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prémium tartalom eléréséhez további díjak megfizetésére
és/vagy a harmadik fél szolgáltatónál való számítógépes
regisztrációra van szükség. A tartalomszolgáltatások és
tartalmak kizárólag saját személyes megtekintés céljára
használhatók fel, és nem használhatók fel nem filmszínházi
bemutatásra, vagy bármilyen olyan egyéb megtekintési
vagy bemutatási célra (illetve olyan intézményben), ahol
belépési, hozzáférési vagy megtekintési díjat számolnak fel,
illetve semmilyen nyilvános bemutatási vagy megtekintési
célra. A tartalomszolgáltatások és/vagy tartalmak bármikor
díjkötelessé válhatnak, és időnként elérhetetlenek lehetnek.

Magyar
FONTOS – OLVASSA EL A JELEN SZERZŐDÉST A SONY TERMÉK
HASZNÁLATA ELŐTT. A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA EZT A
SZERZŐDÉST.

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
A SONY TERMÉKKEL HASZNÁLANDÓ EGYES SZOFTVEREKHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

Amennyiben nem ért egyet a jelen végfelhasználói
licencszerződés feltételeivel, melyet a Sony saját belátása
szerint időnként módosít, úgy a Sony nem kívánja licencbe
adni Önnek a Sony szoftvert (az alábbiakban meghatározottak
szerint), és – mielőtt használná a Sony terméket – Önnek
azonnal fel kell velünk vennie a kapcsolatot (a helyi Sony
vállalat elérhetőségi adatai a következő weboldalon találhatók:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/), mi pedig
utasításokat adunk arra vonatkozóan, hogyan juttassa vissza
a teljes Sony terméket és a mellékelt Sony szoftvert a Sony
termék vételárának visszatérítéséhez.

Ön megérti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az internetes
videofunkció – beleértve többek között, de nem kizárólag a
tartalomszolgáltatások elérésének képességét – használatához
internetkapcsolat szükséges, melynek biztosításáért kizárólag Ön
felelős. Kizárólag Ön felelős minden harmadik félnek fizetendő
díjért, amely az internetkapcsolattal kapcsolatban felmerül,
beleértve többek között, de nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat. A megjelenített tartalomszolgáltatások
minősége az Ön internetszolgáltatója által nyújtott szolgáltatástól
és szolgáltatási feltételektől, valamint az Ön internetkapcsolatának
sebességétől függ. Az internetkapcsolat vagy -szolgáltatás
képességeitől, sávszélességétől és műszaki korlátaitól függően
előfordulhat, hogy az internetes videoszolgáltatás működtetése és
a tartalomszolgáltatások elérése korlátozott. Ön tudomásul veszi,
elfogadja és egyetért azzal, hogy az internetkapcsolatot harmadik
felek biztosítják, amelyek nem tartoznak a Sony felügyelete alá.
A beszállítók (szoftverek beszállítói, szolgáltatók, harmadik fél
szolgáltatók stb.) döntése alapján adott esetben megszakadhat
vagy megszűnhet a Sony szoftvertől eltérő azon szolgáltatások,
minőségi és elérhetőségi feltételek, szoftverek és egyéb termékek
biztosítása, amelyektől a Sony szoftver teljesítménye is függhet.

Ez a végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „EULA”)
egy jogi szempontból kötelező érvényű megállapodás Ön és
a Sony Video & Sound Products Inc. (a továbbiakban: „Sony”),
a jelen Sony termékben megtalálható szoftver (kivéve az
alábbiakban meghatározott „kizárt szoftverek”) és kapcsolódó
anyagok (együttesen „Sony szoftver”) licencadója között.
Ez az EULA a Sony szoftverre és a Sony kapcsolt vállalatai
és harmadik fél licencadók (a továbbiakban: „harmadik fél
licencadók”) szoftvereire, valamint a kapcsolódó nyomtatott
vagy online dokumentációra vonatkozik. A Sony szoftver
alatt a Sony termék szoftverét (ideértve a Sony által az Ön
rendelkezésére bocsátott frissítéseket vagy módosított
szoftvert is) értjük, melyet hordozón tárolnak vagy bármely
módon a Sony termékre töltenek le, azonban ebbe nem
tartoznak bele az alábbiakban meghatározott kizárt szoftverek.

SZOFTVERLICENC

Ez a Sony termék internetes videofunkciót (a továbbiakban:
„internetes videofunkció”) is tartalmaz, mely bizonyos,
a Sony-entitásokon kívül álló, harmadik félnek minősülő
szolgáltatóktól (a továbbiakban: „harmadik fél szolgáltatók”)
származó tartalomszolgáltatásokhoz (a továbbiakban:
„termékartalomszolgáltatások”) nyújt hozzáférést. Az
Internetes videofunkció használatára a jelen EULA mellett
a Sony adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, melyekbe bele
kell egyeznie. Ha nem egyezik bele az EULA vagy a Sony
vonatkozó adatvédelmi irányelveinek feltételeibe, melyeket
a Sony saját belátása szerint időnként módosít, a Sony nem
kíván lehetőséget biztosítani Önnek az internetes videofunkció
használatára vagy az érintett tartalomszolgáltatások
elérésére. Az internetes videofunkció használatához
internetkapcsolat szükséges. A tartalomszolgáltatások
elérésének képessége és az internetes videofunkción
keresztül elért tartalomszolgáltatások minősége az Ön
internetszolgáltatójának szolgáltatásától és szolgáltatási
feltételeitől, valamint az Ön által használt internetkapcsolat
sávszélességétől függ. A videominőség és a képméret eltérő
lehet, és ezek az Ön internetszolgáltatója által biztosított
sávszélességtől, illetve a harmadik fél szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatástól függenek. A harmadik fél szolgáltató
által szolgáltatott tartalom – beleértve többek között, de nem
kizárólag az adatokat, a zenét, a hangokat, az audiofájlokat,
a fényképeket, a képeket, a grafikákat, a jellemzőket, a
szoftvereket, a szövegeket, a videókat, az üzeneteket, a
címkéket vagy egyéb anyagokat – (a továbbiakban: „tartalom”)
és a tartalomszolgáltatások elérhetősége és szabályozása
kizárólag a harmadik fél szolgáltatók döntéseitől függ. A
harmadik fél szolgáltatók tartalmai és tartalomszolgáltatásai
az adott harmadik fél szolgáltató felhasználási feltételeinek
megfelelően kerülnek szolgáltatásra. Előfordulhat, hogy a
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A Sony szoftvert kizárólag az itt meghatározott módon
használhatja. A Sony szoftvert Ön csak licencbe kapja, nem
vásárolta meg. A Sony és annak harmadik fél licencadói
korlátozott licencjogot biztosítanak Önnek ahhoz, hogy a Sony
szoftvert kizárólag a Sony terméken használja. Előfordulhat,
hogy a Sony szoftver automatikusan létrehoz adatfájlokat a
Sony szoftverrel való használatra, és Ön elfogadja, hogy az
effajta adatfájlok a Sony szoftver részének tekintendők. A Sony
szoftvert egyetlen termékként kapja licencbe, és az összetevők
nem választhatók szét egynél több eszközön való használat
céljából, kivéve, ha erre a Sony kifejezetten engedélyt adott.
Nem használhatja a Sony szoftvert külön a Sony terméktől.
Amennyiben az alkalmazandó jogszabály nem korlátozza az
effajta tiltást, Ön elfogadja, hogy tilos módosítania, visszafejtenie,
dekompilálnia vagy szétszednie a Sony szoftver egészét vagy
részét bármely olyan célból, amely a jelen EULA értelmében nem
megengedett. Emellett nem adhatja bérbe, sem albérletbe, illetve
nem értékesítheti a Sony szoftvert, azonban kizárólag a Sony
termék értékesítése vagy átruházása részeként átruházhatja a
jelen végfelhasználói licencszerződésben (EULA) meghatározott
összes jogát, amennyiben nem tart meg másolatot, a Sony
szoftver valamennyi részét átadja (beleértve a Sony szoftver és a
jelen EULA összes másolatát, összetevőjét, bármely hordozóját,
nyomtatott anyagát, valamennyi verzióját és frissítését), és az
átvevő fél elfogadja a jelen EULA feltételeit. A Sony és annak
harmadik fél licencadói fenntartanak minden jogot, amelyet ez
az EULA nem biztosít az Ön számára kifejezetten. Ön (a) nem
kerülheti meg, módosíthatja, kapcsolhatja ki vagy játszhatja ki a
Sony szoftver bármely funkcióját vagy biztonsági funkcióját, vagy
a Sony szoftverhez kapcsolódó bármely operatív mechanizmust;
illetve (b) nem távolíthatja el, változtathatja meg, fedheti el vagy
alakíthatja át a Sony szoftverben megjelenő védjegyeket és
értesítéseket.

2

KIZÁRT SZOFTVEREK

fűződő jogokat, személyiségi jogokat, tulajdonokat vagy
egyéb tulajdonjogokat, nyilvánossághoz fűződő jogokat,
az anyagokkal vagy ötletekkel kapcsolatos elismerés jogát)
vagy bármely egyéb jogát (beleértve annak a módnak az
engedélyezését, ahogy a Sony az effajta anyagokat használja).
Bármely esetlegesen, a Sony által bárhol a világban és
bármely eszközön átalakított, sugárzott, módosított, másolt,
feltárt, licencelt, végrehajtott, közzétett, publikált, értékesített,
közvetített vagy használt anyag addig az időtartamig, amíg
a fent említett lemondott jogai fennállnak, és az Önnek
való tulajdonítás, illetve kompenzáció nélkül. Továbbá Ön
ezennel átruházza minden jogát, jogcímét és érdekeltségét,
és a Sony szabadon használhatja – anélkül, hogy Önt
kompenzálnia kellene – az anyagokban található ötleteket,
know-how-kat, koncepciókat, technikákat vagy egyéb szellemi
tulajdonjogokat, mindegy, hogy szabadalmaztatható vagy
sem, bármilyen célból, beleértve többek között, de nem
kizárólag a termékek fejlesztését, gyártását, licencelését,
marketingjét és értékesítését az effajta anyagok segítségével.
Ön azonban elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Sony
nem köteles használni az effajta ötleteket, know-how-kat,
koncepciókat, technikákat vagy anyagokat, és Önnek nem áll
jogában kényszeríteni az ilyen használatot.

A fentiekben biztosított korlátozott licencjogok ellenére
tudomásul veszi, hogy a Sony termék adott esetben
tartalmazhat olyan szoftvert, amelynek használatára más
végfelhasználói licencszerződés és más használati feltételek
vonatkoznak (a továbbiakban: „kizárt szoftverek”). Bizonyos
kizárt szoftverekre nyílt forráskódú szoftverek licencei
vonatkozhatnak („nyílt forrású összetevők”), amelyek az Open
Source Initiative által nyílt forráskódú licencként jóváhagyott
vagy egyéb, lényegükben hasonló szoftverlicencek, beleértve
többek között, de nem kizárólag minden olyan licencet,
amely az ilyen licenccel licencbe adott szoftver terjesztését
ahhoz a feltételhez köti, hogy a terjesztőnek nyílt forráskódú
formátumban is rendelkezésre kell bocsátania a szoftvert. A
nyílt forrású összetevőkre vonatkozó használati feltételeket
ezen végfelhasználói licencszerződéssel (EULA) együtt
kapja meg, és/vagy az eszköze tárolja többek között, de
nem kizárólag a „Beállítás” menükben. Kérjük, látogasson
el a http://www.sony.net/Products/Linux oldalra a jelen
Sony termékben időről időre megtalálható, érintett kizárt
szoftverek listájáért, illetve azok használatára vonatkozó
használati feltételekért. A megfelelő harmadik felek bármikor
módosíthatják ezeket a feltételeket anélkül, hogy Önnel
szemben bármilyen kötelezettségük keletkezne. A nyílt
forrású összetevőkre vonatkozó licencek feltételei az általuk
megkövetelt mértékben helyettesítik a végfelhasználói
licencszerződésben (EULA) meghatározott feltételeket.
Ha a nyílt forrású összetevőkre vonatkozó licencekben
meghatározott feltételek bármilyen mértékben tiltják a
végfelhasználói licencszerződésben (EULA) megfogalmazott
korlátozások bármelyikét, akkor az ilyen korlátozások nem
vonatkoznak az effajta nyílt forrású összetevőkre. Ha a
nyílt forráskódú összetevőkre vonatkozó licencek feltételei
bármilyen mértékben megkövetelik, hogy a Sony a szoftverrel
együtt felajánlja Önnek a forráskód átadását, akkor a Sony
ezennel megteszi ezt a felajánlást.

TOVÁBBÍTOTT ANYAG
Az interneten keresztüli továbbítások sosem teljes mértékben
bizalmasak vagy biztonságosak. Tudomásul veszi, hogy a Sony
vállalatnak küldött üzeneteket vagy információkat mások is
olvashatják vagy belehallgathatnak, kivéve, ha külön értesítés
nincs arra vonatkozóan, hogy egy adott üzenet (például
hitelkártyaadatok) titkosítottak (kódoltan vannak elküldve).
A Sony vállalatnak küldött üzenetek miatt nem terheli külön
felelősség a Sony vállalatot az Ön irányában.

DIGITÁLIS JOGKEZELÉS
A tartalomtulajdonosok szellemi tulajdonjoguk és szerzői
jogaik védelme érdekében Windows Media digitális
jogkezelési technológiát (a továbbiakban: „WMDRM”)
használnak. A jelen Sony termék WMDRM-szoftvert
alkalmaz a WMDRM által védett tartalom eléréséhez. Ha a
WMDRM-szoftver nem képes a tartalom megvédésére, a
tartalomtulajdonosok megkérhetik a Microsoft Corporation
vállalatot (a továbbiakban: „Microsoft”), hogy érvénytelenítse
a szolgáltatásnak a védett tartalmak WMDRM-mel való
lejátszására vagy másolására vonatkozó képességét. Az ilyen
érvénytelenítés nincs hatással a nem védett tartalmakra. Ha
letölti egy védett tartalom licenceit, Ön beleegyezik abba,
hogy a Microsoft visszavonási listát foglalhasson a licencekbe.
A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik Öntől a WMDRM
frissítését ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalmaikhoz. Ha
visszautasítja a frissítést, nem férhet hozzá olyan tartalmakhoz,
amelyek csak a frissítéssel elérhetők.

FELHASZNÁLÓI FIÓK
A tartalomszolgáltatások és a tartalom elérését, böngészését
vagy használatát lehetővé tevő szerződés részeként
előfordulhat, hogy a harmadik fél szolgáltatók és/vagy
egyéb harmadik felek megkövetelik, hogy létrehozzon
egy felhasználói fiókot (a továbbiakban: „fiók”), melynek
létrehozásakor valós, pontos, aktuális és teljes adatokat kell
megadnia magáról, és fent kell tartania/szükség szerint
frissítenie kell ezeket az adatokat. Ön a felelős azért, hogy
megőrizze a fiókkal kapcsolatos minden jelszó bizalmasságát.

ADATGYŰJTÉS
Az Ön által használt bármilyen harmadik fél szolgáltatótól
származó tartalomszolgáltatás lehetővé teheti a harmadik
fél szolgáltatóknak, hogy adatokat gyűjtsenek Önről és/vagy
a szolgáltatás felhasználási módjáról. A Sony nem felügyeli
az ilyen adatgyűjtéseket, és semmilyen felelősséget nem
vállal azokért, ezért a tartalomszolgáltatások használata
előtt ajánlott megtekintenie minden vonatkozó adatvédelmi
nyilatkozatot.

HIRDETÉSEK, SZOLGÁLTATÁSI KOMMUNIKÁCIÓ
Az a tény, hogy az internetes videofunkció elérhető a
Sony termékben, illetve egy harmadik fél szolgáltató
tartalomszolgáltatásnak az internetes videofunkción keresztüli
elérhetősége nem jelenti azt, hogy a Sony jóváhagyja, támogatja
vagy ajánlja az adott harmadik fél szolgáltatót vagy annak
tartalomszolgáltatását. Ön megérti és elfogadja, hogy a
tartalomszolgáltatások és/vagy tartalmak hirdetéseket
(a továbbiakban: „hirdetések”) tartalmazhatnak.

A SONY JOGAI A FELHASZNÁLÓI ANYAGOKHOZ
Ha elektronikus levélben vagy más módon bármilyen
üzenetet vagy anyagot küld a Sony vállalatnak, beleértve
bármely választást, hozzászólást, adatot, kérdést, javaslatot
vagy hasonlót (a továbbiakban: „anyagok”), az összes effajta
anyag nem bizalmas és nem jogvédett módon lesz kezelve
(kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi szabályzatban
kifejezetten elő van írva). Ennélfogva az alkalmazandó
jogszabály értelmében maximálisan megengedett mértékig
Ön lemond minden olyan követelésről, ahol az effajta anyagok
használata megsérti bármely jogát (ideértve a személyhez

GARANCIA KIZÁRÁSA
ÖN MEGÉRTI, TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK
ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY A HARMADIK
FELEKTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREK NEM TARTOZNAK A SONY
FELÜGYELETE ALÁ. AZ ILYEN TARTALMAK ÉS/VAGY SZOFTVEREK
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KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VAGY
KAPCSOLATOS KÁRPÓTLÁST, PÉNZVISSZAFIZETÉST VAGY
KÁROKAT, A SONY TERMÉK, DOKUMENTÁCIÓ, ÜZEMIDŐ
ÉS AZ ÖN IDEJE HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELVESZTÉSE, A
TÉNYLEGES VAGY JÖVŐBELI BEVÉTELKIESÉS, BÁRMILYEN
ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVESZTESÉG, ELMARADT ÜZLETI
HASZON VAGY EGYÉB KERESKEDELMI KÁR, VAGY BÁRMILYEN
EGYÉB OKBÓL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A SONY
VÁLLALAT, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI VAGY HARMADIK
FÉL LICENCADÓI FIGYELMÉT. A SONY SZOFTVERT ÉS A
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓT, A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS A
TARTALMAKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A SONY,
ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI ÉS HARMADIK FÉL LICENCADÓI
NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL BE NEM TARTÁSA,
SZERZŐDÉSSZEGÉS, HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY
A SONY SZOFTVERREL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MÁS JOGI
NÉZET VAGY A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
(EULA) SZERINT KELETKEZETT KÁROKÉRT.

VÁLASZTÉKA, BIZTOSÍTÁSA, MINŐSÉGE, KÉPMÉRETE ÉS
ELÉRHETŐSÉGE EGYEDÜL AZ ÉRINTETT HARMADIK FÉL
SZOLGÁLTATÓ VAGY EGYÉB HARMADIK FÉL FELELŐSSÉGE ALÁ
TARTOZIK. ÖN ELFOGADJA, HOGY BETARTJA A HARMADIK FÉL
SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL AZOK TARTALOMSZOLGÁLTATÁSAIRA,
TARTALMAIRA ÉS/VAGY SZOFTVEREIRE VONATKOZÓAN
MEGÁLLAPÍTOTT BÁRMI- ÉS MINDENNEMŰ HASZNÁLATI
FELTÉTELT. TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL VESZI, ELFOGADJA ÉS
EGYETÉRT AZZAL, HOGY A TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK
ELÉRÉSÉHEZ, BÖNGÉSZÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ ÖN
ÁLTAL BIZTOSÍTOTT INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VAN
SZÜKSÉG, AMELY BIZTOSÍTÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG BÁRMELY
HARMADIK FÉL DÍJAINAK MEGFIZETÉSÉT (PÉLDÁUL AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÓI VAGY KÖZVETÍTÉSI DÍJAK) AZ EFFAJTA
HOZZÁFÉRÉSHEZ, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKKAL EGYÜTT
JÁRÓ HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉHEZ VAGY KÉZBESÍTÉSÉHEZ.
A SONY, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI ÉS HARMADIK FÉL
LICENCADÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN
FELHASZNÁLÓI KOMMUNIKÁCIÓ VAGY SZEMÉLYRE SZABOTT
BEÁLLÍTÁS IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT, NEM MEGFELELŐ
KÉZBESÍTÉSÉÉRT VAGY HIBÁS TÁROLÁSÁÉRT.

Előfordulhat, hogy néhány joghatóság nem engedélyezi
a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy
korlátozását, a vélelmezett garanciák vagy feltételek kizárását
vagy korlátozását, illetve korlátozásokat engedélyezhet arra
vonatkozóan, hogy a vélelmezett garancia meddig érvényes,
ezáltal lehetséges, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások
nem vonatkoznak Önre.

A SONY SZOFTVER ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ
JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE,
TÖRVÉNYEN ALAPULÓ VAGY EGYÉB, MINDENNEMŰ
GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A SONY, ANNAK
KAPCSOLT VÁLLALATAI ÉS HARMADIK FÉL LICENCADÓI
KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE
TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉSRE,
TULAJDONRA, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT
IS. A SONY, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI ÉS HARMADIK FÉL
LICENCADÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A SONY SZOFTVER
ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ MEG FOG FELELNI AZ
ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, ILLETVE HOGY A SONY SZOFTVER
MŰKÖDTETÉSE ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ.
TOVÁBBÁ A SONY, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI, HARMADIK
FÉL LICENCADÓI ÉS EGYÉB HARMADIK FELEK NEM VÁLLALNAK
GARANCIÁT, NEM TESZNEK SEMMILYEN KIJELENTÉST,
ILLETVE NEM SZABNAK MEG SEMMILYEN FELTÉTELT A SONY
SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK VAGY ENNEK EREDMÉNYÉNEK
MEGFELELŐSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA,
ILLETVE EGYÉB SZEMPONTOK TEKINTETÉBEN. A SONY,
ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI, ILLETVE A SONY HIVATALOS
KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS
INFORMÁCIÓK VAGY TANÁCSOK NEM SZOLGÁLNAK GARANCIA
VAGY FELTÉTEL ALAPJÁUL, ILLETVE SEMMILYEN MÓDON NEM
MÓDOSÍTHATJÁK EZEN GARANCIA- ÉS FELTÉTELKIZÁRÁST.
AMENNYIBEN A SONY SZOFTVER, A SONY SZOFTVERT
TARTALMAZÓ HORDOZÓ VAGY A DOKUMENTÁCIÓ HIBÁSNAK
BIZONYUL, AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS
TELJES KÖLTSÉGÉT ÖN (ÉS NEM PEDIG A SONY VAGY A SONY
HIVATALOS KÉPVISELŐJE) VISELI.

HORDOZÓVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZOTT GARANCIA
Olyan esetekben, ahol a Sony szoftver vagy annak bármely
része hordozón áll rendelkezésre, a Sony kilencven (90)
napos garanciát biztosít attól a naptól kezdve, amikor Ön azt
eredetileg megvásárolta; a hordozó, amelyen a Sony szoftver
rendelkezésére áll, normál használat mellett mentes lesz az
anyag- és kidolgozási hibáktól. A korlátozott garancia kizárólag
Önre mint eredeti engedélyesre terjed ki. A Sony teljes
kötelezettségét és az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségét
fogja képezni a Sony korlátozott garanciájának nem megfelelő
hordozó cseréje. A HORDOZÓVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY
VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL (BELEÉRTVE
AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, TULAJDONRA, JOGSÉRTÉSRE,
ILLETVE ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT IS), IDŐTARTAMA
KILENCVEN (90) NAPRA KORLÁTOZÓDIK, AMELYNEK
KEZDETE AZ A NAP, AMIKOR ÖN A HORDOZÓT EREDETILEG
MEGVÁSÁROLTA. NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI
A VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL KORLÁTOZOTT
IDŐTARTAMÁT, EZÁLTAL ELŐFORDULHAT, HOGY EZEN
KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. EZ A GARANCIA
MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN
SZÁMÁRA, TOVÁBBÁ EGYÉB JOGOKKAL IS RENDELKEZHET,
AMELY JOGHATÓSÁGONKÉNT VÁLTOZHAT.

SZELLEMI TULAJDONJOG / SZELLEMI TULAJDONJOG MEGSÉRTÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS ÉS
ÉRTESÍTÉSI ÜGYNÖK

Egyes joghatóságok nem engedik meg a vélelmezett
garanciák kizárását, így lehet, hogy a fenti kizárás nem
vonatkozik Önre.

A Sony tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait,
és arra kéri, hogy Ön is tegye ezt. A Sony irányelveinek
része, hogy szükség esetén saját mérlegelése alapján (a)
felfüggesztheti és/vagy letilthatja a Sony, annak harmadik fél
szolgáltatói vagy mások szerzői jogait vagy egyéb szellemi
tulajdonjogait ismétlődően megsértő harmadik fél szolgáltatók
tartalmait vagy a tartalomszolgáltatások felhasználóit; és
(b) továbbíthatja a szellemi tulajdonjogok sérelméről szóló
jelentéseket a harmadik fél szolgáltatóknak és másoknak, hogy
azok felülvizsgálhassák, és a szellemi tulajdonjogok védelmére
vonatkozó eljárások feltételeinek megfelelően járhassanak

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
A SONY (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG
A HARMADIK FÉL LICENCADÓKKAL VAGY HARMADIK
FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATOS HANYAGSÁGOT
IS), ANNAK KAPCSOLT VÁLLALATAI VAGY HARMADIK
FÉL LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK
AZ ÖN IRÁNYÁBAN SEMMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETETT,
VÉLETLENSZERŰ, MEGTORLÓ, PÉLDASZERŰ VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK
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el. A Sony szoftver szerzői jogi törvények, nemzetközi szerzői
jogi megállapodások és a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és szerződések védelme alatt áll. Előfordulhat, hogy
a Sony szoftverben tulajdoni logók, szolgáltatási védjegyek,
védjegyek, jellemzők és márkanevek találhatók. A Sony
szoftver készítésével a Sony és annak harmadik fél licencadói
nem adnak Önnek semmilyen engedélyt azon tulajdoni logók,
szolgáltatási védjegyek, védjegyek, jellemzők és márkanevek
használatára. A Sony szoftver bármilyen engedély nélküli
használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, védjegyjogokkal
kapcsolatos törvényeket, adatvédelmi és hirdetéssel
kapcsolatos törvényeket, valamint a polgári és büntető
alapszabályokat. A Sony szoftverhez fűződő minden jog,
jogcím és érdekeltség, illetve annak bármi- és mindennemű
másolata vagy részlete a Sony, annak harmadik fél licencadói,
beszállítói és/vagy harmadik felek tulajdona. A Sony, annak
harmadik fél licencadói, beszállítói és/vagy egyéb harmadik
felek a jelen végfelhasználói licencszerződésben kifejezetten
meg nem adott minden jogot magának tartják fenn.

tisztségviselőit, alkalmazottait, információszolgáltatóit,
licencadóit és engedélyeseit, kapcsolt vállalatait,
tartalomszolgáltatóit, valamint közvetett és közvetlen
anyavállalatát/anyavállalatait (együttesen: „kártalanított
felek”), és gondoskodik azok kármentességéről, illetve
a kártalanított felek mindennemű kötelezettségéről és
költségéről (korlátozás nélkül beleértve az ügyvédi díjakat
és költségeket), amely a következők okán felmerülő bármely
igénnyel kapcsolatos: (i) Ön bármilyen módon megsérti
vagy állítólagosan megsérti a jelen EULA feltételeit, (ii) a
továbbiakban bármely információt küld be a Sony számára,
(iii) Ön megsérti vagy állítólagosan megsérti harmadik felek
jogait, (iv) ha Ön bármilyen kárt vagy állítólagos kárt okoz a
Sony szoftver esetében. Az alkalmazandó jogszabály által
engedélyezett maximális mértékig az Ön által a védelem vagy
igény rendezése céljából kiválasztott jogi tanácsadóhoz a Sony
vállalatnak és/vagy a kártalanított félnek/feleknek még azelőtt
hozzá kell járulnia/járulniuk, mielőtt a jogi tanácsadó Önt, a
Sony vállalatot és/vagy a kártalanított felet/feleket képviselni
kezdené. Ön és jogi tanácsadója a védelem vagy bármely
igény rendezése során a kártalanított fél/felek által észszerűen
megkövetelt legnagyobb mértékben fog együttműködni.
A Sony és/vagy a kártalanított fél/felek saját költségére/
költségükre fenntartja/fenntartják a jogot a kizárólagos
védelem vagy rendezés elvállalására, és az Ön általi
kártalanításra egyébként vonatkozó kérdések szabályozására.
Semmilyen esetben sem adhatja hozzájárulását bírósági
határozathoz, egyezséghez, lefoglaláshoz vagy zálogjoghoz,
illetve a Sony vállalat vagy bármely kártalanított fél érdekeit
hátrányosan befolyásoló bármely más cselekedethez a Sony
és/vagy a kártalanított fél/felek előzetes, írásbeli hozzájárulása
nélkül.

Ön a felelős az összes alábbi tevékenységért, beleértve a
tartalomszolgáltatások Ön vagy az Ön Sony termékét vagy
fiókját (a „Felhasználói fiók” pontban meghatározottak szerint)
használó más felhasználók általi eléréséből, böngészéséből
vagy használatából adódó jogi felelősséget is. Kizárólag
törvényes célokra használja a Sony szoftvert. A Sony szoftver
esetlegesen üzleti, kereskedelmi vagy közérdekű célokból
készített másolatából semmit se terjeszt, cserél ki, módosít,
értékesít vagy továbbít. A Sony a jelen EULA feltételeinek
betartása mellett nem kizárólagos, nem átruházható,
korlátozott jogot biztosít Önnek az internetes videofunkció
használatára és a tartalomszolgáltatások és tartalmak
elérésére, a jelen EULA rendelkezéseinek megfelelően.
Továbbá beleegyezik, hogy semmilyen módon nem szakítja
meg, illetve nem kíséreli meg megszakítani a Sony szoftver és
az internetes videofunkció működtetését.

AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ / AZ EULA MÓDOSÍTÁSA A
SZOLGÁLTATÁSOKAT ILLETŐEN
Bizonyos időközönként a Sony vagy a harmadik felek
automatikusan frissíthetik vagy egyéb módon módosíthatják
a Sony szoftvert, például többek között, de nem kizárólag
hibajavítás, funkciók fejlesztése és biztonsági funkciók javítása
céljából. Ezek a frissítések és módosítások megváltoztathatják
vagy törölhetik a Sony szoftver funkcióit vagy egyéb jellemzőit,
többek között azokat, amelyekre Ön hagyatkozhat. Ön ezennel
elfogadja, hogy ezek a tevékenységek a Sony saját belátása
szerint történnek, és a Sony a frissítések és módosítások
teljes telepítéséhez és elfogadásához kötheti a Sony szoftver
további használatát. A Sony hozzáadhatja, módosíthatja vagy
eltávolíthatja az EULA bármely részét vagy használati feltételét
– ahogy az a Sony szoftverre alkalmazandó – bármikor az Ön
előzetes értesítése nélkül. A Sony szoftver további használatával
Ön jelzi, hogy elfogadja ezt. A Sony bármilyen jogi és technikai
jogorvoslatot igénybe vehet, hogy megakadályozza a jelen
EULA megszegését és/vagy végrehajtsa az EULA rendelkezéseit,
beleértve többek között, de nem kizárólag az internetes
videofunkció Ön általi használatának azonnali befejezését, ha a
Sony saját belátása szerint úgy hiszi, hogy Ön megszegi a jelen
EULA rendelkezéseit.

Ha úgy gondolja, hogy munkáját olyan módon lemásolták,
mely kimeríti a szerzői jog sérelmének fogalmát, vagy szellemi
tulajdonjogai egyéb módon sérültek, kérjük, először az érintett
tartalomszolgáltatás harmadik fél szolgáltatójával lépjen
kapcsolatba. Ha nem tudja felvenni a kapcsolatot egy ilyen
harmadik fél szolgáltatóval, vagy az érintett tartalom a Sony
tulajdona, a következő információk feltüntetésével írásban
értesítheti a Sony vállalatot (a Sony termékhez mellékelt
dokumentációban meghatározott kapcsolatfelvételi címen):
(a) annak a személynek az elektronikus vagy fizikai aláírása, aki
felhatalmazással rendelkezik, hogy eljárjon a szerzői jogi vagy
egyéb szellemi tulajdonjogi érdekekkel kapcsolatban; (b) leírás
arról a szerzői joggal védett munkáról vagy egyéb szellemi
tulajdonról, melyet az Ön véleménye szerint sérelem ért; (c)
az adott szolgáltatás leírása, melyen az Ön által jogsértőnek
vélt tartalom megtalálható, kellő részletességgel ahhoz, hogy
megtalálhassuk a tartalmat; (d) az Ön címe, telefonszáma
és e-mail-címe; (e) egy nyilatkozat, melyben kijelenti, hogy
jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználási módot nem
hagyta jóvá a szerzői jog vagy szellemi tulajdon tulajdonosa,
annak ügynöke vagy a törvény; és (f) egy nyilatkozat, melyben
a hamis tanúzásból eredő büntetőjogi felelősségének
tudatában kijelenti, hogy az írásos értesítésben szereplő fenti
információk pontosak, továbbá Ön a szerzői jog vagy szellemi
tulajdonjog tulajdonosa vagy felhatalmazással rendelkezik,
hogy eljárjon a szerzői jog vagy a szellemi tulajdonjog
tulajdonosának nevében.

MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A Sony szoftver nem hibatűrő, és nem úgy lett tervezve,
gyártva vagy értékesítve, hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt igénylő környezetek
(például nukleáris létesítmények, repülőgépek, kommunikációs
rendszerek, légi irányítás, újraélesztő berendezések vagy
hadászati rendszerek) online vezérlőeszközeként használják,
ahol a Sony szoftver hibája halált, személyi sérülést,
illetve súlyos fizikai vagy környezeti károsodást okozhat (a
továbbiakban: „magas kockázatú tevékenységek”). A SONY,
A HARMADIK FÉL LICENCADÓINAK MINDEGYIKE ÉS AZOK
KAPCSOLT VÁLLALATAI KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTANAK MINDEN

KÁRTALANÍTÁS
Az alkalmazandó jogszabály értelmében maximálisan
megengedett mértékig Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja
és megvédi a Sony vállalatot, annak képviselőit, igazgatóit,
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Ebben az esetben meg kell semmisítenie a Sony szoftvert
és a kapcsolódó dokumentációt, valamint azok valamennyi
Ön által készített másolatát. Ráadásul megszűnés esetén
nem lesz visszkereseti joga a Sony vállalattal, annak kapcsolt
vállalataival, harmadik fél licencadóival, illetve egyéb
harmadik felekkel szemben a Sony szoftver vagy a kapcsolódó
dokumentációk használhatatlansága miatt.

KIFEJEZETT ÉS VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT,
AMELY NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZIK.

TITKOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA EXPORTÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
Előfordulhat, hogy a Sony szoftver titkosítási technológiát
tartalmaz. Ön tudomásul veszi, hogy a titkosítási technológiát
tartalmazó Sony szoftver bármilyen exportálásához az Ön
tartózkodási helyéről, vagy az efféle szoftver a tartózkodási
helyén kívüli személynek való későbbi újbóli exportálásához
lehetséges, hogy licenc vagy valamely kormányhatóság egyéb
engedélye szükséges. A jelen licencszerződés elfogadásával
beleegyezik, hogy tiszteletben tartja az Amerikai Egyesült
Államok valamennyi vonatkozó exporttörvényét és rendeletét
a beszerzett Sony termék vásárlása és használata során,
többek között ideértve, de nem kizárólag a kriptográfiai
cikkek exportjának ellenőrzésével kapcsolatos rendeleteket,
továbbá beleegyezik, hogy nem továbbítja a Sony szoftvert,
illetve nem ad engedélyt annak továbbítására tiltott országba,
valamint más módon sem sérti meg az effajta korlátozásokat
és rendeleteket.

AZ ESZKÖZ REGISZTRÁCIÓJÁNAK TÖRLÉSE
Amennyiben visszaviszi a Sony terméket a vásárlás helyére, a
jelen végfelhasználói licencszerződéssel (EULA) összhangban
átruházza a Sony terméket, vagy ha a jelen EULA megszűnik,
Ön elfogadja, hogy: (i) meg kell szüntetnie a Sony termék
regisztrációját a Sony terméken létrehozott vagy azon
keresztül elért fiókok törlésével, és (ii) vissza kell állítania a
Sony termék eredeti gyári beállításait. KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS
A HARMADIK FELEKNÉL NYITOTT BÁRMELY FIÓK, VALAMINT
A SONY TERMÉK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
BÁRMELY FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ BIZALMASSÁGÁNAK
MEGŐRZÉSÉÉRT.

SZOFTVERREL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK ÉS LICENCEK
Ez a termék bizonyos nyílt forrású vagy egyéb olyan szoftvert
tartalmaz, amelyre a GNU General Public License (Általános
Nyilvános Licenc, a továbbiakban: „GPL”), GNU Library/Lesser
General Public License (Kevésbé Általános Nyilvános Licenc,
a továbbiakban: LGPL), valamint különböző és/vagy további
szerzői felhasználási engedélyek, felelősségkizárások és
értesítések vonatkoznak. A GPL, LGPL és néhány egyéb licenc,
felelősségkizárás és értesítés pontos feltételei ezen termék
menüjében vannak közreadva.

ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS
MÉG HA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN
LEHETSÉGES IS ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁS, A FELEK EZENNEL
AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN MAXIMÁLISAN
MEGENGEDETT MÉRTÉKIG LEMONDANAK ARRÓL A JOGUKRÓL,
HOGY A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSSEL
KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁKAT ESKÜDTSZÉK
ELŐTT RENDEZZÉK. Bármely kereseti alapja is legyen a
szolgáltatásokkal kapcsolatban, azt a kérelem vagy keresetalap
felmerülésétől számított egy (1) éven belül el kell indítania
az alkalmazandó jogszabály értelmében maximálisan
megengedett mértékig. Néhány joghatóság nem engedélyezi
a keresetek indítására vonatkozó idő korlátozását (vagy
hosszabb időszakot ír elő), így előfordulhat, hogy ez a
korlátozás nem vonatkozik Önre.

Ezen futtatható fájlok és könyvtárak forráskódját a következő
hivatkozás használatával lehet beszerezni:
http://oss.sony.net/Products/Linux/

TELJES SZERZŐDÉS, ÉRTESÍTÉS, ELÁLLÁS, ELVÁLASZTHATÓSÁG ÉS
JOGHATÓSÁG
Ez az EULA, a Sony terméket kísérő korlátozott garancia, a
Sony akkori adatvédelmi szabályzata, valamint a helyi Sony
vállalat weboldalán közzétett további használati feltételek
együtt alkotják a teljes szerződést, amely Ön és a Sony között
létrejön a Sony termékre és Sony szoftverre vonatkozóan.
A Sony alábbi értesítései érkezhetnek levélben, e-mailben,
illetve közzétehetők a helyi Sony vállalat weboldalán. A Sony
ezen végfelhasználói licencszerződésben (EULA) biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése gyakorlásának vagy
kikényszerítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást. Ha e LICENCSZERZŐDÉS
bármely része érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek vagy
végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott intézkedést
a LICENCSZERZŐDÉS szándékának fenntartása érdekében a
megengedett maximális mértékig kell végrehajtani, a többi
résznek pedig maradéktalanul érvényben kell maradnia. A
jogszabály által megengedett mértékig erre a szerződésre
a japán törvények vonatkoznak, illetve azok alapján kell
értelmezni.

KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FELEK
Minden harmadik fél licencadó az általa biztosított szoftver
tekintetében a jelen EULA egyes intézkedésének kifejezetten
meghatározott kedvezményezettje, és mint ilyen jogosult az
adott intézkedések végrehajtására.

FELTÉTEL
Ez az EULA a megszűnéséig hatályban marad. A Sony azonnal
felmondhatja a jelen végfelhasználói licencszerződést
(EULA), ha Ön nem teljesíti annak feltételeit értesítésre.
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