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FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET 

ÉS KIKÖTÉSEKET („Feltételek és kikötések”), VALAMINT A WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY 

WEBHELYEN TALÁLHATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT („ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT”).  

A Webhely használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Feltételek és kikötések kötelező erejét, továbbá 

elismeri, hogy lehetősége van bizonyos jogok érvényesítésére.  Ez utóbbit illetően a jelen Feltételek és kikötések egy 

választottbíráskodási megállapodást tartalmaznak, amely korlátozza az Ön keresetindítási jogát és a valamely bíró 

vagy esküdtszék által eldöntött jogvitákra való jogát, emellett az Ön iránti korlátozott felelősségvállalásunk kikötéseit 

is tartalmazzák.  Azzal, hogy továbbra is használja a jelen Webhelyet, elismeri, hogy továbbra is meg kell felelnie a 

jelen Feltételeknek és kikötéseknek. Ha nem fogadja el a jelen Feltételek és kikötések kötelező erejét, ne használja 

ezt a Webhelyet.  

A jelen „Webhely” (meghatározását lásd alább) tulajdonosa és üzemeltetője a Molson Coors Beverage Company és 

annak leányvállalatai, ide értve a Molson Coors North America és a Molson Coors Europe vállalatokat, azok működtető 

vállalatait, és azok leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait és kapcsolt márkáit, ügynökeit, megbízott szolgáltatóit és 

vállalati kapcsolt egységeit, amelyek a nevünkben járnak el (a továbbiakban: „Molson Coors”, „minket”, „miénk” vagy 

„mi”).  A jelen szerződés Ön (és amennyiben a jelen használati feltételeket egy másik jogi személy nevében fogadja el, 

akkor ezen jogi személy) és az Ön által használt digitális tulajdon tulajdonosa, a Molson Coors jogi személy között jött 

létre.  A jelen Használati feltételek és kikötések (a továbbiakban: „Feltételek és kikötések”) a Webhelyeket és az online 

hirdetéseket szabályozó jogi feltételeket és kikötéseket tartalmazzák. A „Webhely(ek)” kifejezés a Molson Coors 

webhelyeire, általunk felügyelt közösségi oldalaira, promóciós oldalaira, widgetjeire és mobiloldalaira, illetve -

alkalmazásaira, jutalomprogramjainkra, blogjainkra, interaktív alkalmazásainkra, az Önnek küldött e-mailekre és 

szöveges üzenetekre, valamint azokra az egyéb digitális/online tulajdonokra utal, amelyeken a jelen feltételeket 

közzétesszük, illetve amelyeken hivatkozunk ezekre (kivéve, ha egy adott oldalon, alkalmazásnál vagy szolgáltatásnál egy 

másik vagy további szabályzat is feltüntetésre kerül, amely esetben e másik szabályzat rendelkezései és szabályozásai az 

irányadóak).  

1. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT; MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓK 

 

A jelen Feltételek magukba foglalják a Molson Coors Adatvédelmi szabályzatát, amely az Ön adatainak gyűjtésével, 

felhasználásával és közlésével kapcsolatos gyakorlatainkat írja le. Joga van eldönteni, hogyan kommunikáljunk Önnel. A 

kommunikáció kezelésével kapcsolatos további információért, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot vagy a 

marketingkommunikációt (pl. e-mail). 

 

2. A WEBHELY KIZÁRÓLAG AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁRT ELÉRT FOGYASZTÓK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 

 

A. Ön elismeri és elfogadja, hogy annak a helynek a joghatósága szerint elérte az alkoholfogyasztási korhatárt, 

ahonnan hozzáfér a Webhelyhez. Amennyiben még nem érte el az alkoholfogyasztási korhatárt, nem férhet hozzá a 

Webhelyhez, illetve nem használhatja azt, beleértve a Webhelyen található hirdetési vagy marketinginformációkhoz való 

hozzáférést is. 18 év alatti személyeknek tilos a Webhelyhez való hozzáférés.  

http://www.molsoncoors.com/en/privacy
http://www.molsoncoors.com/en/privacy
http://www.molsoncoors.com/en/privacy


 
B. Ha Ön elérte az alkoholfogyasztási korhatárt, ezúton elismeri és elfogadja, hogy nem továbbítja a jelen 

Webhelyet, illetve nem oszt meg Tartalmat (meghatározása alább, az 5A szakaszban) erről a Webhelyről az e korhatár 

alatti személyekkel.  

C. Az alkoholfogyasztási korhatár elérése elengedhetetlen feltétele annak, hogy Ön megvásárolhassa vagy 

fogyaszthassa a Molson Coors alkoholtartalmú italait, illetve részt vehessen a jelen Webhelyen vagy másutt hirdetett 

promócióinkban/ajánlatainkban. 

 

3. VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK; TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA  

 

A. A Molson Coors termékei és szolgáltatásai világszerte rendelkezésre állnak. Egyes Webhelyek (beleértve a 

bizonyos márkákhoz vagy üzleti egységekhez tartozó Webhelyeket) olyan termékeket és szolgáltatásokat 

tartalmazhatnak, amelyek kizárólag egyes joghatóságok esetében állnak rendelkezésre.  

B. A Molson Coors Webhelyeit annak az adott joghatóságnak a vonatkozó törvényei szabályozzák, ahol jelen 

vagyunk.    

 

4. FELTÉTELEK FRISSÍTÉSEI; A HOZZÁFÉRÉS FRISSÍTÉSÉNEK VAGY MEGSZÜNTETÉSÉNEK JOGA 

Azzal, hogy használja a Webhelyeket, illetve a Feltételek és kikötések bármely változását követően továbbra is használja 

a Webhelyeket, elfogadja a Feltételek és kikötések feltételeit és kikötéseit. Ha nem fogadja el a Feltételeket és 

kikötéseket, ne használja ezt a Webhelyet. Időről időre frissíthetjük a Feltételeket és kikötéseket azáltal, hogy 

kiegészítéseket vagy módosításokat teszünk közzé ezen az oldalon, ezért javasoljuk, hogy időnként tekintse át a 

Feltételeket és kikötéseket. Annak érdekében, hogy segítsük a változások nyomon követését, az alábbi két lépést tesszük 

meg: (i) jelezzük a Feltételek és kikötések utolsó frissítésének dátumát fent; (ii) amikor jelentősen módosítjuk a 

Feltételeket és kikötéseket, szembetűnő értesítést jelenítünk meg az ilyen változásokról a Webhely kezdőoldalán, vagy 

e-mailt küldünk minden olyan felhasználónak, akihez a Molson Coors (vagy az adott üzleti egység) kapcsolattartási 

adatokkal rendelkezik. Ha a Webhelyet az esetlegesen módosított Feltételek és kikötések közzétételét követően 

használja, az a módosított szabályzat elfogadásának minősül, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a 

Feltételeket és kikötéseket. 

5. A WEBHELY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY 

 

A. A Molson Coors nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, korlátozott jogot és engedélyt biztosít Önnek 

a jelen Webhelyhez és a rajta közzétett Tartalomhoz való hozzáférésre, valamint a jelen Webhely és a rajta közzétett 

Tartalom használatára és magáncélú megjelenítésére, kizárólag személyes, nem kereskedelmi használat céljából, 

amennyiben Ön teljes mértékben betartja a jelen Feltételeket és kikötéseket.  

B. A Webhelyet vagy a rajta közzétett Tartalmat a fenti 5(A) szakaszban leírtaktól eltérő semmilyen egyéb módon 

nem használhatja. Korlátozás nélkül, közvetlenül vagy közvetett módon tilos: (a) bármely Tartalom másolása, 

sokszorosítása, módosítása, terjesztése, megjelenítése, kivonatolása vagy továbbítása; (b) a Webhely vagy Tartalom 

bármely kereskedelmi célra való felhasználása; (c) a Webhely biztosításához használt technológia visszamodellezése, 

visszafejtése, manipulálása vagy szétbontása (kivéve akkor és csak olyan mértékben, amennyiben az említett korlátozást 

tiltja a vonatkozó törvény valamely kötelező rendelkezése); (d) a Webhelybe vagy az annak működését lehetővé tevő 

technológiába való beavatkozás, illetve az ezekben történő károkozás; (e) másvalaki megszemélyesítése vagy az Ön 

személyével vagy vállalatával kapcsolatos félrevezetés; (f) a Webhelyhez való jogosulatlan hozzáférés megszerzésének 

kísérlete; (g) a Webhely felhasználóiról vagy magáról a Webhelyről való információgyűjtés; (h) valamely harmadik fél 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos vagy egyéb jogának, illetve bármely közösségioldal-platform feltételeinek megsértése, 

eltulajdonítása vagy megszegése; (i) bármely törvény, jogszabály vagy rendelkezés megsértése, továbbá (j) a Webhely 

bármely harmadik fél általi használatába vagy élvezetébe, illetve a Webhely általunk való biztosíthatóságába történő 

beleavatkozás.   



 
C. Ön beleegyezését adja, hogy jelenti, ha tudomására jut a jelen Feltételek és kikötések mások általi bármely 

megsértése.  

D. A jelen Feltételek megszegése azzal a korlátozással járhat, hogy Ön nem férhet hozzá egy Webhely egészéhez 

vagy annak egy részéhez, és a szabályszegés jelentésre kerülhet a bűnüldöző hatóságok felé. A jelen Feltételek bármely 

részének változása vagy bármely része alól való mentesség csak akkor lép hatályba, illetve kerül tényleges alkalmazásra, 

ha a Molson Coors valamely megfelelő felhatalmazással rendelkező vezetője ezt hivatalosan közzéteszi vagy írásos 

formában közli és aláírásával megerősíti. 

 

6. SZELLEMI TULAJDONJOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 

 

A. Minden olyan jog, amely egy Webhelyre és a rajta közzétett vagy a jövőben esetlegesen közzéteendő tartalomra 

vonatkozik, korlátozás nélkül beleértve a szöveget, videót, képeket, grafikákat, dizájnokat, információkat, 

alkalmazásokat, szoftvereket, cikkeket, könyvtárakat, valamint a védjegyeket, szolgáltatás-védjegyeket, kereskedelmi 

neveket, kereskedelmi arculatot, szerzői jogokat, logókat, domainneveket, kódokat, szabadalmakat és/vagy a szellemi 

tulajdon bármely formáját (együttesen: a „Tartalom”), a Molson Coors vagy a Tartalmat engedélyező harmadik fél 

kizárólagos tulajdona, és az is marad.  

B. Egyes joghatóságok esetében a Molson Coors valamely harmadik féltől licencel és forgalmaz egy adott márkát 

és az ahhoz tartozó összes védjegyet. Ezekben az esetekben a harmadik fél szellemi tulajdonára vonatkozó minden jog e 

harmadik fél kizárólagos tulajdona marad, és minden jognak e harmadik félre kell szállnia. Egyes esetekben a Webhelyek 

és online szolgáltatások különböző harmadik felek neveit, védjegyeit és szolgáltatás-védjegyeit tartalmazzák, melyek az 

adott tulajdonosaik tulajdonát képezik. 

C. Minden Webhely és hozzá tartozó Tartalom szerzői jogi, védjegyre vagy egyéb, szellemi tulajdonra és nem 

szellemi tulajdonra vonatkozó törvény, valamint nemzetközi egyezmények védelme alatt áll mindenfajta jogosulatlan 

felhasználással, másolással és terjesztéssel szemben. 

D. Hacsak a Molson Coors előzetesen, írásban nem ad erre kifejezett engedélyt, tilos a Tartalom egészben vagy 

részben történő bármilyen célú rögzítése, sokszorosítása, előadása, átruházása, értékesítése, licencelése, módosítása, 

kivonatolása vagy kivonatoláshoz való felhasználása, újraközlése, visszamodellezése, feltöltése, szerkesztése, 

közzététele, továbbítása, nyilvános megjelenítése, keretezése, hivatkozása, terjesztése vagy kihasználása.  

E. A Tartalomnak a jelen Feltételek és kikötések által megengedettektől eltérő bármely használata a jelen 

Feltételek és kikötések megsértésének minősül, és sértheti a Molson Coors jogait vagy az érintett tartalmat tulajdonló 

harmadik fél jogait. Semmilyen, a jelen Feltételekben és kikötésekben vagy valamely Webhelyen megjelenített tartalom 

sem értelmezhető sem burkoltan, sem az estoppel elvén, sem bármely egyéb módon bármely Tartalom bármely módon 

történő, a Molson Coors vagy a Webhelyen megjelenített Tartalmat vagy szellemi tulajdont tulajdonló harmadik fél 

előzetes írásos beleegyezése nélkül való felhasználására adott engedélyként vagy jogként. A jelen Webhelyhez kizárólag 

saját, nem kereskedelmi céllal férhet hozzá. Egy Webhelyen közzétett Tartalom bármiféle jogosulatlan használata 

polgárjogi vagy büntetőjogi szankciót vonhat maga után. 

 

7. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM; ELFOGADHATÓ TARTALOM 

 

A. Előfordulhat, hogy egyes Webhelyek engedélyezik, hogy ötleteket, elképzeléseket, megjegyzéseket, grafikákat, 

fényképeket, kérdéseket, panaszokat, anyagokat vagy egyéb információkat küldjön (ezek mindegyike „Felhasználói 

tartalom”-nak minősül) a Molson Coors számára közzététel vagy kommunikáció formájában. Azáltal, hogy Felhasználói 

tartalmat küld nekünk, engedélyezi számunkra, továbbá biztosítja és szavatolja, hogy a Felhasználói tartalomra jogosult 

bármely érintett harmadik fél is engedélyezi számunkra az örök, visszavonhatatlan, nemzetközi, jogdíjmentes, nem 

kizárólagos, átruházható engedélyt ennek a Felhasználói tartalomnak bármely előzetes beleegyezés/jóváhagyás, 

értesítés és forrásmegjelölés vagy az Önnek vagy bármely harmadik félnek biztosított kompenzáció nélküli, bármely 

jelenleg ismert vagy később kidolgozott módon vagy médiumon keresztül történő felhasználására, sokszorosítására, 

terjesztésére, továbbengedélyezésére, módosítására, lefordítására, kivonatolására, nyilvános megjelenítésére, 



 
sugárzására, közzétételére és előadására, nem kizárólagosan beleértve a kereskedelmi használatot.  Ezúton 

visszavonhatatlanul lemond a „személyhez fűződő jogokon” vagy hasonló elméleteken alapuló bármely követeléséről, 

és hozzájárul, hogy ezen jogait nem érvényesíti. 

B. Az Ön által valamely Webhelynek elküldött anyagokat vagy kommunikációkat nem kezeljük bizalmasan.  

C. Tilos közzétennie vagy továbbítania egy Webhelynek minden olyan képet vagy képmást tartalmazó Elküldött 

tartalmat, amelyen egy az alkoholfogyasztási korhatár alatti vagy e korhatár alattinak tűnő, illetve olyan személy 

szerepel, aki a közzétételre vagy továbbításra nem adott engedélyt.  

D. Ön biztosítja és szavatolja, hogy engedéllyel rendelkezik az Ön által a jelen Webhelynek elküldött bármely anyag 

vagy kommunikáció továbbítására, és hogy ez az anyag nem sérti harmadik félnek minősülő, élő vagy halott személy 

vagy entitás szellemi tulajdonjogait vagy adatvédelmi jogait.   

E. Tilos az alábbiak bármelyikét tartalmazó Elküldött tartalmat közzétennie vagy továbbítania egy Webhelynek: A 

Molson Coors meghatározása szerinti jogsértő, pornográf, obszcén, vulgáris, gyalázkodó, becsületsértő, fenyegető vagy 

más módon kifogásolható tartalom.  

F. Ön beleegyezik, hogy az Ön által Elküldött tartalmak nem foglalják magukba, bátorítják vagy helyeslik a 

következőket:  

1) Polgári jogi felelősséget megalapozó bűncselekmény vagy büntetendő cselekmény; 

2) Az erőszak, gyűlölködés vagy zaklatás bármely formája;  

3) Az emberi jogi törvényekben megfogalmazott bármely alapon való (pl. vallás, faj, bőrszín, szexuális 

irányultság, fogyatékosság, stb. alapján történő) diszkrimináció bármely formája. 

G. Ön beleegyezik, hogy az Ön által Elküldött tartalmak nem ábrázolják, népszerűsítik vagy bátorítják a 

következőket:  

1) Felelőtlen alkoholfogyasztás;  

2) Az alkoholfogyasztási korhatár alatt lévő bármely személy alkoholfogyasztása. 

3) Hozzáértést igénylő vagy veszélyes tevékenységek végzése alkoholfogyasztás közben.  

H. Ön beleegyezik, hogy az Ön által Elküldött tartalmak nem ütköznek egyetlen vonatkozó jogszabályba, törvénybe, 

szabályzatba, irányelvbe vagy iparági szabványba sem (a Molson Coors által meghatározottak szerint). 

I. A Molson Coors fenntartja annak jogát, hogy töröljön vagy elrejtsen minden olyan Felhasználói tartalmat, 

amellyel kapcsolatban úgy ítéli meg, hogy az a jelen Feltételek és kikötések alapján nem helyénvaló.  

 

8. SZERZŐI JOGI SZABÁLYZAT/SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK; DIGITAL MILLENNIUM 

COPYRIGHT ACT   

 

A Molson Coors tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát, és Öntől is ugyanezt várjuk el. A Molson Coors a saját 

kizárólagos belátása szerint letilthatja és/vagy megszüntetheti azon felhasználók fiókjait, akik adott esetben vagy 

állítólagosan megsértik mások szellemi tulajdonjogait.  

 

Az Egyesült Államokban a Molson Coors reagál a Digital Millennium Copyright Act („DMCA”, Digitális Millenniumi Szerzői 

Jogi Törvény) szellemében történő, a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos panaszokra. Ha úgy véli, hogy az Ön szerzői 

jog alatt álló művét sérti az online szolgáltatásokban megjelenő Tartalom, kérjük, nyújtson be a Molson Coors felé egy 

írásos DMCA-bejelentést, mely az alábbi adatokat tartalmazza.  

 

Ha úgy véli, hogy szellemi tulajdonjogait megsértették, adja meg a következő adatokat a szerzői jogokért felelős vezető 

számára (elérhetősége alább):  

1. Annak a személynek az elektronikus vagy fizikai aláírása, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szellemi 

jog tulajdonosa vagy a szellemi tulajdonban érdekelt egyéb személy nevében járjon el; 

2. Annak a műnek vagy egyéb szellemi tulajdonnak a leírása, amelyet az Ön véleménye szerint megsértettek; 

3. Annak az anyagnak a leírása, amely Ön szerint sérti az Ön szellemi tulajdonát, valamint annak a helynek a leírása, 

ahol ez az anyag fellelhető; 



 
4. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail-címe; 

5. Egy nyilatkozat, amelyben nyilatkozik arról, hogy jóhiszeműen véli azt, hogy az Ön által azonosított felhasználást 

nem engedélyezte a szellemi tulajdon tulajdonosa, annak ügynöke vagy a vonatkozó törvények; és 

6. Egy nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben szereplő adatok 

pontosak, és hogy Ön a szellemi tulajdon tulajdonosa, illetve felhatalmazással rendelkezik a tulajdonos nevében történő 

eljárásra. 

Ha a Molson Coors ilyen bejelentést kap, fenntartjuk annak jogát, hogy eltávolítsuk vagy töröljük a jogsértőnek mondott 

anyagot. A Molson Coors mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogsértőnek mondott vagy az állítólagosan jogsértő 

tevékenység tárgyát képező anyagok haladéktalanul eltávolításra kerüljenek, illetve megszűnjön az ezekhez való 

hozzáférés. A Molson Coors minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy haladéktalanul értesítse az adott 

anyagot létrehozó vagy közzétevő felhasználót arról, hogy ez az anyag eltávolításra került, illetve megszűnt az ehhez az 

anyaghoz való hozzáférés. 

Molson Coors Beverage Company 
Attn: Copyright Agent, Legal 

250 South Wacker Drive, Suite 800 
Chicago, IL 60606 

webadmin@molsoncoors.com 
 

Az Egyesült Államokban hatályos DMCA által megengedett mértékig bármely felhasználó, akinek az anyaga ennek az 

irányelvnek a szellemében került eltávolításra vagy letiltásra, viszontbejelentést tehet a Molson Coors felé a DMCA 

szerint. Az ilyen viszontbejelentéseket írásban kell elküldeni a szerzői jogokért felelős vezetőnek a fenti címre, és a 

bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

1.     A felhasználó elektronikus vagy fizikai aláírása; 

2.     Annak az anyagnak a beazonosítása, amely eltávolításra került, illetve amelyhez letiltották a hozzáférést, valamint 

az a hely, ahol ez az anyag az eltávolítás vagy letiltás előtt megtalálható volt (a teljes URL-címmel együtt); 

3.     Egy nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jóhiszeműen véli úgy, hogy az anyagot 

tévedésből, vagy az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves beazonosításából eredően távolították el vagy tiltották le; 

és 

4.     A felhasználó neve, címe és telefonszáma, és egy nyilatkozat arról, hogy a felhasználó elfogadja bármely szövetségi 

kerületi bíróságnak a joghatóságát, amelyben a Molson Coors jelen van, továbbá elfogadja az idézés kézbesítését attól a 

személytől, aki az első bejelentést tette a szabálysértésről. 

9. KÉRETLEN ÖTLETEK 

 

A. A Molson Coors nem fogad kéretlen ötleteket vagy elképzeléseket. Nincs lehetőségünk a Molson Coors 

tevékenységén kívülről érkező összes ötlet vagy elképzelés felülvizsgálatára. Ön, valamint az Ön örökösei és jogutódai 

most és a jövőben is kifejezetten lemondanak az Ön által elküldött tartalomhoz hasonló bármely termékre, dizájnra vagy 

elképzelésre vonatkozó mindenfajta követelésről, beleértve az Ön által nekünk küldött összes kéretlen ötletet vagy 

elképzelést.   Amennyiben kéretlen ötleteket vagy elképzeléseket küld a Webhelyen keresztül, ezúton engedélyezi a 

Molson Coors számára az ilyen tartalom bármilyen módon történő, kompenzáció nélküli felhasználását, beleértve a 

tartalom sokszorosítását, továbbítását, közzétételét vagy sugárzását.   

 

10. REGISZTRÁCIÓ 

 



 
A. Előfordulhat, hogy egy Webhely bizonyos részei vagy funkciói regisztrációt tesznek szükségessé, vagy más 

módon kérik Öntől információk megadását bizonyos funkciók használata vagy a Webhelyen található bizonyos 

tartalmakhoz való hozzáférés érdekében („Fiókadatok”). Fiókadat lehet a teljesség igénye nélkül a felhasználónév, a cím, 

a kapcsolati adatok és a profilkép. A Fiókadat megadására vonatkozó döntés teljességgel önkéntes és opcionális. Ha 

azonban úgy dönt, hogy nem ad meg ilyen információkat, előfordulhat, hogy bizonyos Tartalmakhoz nem tud majd 

hozzáférni, illetve nem tudja használni a Webhely bizonyos részeit vagy funkcióit.  

B. Ön beleegyezik, hogy nem ad meg nekünk téves adatokat, és hogy engedély nélkül nem hoz létre olyan fiókot, 

amely valaki másé.  

C.  Nem hozhat létre egynél több személyes profilt. A Molson Coors fenntartja annak jogát, hogy saját belátása 

szerint eltávolítson vagy visszaköveteljen bármely Fiókadatot egy Webhelyről, továbbá fenntartja annak jogát, hogy 

értesítéssel vagy értesítés nélkül, bármely indokkal vagy indoklás nélkül megszüntesse az Ön ehhez a Webhelyhez vagy 

a Molson Coors összes Webhelyéhez tartozó jelszavát és tagságát. Ön beleegyezik, hogy amennyiben letiltjuk a fiókját, 

nem hoz létre másikat.  

D. Ha regisztrál egy Webhelyen, Ön felel a jelszava bizalmas kezeléséért (ha van), és a fiókjához való hozzáférés 

korlátozásáért, hogy mások ne férhessenek hozzá a Webhely jelszóval védett részéhez. Ön felelősséget vállal minden 

olyan tevékenységért, amely a fiókja, e-mail-címe vagy jelszava használatával történik (ha van), és beleegyezik, hogy nem 

értékesíti, ruházza át vagy engedi át a fiókját.  

E. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Molson Coors nem vállal felelősséget Ön vagy bármely egyéb személy 

iránt az Ön Webhelyhez való hozzáférésének megszűnéséért vagy a fiókjához tartozó Fiókadatok eltávolításáért. A 

Molson Coors saját belátása szerint határozza meg a jelen Feltételek és kikötések betartatását, döntése pedig végleges, 

kötelező erejű, nem támadható és nem fellebbezhető.  

   

11. CHAT BESZÉLGETÉS; CHAT BOTOK 

 

A. Egyes webhelyek chat beszélgetés funkciókkal rendelkezhetnek. Bizonyos esetekben ezt egy személy kezelheti, 

más esetekben mesterséges intelligenciát használó automatizált csevegőrendszereken, más néven „chatbotokon” 

keresztül történik. A chatbotok például weboldalainkon (web widgeteken keresztül), SMS által, illetve a Facebook 

Messenger-hez hasonló üzenetküldő alkalmazásokon keresztül érhetők el.  

B. Mivel ezek az automatizált chatbotok mesterséges intelligencia által, gyakran harmadik fél által biztosított 

platformokon vezéreltek, nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy vélelmezett jótállást, illetve nem vállalunk 

képviseletet a szöveganyagok és a válaszok pontosságára, eredményére vagy megbízhatóságára vonatkozóan. 

C. Keresse fel a(z) Adatvédelmi Szabályzat oldalt a chat beszélgetésen keresztül megosztott adatok általunk történő 

felhasználásával kapcsolatos tudnivalókért.  

 

12. HIVATKOZÁSOK; HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT WEBHELYEK ÉS TARTALMAK 

 

A. A jelen Webhelyre mutató hivatkozás elhelyezéséhez rendelkeznie kell a Molson Coors vállalattól kapott 

engedéllyel. A Molson Coors kizárólag saját belátása szerint hagyja jóvá a hivatkozásokat, és kizárólag abban az esetben, 

ha a harmadik fél oldalának tényleges célközönsége elérte az adott joghatóság szerinti alkoholfogyasztási életkort. Ha 

engedélyezzük Önnek az egyik Webhelyre mutató hivatkozás elhelyezését, a hivatkozás kizárólag a kezdőoldalra vagy a 

Webhelynek a Molson Coors által konkrétan jóváhagyott részére mutathat, amely szabadon hozzáférhető és nem 

vonatkoznak rá korlátozások (pl. fizetési fal, jóváhagyott felhasználói fiók vagy egyéb jelszóvédelem vagy hitelesítés). A 

hivatkozásnak normál szöveges formátumúnak kell lennie, hacsak másként rendelkező írásos jóváhagyásra nem kerül 

sor. A Webhelyre mutató hivatkozás nem károsíthatja, nem kisebbítheti és nem homályosíthatja el a bármely Molson 

Coors márkához és/vagy szellemi tulajdonhoz társított pozitív üzleti értéket, ezenkívül a hivatkozás nem keltheti azt a 

hamis képzetet, hogy az Ön webhelyét és/vagy szervezetét a Molson Coors szponzorálja, támogatja, azzal kapcsolatban 

áll és/vagy ahhoz köthető. Tilos „keretezve” megjeleníteni a Webhelyet, vagy bármely egyéb módon megváltoztatni 

annak Tartalmát. A Molson Coors fenntartja azt a jogot, hogy saját belátása szerint bármely indokkal vagy indoklás nélkül 

http://www.molsoncoors.com/EN/PRIVACY-POLICY


 
megszüntessen egy valamely webhelyre mutató hivatkozást, korlátozás nélkül beleértve minden olyan webhelyet, 

amelyet a Molson Coors nem helyénvalónak vagy a Webhellyel és/vagy a jelen Feltételekkel és kikötésekkel 

összeegyeztethetetlennek vagy ellentétesnek ítél meg.  

B. A Webhely magába foglalhat olyan, harmadik felek webhelyeire vagy forrásaira mutató hivatkozásokat, amelyek 

nem feltétlenül egyértelműek („Harmadik fél által biztosított webhelyek”), valamint harmadik felektől származó 

szoftvert, szöveget, grafikákat, cikkeket, fényképeket, dizájnokat, audiót, videót, zenét, információt, 

szoftveralkalmazásokat, bővítményeket és egyéb Tartalmakat (együttesen: „Harmadik féltől származó tartalom”). E 

Tartalmaknak nem a Molson Coors a tulajdonosa, és nem tudja sem befolyásolni, sem felügyelni e Tartalmakat, valamint 

a Webhelyünkhöz kapcsolt és a rajta hivatkozott, Harmadik féltől származó tartalmak teljesítményét, továbbá nem 

vonható felelősségre ezekért.  

C. Habár előfordulhat, hogy a jelen Webhelyet más webhelyekre mutató hivatkozásként felhasználják, a Molson 

Coors nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem hitelesíti és nem szponzorálja a hivatkozást elhelyező webhelyet, hacsak 

ezt kifejezetten ki nem jelenti a jelen Webhelyen.  Ha úgy dönt, hogy elhagyja a Webhelyet, és Harmadik fél által 

biztosított Webhelyekhez fér hozzá, illetve valamely Harmadik féltől származó tartalmat használ fel vagy telepít, akkor 

ezt a saját felelősségére teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy ettől kezdve nem a mi feltételeink és kikötéseink, illetve 

szabályzataink az irányadóak. 

D. Bizonyos esetekben harmadik fél által nyújtott szolgáltatást használhatunk a Webhelyeken keresztüli vásárlások, 

illetve a Webhelyeken keresztül bevitt adatok feldolgozásához, nem kizárólagosan beleértve a foglalási oldalakat, az e-

kereskedelmi/online kiskereskedelmi boltok webhelyeit és a promóciós oldalakat. Ezekben az esetekben az Ön által 

kezdeményezett tranzakcióra e harmadik fél szabályzatai vonatkoznak.  Nem rendelkezünk befolyással e harmadik fél 

cselekedeteire vagy webhelyeire, és nem vállalunk felelősséget ezekért.  

E. ÖN BELEEGYEZIK, HOGY A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT WEBHELYEKET VAGY A HARMADIK FÉLTŐL 

SZÁRMAZÓ TARTALMAKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ILYEN 

WEBHELYEKEN VAGY FORRÁSOKON TALÁLHATÓ VAGY RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT BÁRMELY TARTALOM, 

INFORMÁCIÓ, ADAT, HIRDETÉS, TERMÉK VAGY EGYÉB TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT, TOVÁBBÁ BELEEGYEZIK, 

HOGY EKKOR E WEBHELYEK ÉS FORRÁSOK VONATKOZÓ FELTÉTELEI ÉS KIKÖTÉSEI AZ IRÁNYADÓAK. NEM VÁLLALUNK 

FELELŐSSÉGET A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ESETLEGES 

PROBLÉMÁKÉRT.  

 

13. KÁRTALANÍTÁS 

A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS MENTESÍTI A FELELŐSSÉG ALÓL A 

MOLSON COORS VÁLLALATOT BÁRMELY HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉRE, ÁLLÍTÓLAGOS KÁRIGÉNYÉRE, KÖVETELÉSÉRE, 

JOGORVOSLATÁRA, ÍTÉLETÉRE, KÁRÁRA, VESZTESÉGÉRE, KÖTELEZETTSÉGEIRE, VALAMINT MINDEN VÉDELMI 

KIADÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGÉRE VONATKOZÓAN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ALÁBBIAKBÓL FAKADÓ VAGY AZ 

ALÁBBIAKHOZ KAPCSOLÓDÓ, ÉSZSZERŰ MÉRTÉKŰ ÜGYVÉDI DÍJAKAT: AZ ÖN ALÁBBI NYILATKOZATAINAK, 

JÓTÁLLÁSAINAK, SZÖVETSÉGEINEK VAGY MEGÁLLAPODÁSAINAK ÖN ÁLTALI MEGSZEGÉSE; A JELEN FELTÉTELEK ÉS 

KIKÖTÉSEK VAGY BÁRMELY JOGSZABÁLY ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSE; A JELEN WEBHELY ÉS/VAGY A TARTALOM ÖN ÁLTALI 

HASZNÁLATA; AZ ÖN BÁRMELY SZERZŐI JOGOT, VÉDJEGYET, KERESKEDELMI TITKOT, KERESKEDELMI ARCULATOT, 

SZABADALMAT, NYILVÁNOSSÁGOT, ADATVÉDELMET VAGY BÁRMELY SZEMÉLY EGYÉB JOGÁT SÉRTŐ VAGY BÁRMELY 

SZEMÉLY BECSÜLETÉT SÉRTŐ FELHASZNÁLÓI TARTALMA; AZ ÖN ÁLTALI BÁRMIFÉLE FÉLREVEZETÉS; ÉS/VAGY AZ ÖN 

FELHASZNÁLÓI TARTALMÁNAK A MOLSON COORS ÁLTALI HASZNÁLATA. ÖN BÁRMELY KÖVETELÉS ESETÉN TELJES 

MÉRTÉKBEN EGYÜTTMŰKÖDIK A MOLSON COORS VÉDELME ÉRDEKÉBEN, AMENNYIRE EZ ÉSZSZERŰEN SZÜKSÉGES. A 

MOLSON COORS FENNTARTJA ANNAK JOGÁT, HOGY SAJÁT KÖLTSÉGÉN VÁLLALJA A KIZÁRÓLAGOS VÉDELMET ÉS AZ 

IRÁNYÍTÁS ÁTVÉTELÉT BÁRMELY OLYAN ÜGYBEN, AMELY EGYÉB MÓDON KÉPEZI AZ ÖN ÁLTALI KÁRTALANÍTÁS TÁRGYÁT, 

ÉS ÖN SEMMILYEN ESETBEN SEM RENDEZHETI AZ ILYEN ÜGYEKET A MOLSON COORS ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL. 

 

14. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 

 



 
A. A WEBHELY, VALAMINT A WEBHELYEN LÉVŐ ÖSSZES ANYAG ÉS TARTALOM AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN, 

BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL ÁLL RENDELKEZÉSRE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A 

KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, CÍMRE ÉS NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSRA 

VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.  

B. A Molson Coors nem vállal felelősséget a kommunikációs vonalak meghibásodásához kapcsolódó, valamint a 

felhasználói kommunikáció működéséhez vagy a rajta zajló átvitelhez, annak módosításához, eltulajdonításához vagy 

tönkretételéhez vagy az ahhoz való hozzáféréshez kapcsolódó semmilyen késedelemért, zavarért, hibáért, 

hiányosságért, mulasztásért vagy törlődésért. Előfordulhat, hogy a Webhely időnként karbantartás vagy a számítógépes 

eszközök hibás működése vagy különféle egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre. A Molson Coors nem felelős a 

tárhelyszolgáltatások, számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, telefonhálózatok vagy telefonos 

szolgáltatások, számítógépes vagy mobiltelefonos készülékek, szoftverek bármely műszaki vagy nem műszaki jellegű 

üzemzavaráért vagy egyéb problémáiért, az e-mailek vagy lejátszók műszaki probléma miatti vagy az internetes forgalom 

túlterheltsége miatti vagy a Webhelyhez kapcsolódó hibájáért, beleértve egy felhasználó vagy bármely egyéb személy 

számítógépének, mobiltelefonjának vagy egyéb hardverének és szoftverének a Webhez és/vagy a Webhelyhez 

kapcsolódóan használt vagy letöltött Tartalomhoz kapcsolódó vagy annak eredményeként létrejövő sérüléséért vagy 

károsodásáért. 

C. A MOLSON COORS SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET: (1) A JELEN WEBHELY VAGY A JELEN 

WEBHELYEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ VAGY AHHOZ BÁRMELY 

MÓDON KAPCSOLÓDÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES 

KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK MILYEN JOGCÍMEN KELETKEZNEK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ 

ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS TÖRTÉNT ÉS (2) A MOLSON COORS VÁLLALATNAK A  

WEBHELYEN KERESZTÜL ÖN ÁLTAL KIFIZETETT ÖSSZEGET VAGY 100 $ ÉRTÉKET TÚLLÉPŐ ÖSSZEGEKÉRT – AMELYIK 

NAGYOBB.  

D. MIVEL EGYES ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY 

KORLÁTOZÁSÁT A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKRA VONATKOZÓAN, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI 

KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. 

 

15. VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS 

 

A. A Webhely bármely módon történő használatával Ön feltétel nélkül beleegyezik és elfogadja, hogy: (1) a Molson 

Coors (tágabb meghatározása a jelen Feltételek és kikötések bevezető bekezdésében) vezetőivel, igazgatóival és 

alkalmazottaival szembeni, a webhelyből vagy a választottbírósági hatáskörbe tartozó (kivéve a kis követelésekkel 

foglalkozó bíróságokon rendelkezésre álló jogorvoslatokat) jelen megállapodás alkalmazhatóságának vagy hatályának 

megállapításából keletkező, ahhoz kapcsolódó vagy ahhoz bármely módon köthető bármely esetleges követelés, jogvita 

vagy nézeteltérés (legyen szó szerződés alapján, szerződésen kívül vagy egyéb módon történő károkozásról) kizárólag a 

JAMS által lefolytatott végső és kötelező érvényű választottbírósági eljárás során kerül rendezésre, és a JAMS 

szabályainak megfelelően egyetlen választóbíró előtt kerül tárgyalásra; (2) a jelen választottbíráskodási megállapodásra 

az államok közötti kereskedelmet magába foglaló ügylet alapján kerül sor, és a Szövetségi Választottbírósági Törvény 

(Federal Arbitration Act, a továbbiakban „FAA”), 9 U.S.C. §§ 1–16 rendelkezései az irányadóak; (3) a választottbírósági 

tárgyalást személyes meghallgatással kell lefolytatni Chicagoban, Illinois államban; (4) a választottbírói ítéletet a jelen 

Feltételek és kikötések feltételei és kikötései szabályozzák, valamint az itt hivatkozott bármely olyan egyéb megállapodás 

feltételei és kikötései, amelyet az érintett felhasználó a Webhellyel kapcsolatban esetlegesen kötött; (5) a válaszottbíró 

Illinois állam FAA-rendelkezésekkel összhangban lévő törvényeit és a vonatkozó elévülési szabályokat köteles alkalmazni, 

és köteles tiszteletben tartani az iratok jog által elismert védettségét; (6) nincs helye a választottbíróság elé vitt, 

csoportos vagy reprezentatív alapú követeléseknek, a választottbírósági eljárás kizárólag az Ön és/vagy az érintett 

Molson Coors entitás egyéni követeléseiről dönthet; a választottbírónak tilos egyesítenie vagy összevonnia az esetleg 

hasonló helyzetben lévő egyéb személyek vagy felek követeléseit; (7) abban az esetben, ha a Molson Coors vállalattal 

szembeni választottbíráskodási eljárás kezdeményezéséhez kifizetendő adminisztratív díjak és letétek összege 



 
meghaladja a 250 $ értéket, Ön pedig nem képes (vagy a JAMS szabályai értelmében nem köteles) megfizetni az ezt az 

összeget meghaladó bármely egyéb díjat és letétet, a Molson Coors vállalja, hogy kifizeti és/vagy megelőlegezi ezeket az 

Ön nevében, a választottbíró által véglegesen megítélt összeg szerint. Ezenkívül, ha alá tudja támasztani, hogy a 

választottbíráskodási költségek túlzottak a peres költségekhez képest, vagy ha a Molson Coors kezdeményezi a 

választottbíráskodási eljárást, a Molson Coors hajlandó kifizetni az Ön választottbíráskodási eljárásra vonatkozó 

benyújtási és meghallgatási költségeit; és (8) ha a fenti (6) alpont kivételével e választottbíráskodási rendelkezés bármely 

része érvénytelennek, érvényesíthetetlennek vagy jogszerűtlennek bizonyul, illetve egyéb módon ütközik a JAMS 

szabályaiba, akkor e választottbíráskodási rendelkezés többi része hatályban marad, és a benne foglalt feltételek úgy 

értelmezendők, mint ha az érvénytelen, érvényesíthetetlen, jogszerűtlen vagy ellentétes rendelkezést nem foglalnák 

magukba. Ha azonban a (6) alpont érvénytelennek, érvényesíthetetlennek vagy jogszerűtlennek bizonyul, akkor a jelen 

választottbíráskodási rendelkezés teljes egésze semmisnek tekintendő, és sem Ön, sem a Molson Coors nem jogosult a 

jogvita választottbíróság elé vitelére. A JAMS egészére és/vagy a JAMS szabályaira vonatkozó további információért 

keresse fel webhelyüket: www.jamsadr.com.  

 

B. ÖN EZÚTON VISSZAVONHATATLANUL LEMOND A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSRA VONATKOZÓ MINDEN ESETLEGES 

JOGÁRÓL (IDE NEM ÉRTVE A FENT EMLÍTETT, KIS KÖVETELÉSEKKEL FOGLALKOZÓ BÍRÓSÁGOKAT) VAGY AZON ESETLEGES 

JOGÁRÓL, HOGY KÉPVISELŐKÉNT, PRIVÁT FŐÜGYÉSZKÉNT VAGY BÁRMELY EGYÉB KÉPVISELŐI MINŐSÉGBEN JÁRJON EL, 

VAGY HOGY A MOLSON COORS (TÁGABB MEGHATÁROZÁSA A JELEN FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK BEVEZETŐ 

BEKEZDÉSÉBEN) VAGY A WEBHELYBŐL SZÁRMAZÓAN, AHHOZ KAPCSOLÓDÓAN VAGY AHHOZ KÖTHETŐEN ÉRINTETT 

BÁRMELY HARMADIK FÉL ELLENI BÁRMELY BÍRÓSÁGI ÜGYBEN, VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSI ELJÁRÁSBAN VAGY EGYÉB 

ELJÁRÁSBAN VALAMELY IGÉNYLŐ CSOPORT TAGJAKÉNT VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. 

 

16. EGYÉB 

 

A. A jelen Feltételek és kikötések a felek közötti teljes Feltételeket és kikötéseket alkotják e tárgyra vonatkozóan, 

és a felek közötti minden korábbi vagy egyidejű, írott vagy szóbeli, e tárgyra vonatkozó megállapodást, megegyezést 

vagy hasonlót felülírnak.  

B. A jelen Feltételek és kikötések nem módosíthatók és nem mentesítenek semmiféle kötelezettség alól a Molson 

Coors írásos beleegyezése nélkül. A jelen Feltételek és kikötések bármely rendelkezése érvényesítésének elmulasztása 

nem ad mentességet az adott rendelkezés vagy a Feltételekben és kikötésekben foglalt bármely egyéb rendelkezés alól. 

C. Ha a jelen Feltételek és kikötések bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból 

érvényesíthetetlen, akkor az adott rendelkezés a jelen Feltételektől és kikötésektől különállónak tekintendő, és nem 

befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét. 

D. A jelen Megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos minden jogvitára Illinois állam törvényei és az Egyesült 

Államok szabályozó célú szövetségi törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül az olyan törvényi elvek ütközésére, amelyek 

más joghatóság törvényeinek alkalmazását követelnék meg.  Egyetlen joghatóság kollíziós szabályai sem alkalmazandók. 

 

17. Kaliforniai lakosoknak szóló tájékoztatás.   

 A Kaliforniai Törvénykönyv 1789.3 szakasza szerint a kaliforniai lakosok jogosultak az alábbi, fogyasztóvédelmi 

jogokkal kapcsolatos tájékoztatásra: Ha kérdése vagy panasza van a Webhellyel kapcsolatban, írjon a 

DataProtection@MolsonCoors.com e-mail-címre, vagy küldjön levelet a Molson Coors Beverage Company, 250 South 

Wacker Drive, Chicago, IL 60606 postacímre, vagy hívjon bennünket az 1-866-294-9302 telefonszámon. A kaliforniai 

lakosok a California Department of Consumer Affairs kormányhivatal Consumer Services részlegének Complaint 

Assistance egységéhez is fordulhatnak. Postacím: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, telefon: (916) 445-

1254 vagy (800) 952-5210. 

http://www.jamsadr.com/
mailto:DataProtection@MolsonCoors.com


 
Speciális feltételek nemzetközi felhasználók számára Az alábbi feltételek és kikötések vonatkoznak Önre, és 

hatálytalanítják a Feltételek és kikötések ellentétes feltételeit, amennyiben Ön a vonatkozó törvény által előírt 

mértékben az EU vagy az Egyesült Királyság lakosa: 

1. EURÓPAI UNIÓ ÉS EGYESÜLT KIRÁLYSÁG.  

A. A korlátozott felelősségvállalás kivételes esetei. A jelen Megállapodás egyetlen pontja sem zárja ki vagy 

korlátozza a Molson Coors felelősségét a mi hanyagságunkból, csalásunkból vagy csalárd félrevezetésünkből 

származó halálesetre vagy személyes sérülésre vonatkozóan, vagy bármely egyéb felelősséget, amely a 

vonatkozó törvények szerint nem zárható ki vagy korlátozható. 

B. ELŐFORDULHAT, HOGY A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. HA ÖN AZ EURÓPAI UNIÓ 

VAGY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG LAKOSA, ÉS AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉSRE VONATKOZÓ IRÁNYELV 

(2013/11/EU) ÉS AZ ONLINE VITARENDEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET (EU 524/2013), (VALAMINT AZ EU EGYES 

TAGÁLLAMAIBAN ÉRVÉNYES BÁRMELY KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOZÁS) VONATKOZIK ÖNRE, A FELTÉTELEKBEN 

ÉS KIKÖTÉSEKBEN SZEREPLŐ, VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁST ÉRINTŐ MEGÁLLAPODÁS NEM VONATKOZIK 

ÖNRE, HA EZT A JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ.  

C. A fogyasztóvédelmi jogok sértetlensége. Fogyasztóként a lakhelye szerinti ország törvényeinek kötelező 

rendelkezései vonatkoznak Önre. A jelen Feltételek és kikötések egyetlen pontja sem befolyásolja az Önnek 

fogyasztóként járó azon jogait, hogy a helyi törvények ilyen kötelező rendelkezéseire hivatkozhasson. 

D. Helyi bíróság illetékessége. Előfordulhat, hogy az Ön joghatóságának helyi törvényei feljogosítják Önt arra, 

hogy a jelen feltételekkel és kikötésekkel kapcsolatos jogvitája a helyi bíróság előtt meghallgatásra kerüljön. 

A jelen Feltételek és kikötések nem korlátozzák az Ön ilyen jellegű vonatkozó jogait, függetlenül attól, hogy 

az Ön által kötött megállapodás feltételei és kikötései mit tartalmaznak. Azonban a jelen Feltételek és 

kikötések vállalásával a Molson Coors nem fogadja el a Feltételekben és kikötésekben hivatkozott bíróságtól 

eltérő bármely egyéb bíróság joghatóságát, és fenntartja annak jogát, hogy vitassa bármely egyéb bíróság 

joghatóságának illetékességét. 

2. KANADA.  

A. Vitarendezés. A 13(A) és (B) szakasz nem vonatkozik Önre, amennyiben bármely ilyen rendelkezés 

érvényesíthetetlen az Ön lakhelye szerinti tartomány törvényei értelmében. A 13(C) szakasz minden ilyen 

esetben továbbra is alkalmazandó. 

B. Elállásra vonatkozó jogok. Egyes tartományok lakosai rendelkezhetnek azzal a joggal, hogy a helyi 

törvények előírásai szerint elálljanak bizonyos vásárlások rendelkezéseitől. A Molson Coors tiszteletben 

tartja az elállásra vonatkozó ilyen jogokat. 


