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FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 

- készült a www.myglo.hu weboldal felhasználóinak - 

 

Kérjük, hogy a www.myglo.hu weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a weboldalunkkal 

kapcsolatos információkat.  
  

A weboldal üzemeltetője a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.; a 

továbbiakban: „BAT”) megbízásából a Tricky Communications Kft. (1111 Budapest, Bercsényi utca 12. 4. 

em. 3.). A BAT azúton tájékoztatja, hogy a weboldalra történő belépés, böngészés és regisztráció egyúttal 

az alábbi feltételek korlátozás és fenntartás nélküli elfogadását is jelenti. 

 

A weboldalon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat a BAT kizárólag 

tájékoztatás és fogyasztói edukáció céljából teszi közzé. Jelen felhasználási feltételeket és a weboldal 

használatával kapcsolatos tudnivalókat a BAT jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, 

egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a weboldal rendszeresen 

történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése. 

 

Noha a BAT mindent megtesz, hogy a weboldalon pontos és naprakész információkat helyezzen el, nem 

állítjuk és nem garantáljuk, sem kifejezetten, sem beleértetten, hogy a weboldalon található információk 

pontosak vagy teljesek, továbbá a weboldal, illetve az azon hivatkozott bármely egyéb weboldal 

használatáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A BAT bármikor, előzetes értesítés nélkül 

megváltoztathatja a weboldalt, azonban frissítéséért nem vállal felelősséget. Minden felhasználó elfogadja, 

hogy a weboldalhoz, illetve az azon hivatkozott weboldalak, valamint az azokon található tartalomhoz való 

hozzáférés és azok felhasználása a felhasználók saját kockázatára történik. Sem a BAT, sem pedig bármely 

egyéb olyan harmadik fél, aki részt vett a weboldal, illetve bármely, ezen a weboldalon hivatkozott weboldal 

létrehozásában, készítésében vagy szolgáltatásában nem felelős semmilyen módon a weboldal, illetve azon 

hivatkozott bármely egyéb weboldal hozzáféréséből, használatából vagy a használat lehetetlenségéből eredő 

közvetlen, közvetett, illetve egyéb más vagyoni és nem vagyoni károkért, illetve a tartalom hibáiért és 

hiányosságaiért. 

 

A weboldalon elérhető egyes tartalmak, illetve szolgáltatások igénybevételének, továbbá bizonyos 

weboldalak, linkek látogatásának és használatának, valamint a kapcsolattartásnak feltétele, hogy a 

felhasználók rendelkezzenek a BAT által forgalmazott GLO készülékkel és regisztráljanak a weboldalon 

elérhető GLO Klubba. 

Ilyen tartalomnak és szolgáltatásnak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: 

A GLO Klubba regisztrált felhasználóknak kizárólagosan kínált szolgáltatásaink igénybevételéhez 

regisztráció szükséges. A regisztrációhoz a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkban rögzített személyes 

adatok megadása szükséges. A regisztráció célja a fogyasztói edukáció, továbbá bizonyos GLO készülékkel 

kapcsolatos információk, illetve kiemelt ügyfélszolgálati támogatás és kiterjesztett jótállás kizárólag a GLO 

Klubba regisztrált felhasználók részére történő hozzáférhetővé tétele, továbbá annak biztosítása, hogy a 

BAT megbízásából üzemeltetett oldalon található és kizárólag GLO Klubba regisztrált felhasználók részére 

közzétett információkhoz csak a regisztrált felhasználók tudjanak hozzáférni. Felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy a regisztráció során megadott azonosító adatok és jelszó átadása vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétele szigorúan tilos kiskorú vagy olyan személy számára, aki a weboldalra vagy a GLO 

Klubba történő belépésre nem jogosult. 

 

A weboldalon található információk nem kiskorúak részére szólnak. A weboldal használata során nem 

gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket. Előfordulhat, hogy a BAT nem 

kerül önnel személyes kapcsolatba, így a jelen pontnak való megfelelést ön köteles biztosítani, és a BAT-ot 
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ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Amennyiben azt észleljük, hogy a weboldalunk felhasználója 

kiskorú vagy olyan személy, aki engedély nélkül használja ezt a weboldalt, minden ésszerű erőfeszítést 

megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely általuk került a birtokunkba, 

és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő 

felhasználásra. Kérjük haladéktalanul jelezze, ha azt tapasztalja, hogy kiskorú vagy olyan személy bocsátott 

rendelkezésre információt ezen a weboldalon keresztül, aki a weboldalra vagy a GLO Klubba történő 

belépésre nem jogosult. 

 

A weboldal használata csak törvényes célokra és a jelen felhasználási feltételeknek megfelelően 

megengedett. A weboldalt tilos az alábbiakban meghatározott módokon és célokra felhasználni: 

 a vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályokat vagy előírásokat sértő valamennyi módon; 

 a weboldalon történő regisztráció során megadott azonosító adatok és jelszó átadása vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétele kiskorú vagy olyan személy számára, aki a weboldalra vagy a 

GLO Klubba történő belépésre nem jogosult; 

 egyéb olyan magatartási formákat tanúsítani, amelyek korlátozzák vagy megakadályozzák a 

weboldal mások általi használatát, illetve amelyek az általunk meghatározott formákban károsak a 

BAT-ra vagy a weboldal felhasználóira nézve. 

A weboldal felhasználóinak nem megengedett továbbá, hogy: 

 oly módon használják a weboldalt, amivel azt elérhetetlenné teszik, túlterhelik, károsítják vagy 

gyengítik, illetve zavarják a weboldal más felhasználók általi használatát, beleértve a weboldalon 

történő valós idejű tevékenységek végzésére való képességüket is; 

 robot vagy egyéb automatikus eszköz, folyamat vagy módszer segítségével bármilyen okból 

hozzáférjenek a weboldalhoz, beleértve az ott található anyagok megfigyelését vagy lemásolását is; 

 bármilyen manuális eljárás segítségével megfigyeljék vagy lemásolják a weboldalon elérhető 

bármely anyagot, illetve hogy egyéb, nem engedélyezett célokra használják azokat az előzetes 

írásbeli hozzájárulásunk nélkül; 

 a weboldal megfelelő működését zavaró eszközöket, szoftvereket vagy gyakorlatokat használjanak; 

 vírusokkal, trójai falovakkal, férgekkel, logikai bombákkal vagy egyéb rosszindulatú, technológiai 

szempontból kártékony anyagokkal fertőzzék meg a weboldalt; 

 engedély nélküli hozzáférést kíséreljenek meg, manipulálják, károsítsák vagy zavarják a weboldal 

bármely részét, a weboldalt tároló szervert vagy a weboldalhoz csatlakozó bármely szervert, 

számítógépet vagy adatbázist; 

 szolgáltatásbénító támadással vagy elosztott szolgáltatásbénító támadással bombázzák a weboldalt; 

 egyéb módokon megkíséreljék megzavarni a weboldal megfelelő működését. 

 

Jogunkban áll: 

 megfelelő jogi lépéseket tenni – többek között a bűnüldöző szervek segítségét kérni – a weboldal 

bármilyen törvénytelen vagy engedély nélküli használata esetén; 

 az ön teljes weboldalhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférését bármilyen okból – beleértve 

többek között a felhasználási feltételek megsértését – vagy akár ok nélkül megszüntetni. 

 

A weboldal tartalmazhat jövőbetekintő információkat. Az ilyen típusú információk számos, nagy mértékben 

bizonytalan tényezőtől függenek, ideértve az üzleti, gazdasági és pénzügyi tényezőket, ily módon a 

tényleges eredmények nagy mértékben eltérhetnek az itt bemutatottaktól. 

  

A weboldalon találhatók olyan weboldalakra mutató linkek, amelyek a felhasználók számára hasznos 

információkat nyújtanak. Jelen felhasználási feltételek hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott 

található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért a BAT 

nem felel. A kívülálló, harmadik felek weboldalaira történő hivatkozások kizárólag kényelmi célokat 

szolgálnak. Nem nyilvánítunk semmiféle véleményt kívülálló, harmadik felek weboldalain található 
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tartalmakról és kifejezetten elhárítjuk a felelősséget minden, kívülálló féltől származó információval és 

annak felhasználásával kapcsolatban.  

 

Minden, a weboldalon feltüntetésre kerülő BAT logó, terméknév, illetve valamennyi egyéb, a weboldalon 

található márkanév és védjegy a British American Tobacco vállalatcsoport egy-egy tagja, valamint a BAT 

Pécsi Dohánygyár Kft. tulajdona, illetve felhasználása csak és kizárólag részükre engedélyezett. A BAT 

weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő 

jogok gyakorlására kizárólag a BAT jogosult. A BAT előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak 

tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, 

átdolgozni, vagy tárolni.  

 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.04.30. 

 


