
JOGI NYILATKOZAT 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A Honlapot Walter Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209.; cégjegyzékszám: 01 09 
694793; adószám: 12609637243; telefon + 36 1 464 71 60; fax: + 36 1 371 16 01; e-mail: 
service.hu@walter-tools.com) üzemelteti.  

A Honlap használatával ön a felhasználási feltételekben foglaltakat kötelezőnek elfogadja.  

Az felhasználási feltételek (“a továbbiakban: Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, aki 
belép a https://walter-tools.hu webhelyre, ideértve a főoldalt és aloldalakat, valamennyi, e domain név 
alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát („a továbbiakban együtt: Honlap”).   

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott 
Felhasználási Feltételeket a Honlapon közzétesszük. az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon 
való megjelölésével. Kérjük, hogy a Honlapon ellenőrizze a Felhasználási Feltételek esetleges változásait. 
Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Holnapot, úgy a 
Honlap használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.   

A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül 
mindenki, aki a Honlapra belép vagy azt más módon használja.   

II. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME  

II.1 A Honlap és a Honlap tartalmának védelme  

A Honlap, azaz a Honlap felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és teljes tartalma (például az 
adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak, azok 
kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója a Walter Hungária. A Felhasználó nem jogosult 
többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben 
anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos 
művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan 
megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse.        

 II.2 Védjegyek és logók védelme  

A Honlapon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll.    

A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult 
kifejezett engedélye esetén jogosult.  

III. KAPCSOLATFELVÉTEL  

Ha a Jogi Nyilatkozat vagy a Holnappal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy 
a service.hu@walter-tools.com email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.   

 


