Felhasználási Feltételek
a Bringamánia kerékpáros útvonaltervező applikációhoz

A Bringamánia kerékpáros útvonaltervező applikáció (továbbiakban: Applikáció) letöltése előtt,
regisztráció során elfogadásra kerülnek a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) által az Applikáció
jelen Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója. A Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési
Tájékoztató elfogadása nélkül az Applikáció nem használható.
Az Applikáció és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be
nem jegyzett - szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa a
McDonald’s Promotion Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) (Cégjegyzékszám: 01-09-705195 székhelye:
HU- 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. D/4), (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és/vagy (szerződéses)
partnerei (GLI Solutions Kft., Google, Apple Inc., stb.). A Felhasználók az Applikációt a Szellemi Tulajdon
maximális tiszteletben tartásával jogosultak csak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de
nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, logóra, márkajelre, márkanévre, beépített fényképre, hangra,
szövegre, grafikára, adatbázisra. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása,
másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni,
továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az
Applikáció használati lehetőségének azonnal hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések
megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval,
más jogsértő személlyel szemben a Szolgáltató és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által.
Az Applikáció a regisztrált Felhasználók által díjmentesen telepíthető és díjmentesen használható. Az
Applikáció letöltéséért ugyanakkor az adatforgalmat biztosító szolgáltató külön díjat számíthat fel. Az
esetlegesen felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. Az Applikációt csak a regisztrált Felhasználók
jogosultak használni, nem kizárólagosan, hanem a többi regisztrált Felhasználóval együtt, a felhasználási
jog továbbadása nélkül, kizárólag privát, azaz nem üzletszerű módon, célra, kizárólag a jelen
Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.
A Felhasználási Feltételek és az Applikáció működésének a módosításárára, az Applikáció működésének a
szüneteltetésére, megszüntetésére a Szolgáltató bármikor jogosult, a Felhasználók előzetes értesítése
nélkül. Az Applikációhoz való hozzáférést a Szolgáltató bármikor visszavonhatja akár az adott
Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljes körűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Applikáció működése, működőképességének
tekintetében.
Az Applikációt kifejezetten a Magyarországon, azon belül is Budapest és agglomerációjában történő
felhasználásra fejlesztette a Szolgáltató. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás
más országokban is, valamint az agglomerációs körzeteken kívül is igénybe vehető legyen.
Az Applikációt a Felhasználó saját felelősségére használja a mindenkori KRESZ előírásoknak, egyéb
jogszabályoknak, közlekedési jelzéseknek, a forgalomnak, az útviszonyoknak, látási viszonyoknak,
időjárásnak és egyéb körülményeknek megfelelően. Az Applikáció nem rendeltetésszerű, KRESZ-szel,
jogszabályokkal, közlekedési jelzésekkel, forgalmi viszonyokkal, útviszonyokkal, látási viszonyokkal,
időjárással és egyéb körülményekkel ellentétes használatáért a szolgáltató nem vonható felelősségre.

Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a Bringamánia Applikáció Adatkezelési
Tájékoztatója.
A Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása nélkül az Applikáció nem
használható.

Tájékoztató az Applikáció működéséről

Az útvonaltervezés területi határai és szolgáltatásai
Az Applikáció célja kerékpáros útvonaltervező szolgáltatás nyújtása kerékpárosoknak Magyarországon,
ezen belül is Budapesten és meghatározott agglomerációjában. Az agglomeráció alábbiak értendőek:




























Alsónémedi
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Csömör
Diósd
Dunaharaszti
Dunakeszi
Ecser
Érd
Fót
Gyál
Halásztelek
Kistarcsa
Maglód
Nagykovácsi
Nagytarcsa
Pécel
Pilisborosjenő
Remeteszőlős
Solymár
Szigetmonostor
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Üröm
Vecsés

Az Applikáció az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználóknak: térképes kerékpáros útvonaltervezés,
útvonalkövetés, útvonalak tárolása, érdekes helyek (POI-k) használata, kedvenc pontok bejelölése,
úthiba bejelentés, csevegés a jelen Felhasználási Feltétekben foglaltak szerint.
Az Applikáció technikai feltételei
Az Applikáció használatához szükséges technikai feltételek: Android operációs rendszer 4.0 vagy feletti
verziójával ellátott mobiltelefon, vagy iOS operációs rendszer 8.0 vagy feletti verziójával ellátott
mobiltelefon, valamint minimum 300 MB szabad tárhely. A technikai feltételeket a Felhasználónak kell
teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy
nem vonható felelősségre a Szolgáltató az Applikáció használatából a készüléken bekövetkező
adatvesztésért, meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Applikációhoz
csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele), vagy
megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.
Az Applikáció telepítéssel, regisztráció után vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play, vagy
az iOS app.store felületén keresztül engedélyezett.
A csomag verziózott, az Applikáció online állapotban minden egyes Applikáció indításkor ellenőrzi a
szerveren a csomag aktuális verziószámát, amennyiben az nagyobb, mint az Applikációban tárolt csomag
verziója felajánlja az új csomag letöltését.
Mobil készülék cseréje során az Applikáció ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem
igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Applikációban tárolt információk is elérhetőek maradnak.
Mobiltelefon szám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője.

Regisztráció
Az Applikációt 16 éven aluliak nem használhatják. Az Applikációba való regisztrálás e-mail, vagy
Facebook alapú lehet.
Facebook alapú regisztrációnál az információk kezelésében a Facebook adatvédelmi irányelvei (és a
McDonald’s Adatkezelési Tájékoztatója) mérvadóak. A Facebook adatvédelmi irányelveiből eredő
esetleges igényekért, károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
A Felhasználó Facebook regisztráció esetén, a Facebookon használt profilképét használhatja. Ez a
profilkép nem sérthet közízlést, harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait, a szerzői jogokat, egyéb
Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogot vagy bármely egyéb jogszabályt. Az ebből eredő károkért a
Szolgáltató nem vonható felelősségre. A Felhasználó csak olyan képet tölthet fel, amelyen kizárólag ő
szerepel, harmadik személyek nem szerepelnek.
Az Applikációt három felhasználói profilra építette a Szolgáltató. A profilok az alábbiak:





Kezdő kerékpáros: kerékpárút preferálása a közlekedésben, közúton a könnyebb útvonalak
preferálása, nem a gyorsaság a szempont.
Haladó kerékpáros: kerékpárút preferálása a közlekedésben, közúton bármilyen útvonal
választása.
Profi kerékpáros: bármilyen útvonal megfelelő a közlekedésben, a gyorsaság az elsődleges
szempont.

A saját felhasználói profilt az első regisztráció során kell kiválasztania a Felhasználónak. A felhasználói
profilok az útvonal tervezéshez nyújtanak segítséget, a Felhasználó kerékpározási szokásaihoz igazodva.
A felhasználói profilokat a Felhasználó saját felelősségére állítja be, a Szolgáltató semmilyen felelősséget
nem vállal az ebből eredő téves útvonaltervezésért és az esetlegesen bekövetkező károkért, balesetekért
és semmilyen garanciát, felelősséget nem vállal a választott útvonal nehézségi, biztonságossági
fokozatáért, minőségéért, gyorsaságáért.
A regisztrációról a Felhasználó automatikus üzenetet kap, amelyet meg kell erősítenie. Amennyiben a
Felhasználó 10 napon belül nem aktiválja a regisztrációját, úgy törlésre kerül kérése és új regisztrációs
folyamatot kell indítania, amennyiben az Applikációt mégis használni szeretné.
Regisztráció és Felhasználó törlése
A Felhasználó amennyiben az első regisztrációt követően, 10 munkanapon belül nem erősíti meg
regisztrációs kérelmét, úgy a regisztrációs kérelme törlésre kerül. Ebben az esetben új regisztrációs
folyamatot kell indítania, amennyiben az Applikációt mégis használni szeretné. Törlésre kerül továbbá az
az a regisztrált Felhasználó is, aki az Applikáció használata során bármilyen módon megsérti a jelen
Felhasználási Feltételekben foglaltakat, így különösen, de nem kizárólagosan:










az általa megosztott tartalmakkal megsérti harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait,
valamint a szerzői jogot, bármilyen más Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogot vagy bármilyen
egyéb jogszabály rendelkezéseit,
kereskedelmi, üzleti célú hirdetéseket jelenít meg kéretlen (ún. spam) formájában az Applikáción
belül, akár profiljával, akár az közösség részére megosztott üzenetekkel,
más Felhasználókat zaklat, megfélemlít, rágalmaz saját profiljával, vagy akár a közösség részére
megosztott üzenetekkel,
információkat gyűjt az Applikációt használókról a Felhasználók írásbeli engedélye nélkül,
az Applikációt saját nevében terjeszti, részben, vagy egészben másolja, átdolgozza, a Szellemi
Tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél,
jogosulatlanul használja az Applikáció és a Szolgáltató védjegyeit (pl. Bringamánia, McDonald’s),
kárt tesz az Applikációban bármilyen módon, pl. szoftverek, távközlési berendezések
segítségével
a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban, az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott módon.

Útvonaltervezés
Útvonaltervezés wifi, illetve 3G-4G kapcsolattal egyaránt lehetséges. A tervezés megkezdésekor
internetkapcsolat esetén lehetőség van GPS koordináták segítségével az aktuális kiindulási pont
megadásához. A tervezéshez címkeresés lehetséges: manuálisan, a címkeresőbe való pontos cím
megadásával; kedvenc helyek közül történő kiválasztással, valamint korábbi útvonaltervezések alapján.
A tervezett útvonal esetében megjelenítésre kerül a távolság, útvonal megtételének ideje, várható
érkezési idő. Az Applikáció korábbi tervezésekből, új tervezés előtt felkínálja az utolsó 10 útvonaltervezés
eredményét.
A tervezés során a hivatalos kerékpár utakat és a kerékpározás szempontjából a KRESZ szerint járható
utakat ajánlja fel az Applikáció. A tervezett utak minden esetben csak ajánlások a konkrét útvonal
választása, használata minden esetben Felhasználó egyéni döntése, felelőssége a saját képességeinek és
egyéb tényezőknek, körülményeknek (pl. látási, időjárási, forgalmi viszonyok függvényében. A
tervezésből, ajánlásból, adódó károkért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség sem.
A Felhasználó minden esetben köteles betartani a KRESZ érvényben lévő szabályait. A Felhasználó
köteles továbbá betartani az aktuális közlekedési, időjárási és látási viszonyokat és köteles továbbá az út
– és közlekedési jelzéseknek (közlekedési lámpa, sebességkorlátozást jelző táblák, közúti jelzések)
megfelelően kerékpározni. A Felhasználó a KRESZ szabályait betartva, a mobilkészülékét nem tarthatja
kézben a kerékpározás során. A fentebb leírtak alapján a KRESZ szabályok be nem tartásáért, a
környezeti viszonyok és egyéb, a közlekedés szempontjából releváns körülmények figyelmen kívül
hagyásáért és az ebből eredő balesetekért, károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
Az Applikáció hangjelzéssel is segíti a navigációt, így a Felhasználóknak nem javasoljuk, hogy az
Applikáció használata közben a figyelmet elterelő tevékenységet is folytassanak (például zenehallgatás).
Az ebből eredő balesetekért, károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
Láthatósági mód, ismerősök megjelenítése a térképen
A Facebook profillal regisztrált felhasználók alapértelmezett beállításként láthatatlan módban vannak,
ami azt jelenti, hogy aktuális pozíciójuk nem jelenik meg ismerőseik alkalmazásbeli térképén. Ezt a
beállítást bármikor lehetőségük van láthatósági módba állítani. Ekkor az alkalmazásban lévő valamennyi
ismerős térképén a felhasználó aktuális pozíciója láthatóvá válik, melyet egy kis ikon jelöl. A térképen a
következő információk jelennek meg: pozíció (az adott felhasználótól mért távolsága) és az ehhez
kapcsolódó időpont. A láthatósági módban lévő felhasználó pozícióját az alkalmazás 24 órán keresztül
őrzi. A térképen kijelzett ismerősöknek az adott felhasználó chat üzenetet tud küldeni és az adott
pozícióhoz navigációt tud indítani. A láthatósági mód az alkalmazás Beállításai között aktiválható, mely a
beállítás módosításáig tart.
Chat
Az Applikáció chat funkciója kizárólag Facebook-os regisztrációval együtt érhető el. A chat lehetővé teszi,
hogy Facebookon regisztrált, a Felhasználó által engedélyezett ismerősökkel üzenet váltás történjen. A
chat funkció ún. push üzenetekkel figyelmeztet arra is, ha egy ismerősünk a közelünkben kerékpározott
el.
A Facebook-hoz csatlakozó szolgáltatásokkal kapcsolatban a Facebook irányelvei a mérvadóak.
Közlekedés közben a chatelés balesetveszélyes és tilos, a Szolgáltató az ebből fakadó balesetekért,
károkért szintén kizár minden felelősségét.
Útakadály bejelentés
Az Applikációban külön funkcióként elérhető, hogy a kerékpáros aktuális pozíciójának koordinátáival
ellátott fotót küldjön be a központi rendszerbe úthiba bejelentésként. Az úthibáról készült fotó nem
sérthet közízlést, harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait, illetve szerzői és egyéb Szellemi
Tulajdonnal kapcsolatos jogokat, egyéb jogszabályokat. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem
vonható felelősségre. Amennyiben olyan kép kerül beküldésre, amely a felsoroltak közül bármelyik
kategóriát érinti, a fotó nem kerül feltöltésre.

Helymeghatározás
Az Applikáció engedélyt kérhet a Felhasználó helyének meghatározására, az ún. GPS koordináták
használatára. Az engedélykérés nem csak aktív Applikáció használat során történhet meg, hanem akkor
is, ha útvonaltervezés közben a Felhasználó párhuzamosan több alkalmazást is futtat egyszerre. A
pontos pozícionálás miatt ebben az esetben ismételt helymeghatározásra lesz szükség.
Külső alkalmazások és szoftverek
Facebook
Facebook alapú regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Facebook-hoz csatlakozó
szolgáltatásokat a Facebook irányelvei szerint kezeli. A Facebook irányelveiért és a Facebook
működéséből adódó hibákért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. A Facebook szabályzatinak
a betartásáért a Felhasználó felel.
Apple App Store, GooglePlay
Az Applikáció az Apple AppStore, Google Play web áruházon keresztül tölthető le.
Az Apple App Store web áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken
keresztül érhetőek el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy
A GooglePlay web áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken
keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apple App Store, a Google Play áruházakon keresztül letöltött
Applikáció esetén az Apple App Store, a Google Play web áruházak mindenkor érvényben lévő fenti
linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt
rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play web áruház használatára
vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen Felhasználási Feltételek
elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, valamint a Google
Play web áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben fenti
szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az Applikáció letölthetőségében változás áll
be, úgy a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség.
A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS,
Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az
Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.
Reklámok
Az Applikáció használata során, a beépített ún. push üzenetküldő szolgáltatás segítségével időről-időre
kaphat a Felhasználó a McDonald’s illetve a Bringamánia márkákkal kapcsolatos hirdetéseket,
amennyiben ehhez a regisztráció során vagy később előzetesen hozzájárult. Amennyiben a Felhasználó
nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy módjában áll kikapcsolni a push üzenet fogadást, a telefon
platform beállításaiban.
Ugyanakkor tilos a Felhasználók által, Felhasználóknak küldött reklám célú üzenet továbbítása, vagy
reklám célú profil létrehozása. A Szolgáltató ezekben az esetekben is fenntartja magának a jogot a
Felhasználó indokolás nélküli, azonnali hatályú kizárására.
Garancia és kártérítés
Az Applikáció használatához a technikai feltételeket a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai
feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre
a Szolgáltató az Applikáció használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért,
meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Applikációhoz csatlakozó minden
külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele), vagy megjelenített adattal,
információval kapcsolatban.

A Szolgáltató nem vállal garanciát az Applikáció és az Applikáció alapjául szolgáló térkép
megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom
vesztésért a Szolgáltató szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.
Egyéb rendelkezések
Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különösen, de
nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény –
rendelkezései az irányadóak.
Kapcsolat és támogatás
Az Applikáció támogatását az Agrárinformatika Kft. végzi, hétfői, szerdai és pénteki napokon, 9:00 és
17:00 között.
Az Applikáció működésével kapcsolatban a Felhasználó support@bringamania.hu e-mail címre küldheti
kérdéseit, amelyre az Agrárinformatika Kft a fenti időszakban válaszol.
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