Kft. és a Szolgáltató a Szolgáltatás használata során keletkezett forgalmi 
adatokat naplózhatja, a naplóállományt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelheti és 
a hatósági megkeresések alapján a jogszabályban előírt adatokat az adott felhasználással 
kapcsolatban kiadhatja. 

A Szolgáltatás igénybe vételének és felhasználásnak feltételeit teljes körűen megismertem, 
megértettem és elfogadom. 

 

 

 

 

 


