
 

Vodafone Easy Rider 

Felhasználási feltételek 

 

 

 

Jelen felhasználási feltételek szabályozzák a Vodafone Easy Rider alkalmazáshoz való hozzáférést és annak 

használatát. A Vodafone Easy Rider (továbbiakban „Easy Rider”, vagy „Alkalmazás”) alkalmazás a Vodafone 

Magyarország Zrt. (továbbiakban „Vodafone”) (székhely:1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., Nyilvántartó 

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-044159;) nyújtja. Az 

alkalmazás használatával a Felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket és vállalja annak betartását. 

Az Alkalmazás használatának megkezdését jelenti a annak letöltése. Az Alkalmazást csak 18. életévüket 

betöltött Felhasználók használhatják. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, ne használja a 

Szolgáltatást.  

 

1. Felhasználási Szerződés létrejötte: Vodafone tájékoztatja Felhasználót arról, hogy a végfelhasználói 

felhasználási szerződés jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató megismerését követően 

azok elfogadásával és ezt megelőzően az Alkalmazás letöltésével elektronikus úton jön létre, melynek 

létrejöttét Vodafone elektronikus úton késedelem nélkül igazol vissza az alkalmazásba való beléptetéssel. 

A Felhasználási Szerződés ráutaló magatartással létrejött szerződésnek minősül, melyet Vodafone rögzít, 

nyilvántart és az utóbb is hozzáférhető. A Felhasználási Szerződés nyelve magyar.  

 

Felhasználók köre: az Alkalmazást kizárólag Vodafone előfizetői szerződéssel rendelkező előre és utólag 

fizető egyéni és az üzleti Előfizető hozzájárulása esetén üzleti felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) 

vehetik igénybe megfelelő android vagy iOS operációs rendszerrel rendelkező  mobiltelefon készülékekkel. 

Természetes személy Felhasználó az Alkalmazást csak abban az esetben veheti igénybe, amennyiben a 18. 

életévét már betöltötte.  

 

A Vodafone Easy Rider alkalmazás lehetővé teszi a Lakossági Általános Szerződési Feltételek (Lakossági 

ÁSZF) 3.1.2.29. pontjában, az Üzleti Általános Szerződési Feltételek (Üzleti ÁSZF) 3.1.2.23. pontjában, a 

Lakossági és Üzleti ÁSZF 1. sz. díjszabás mellékletének 6. pontjában és az Egyéb Szolgáltatások Szerződési 

Feltételei (ESZSZF) 2. pontjában szabályozott. Mobilvásárlás szolgáltatások és az ESZSZF vonatkozó pontjai 

( 2.1. Mobil parkolás és 2.2. Autópálya matrica pontok és 2.1.5. Zárttéri parkolójegy fizetés az NMFSZ 

rendszerén keresztül) alapján szabályozott. felszíni parkolási szolgáltatás, zárttéri parkolójegy, illetve 

autópálya matrica, vásárlás szolgáltatás mobilvásárlással történő igénybe vételét. A szolgáltatások 

igénybevételének díjaival és feltételeivel kapcsolatosan az Általános Szerződési Feltételek és az ESZSZF 

hivatkozott pontjaiban foglaltak az irányadók.  

Az alkalmazás használatához Vodafone által kibocsátott SIM kártya szükséges,  interneten és  a Vodafone 

mobilhálózatán keresztül érhető el továbbá az annak használatával felmerülő adatforgalom a Felhasználó 

adatkeretének terhére vehető igénybe. 

Amennyiben Felhasználó adatkerete elfogy vagy Felhasználó mobil adatforgalmát kikapcsolja, lehetősége 

van a mobilvásárlást SMS-en keresztül is bonyolítani. Ebben az esetben az SMS díja a Felhasználó 

tarifacsomagja szerint kerül felszámításra. Felhasználó az alkalmazáson keresztül indított vásárlások 

ellenértékét valamint az egyéb kapcsolódó díjakat (pl. tranzakciós díj) előre fizető ügyfelek esetén 

mobilegyenlege terhére, utólag fizető ügyfelek esetén havi mobilszámlájuk terhére utólag kötelesek 

kiegyenlíteni.  

2. Felhasználó köteles az alkalmazáson keresztül igénybe vett szolgáltatások ellenértéket valamint az 

egyéb kapcsolódó díjakat megfizetni. Amennyiben ezt elmulasztja Vodafone jogosult a Mobilvásárlási 

szolgáltatások teljes körét felfüggeszteni.  

 

3. Felhasználó felelőssége az alkalmazás regisztrációjának és használatának megfelelő körültekintéssel 

való végzése.  



Vodafone mobil hívószámhoz tartozó egyedi biztonsági kódot biztosít a regisztrációhoz, melyet kizárólag 

Felhasználó számára biztosít és melynek biztonságos használatáért illetve illetéktelen személyek 

hozzáférésének megakadályozásáért kizárólag Felhasználó felelős. Továbbá az Alkalmazás használatához 

Vodafone nem kizárólagos, és nem átruházható felhasználási engedélyt ad Felhasználó számára, mely 

engedély kizárólag magán célú használatra jogosít, üzleti célú felhasználásra nem. A felhasználási 

engedély kizárólag jogszerű, és a felhasználási feltételeknek megfelelő használat esetén jogosít 

használatra. 

4. A Vodafone Magyarország nem vállal felelősséget, amennyiben Felhasználó telefonjával bármilyen 

visszaélés történik. Vodafone nem vállal felelősséget, amennyiben Felhasználó készülékét eltulajdonítják 

vagy elveszíti azt és így harmadik fél visszaél azzal, illetve az alkalmazással. Minden esetben Felhasználó 

felelőssége bizonyítani azt, hogy visszaélés áldozata lett.  

Helymeghatározás:  

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás által nyújtott lokáció alapú funkciók pontosságáért a 

Vodafone Magyarország felelősséget nem vállal, az abból eredő esetleges károkért vagy haszon 

elmaradásáért nem felelős. Ezenfelül Vodafone sem a zónakódok sem a hozzájuk tartozó információk 

(parkolási díj, parkolási időszak. kényelmi díj stb.) pontosságáért nem vállal felelősséget. Felhasználó 

felelőssége az Alkalmazáson keresztül bonyolított mobilvásárlások megfelelő bonyolítása, így pl. a 

megfelelő zónába történő parkolás vagy a gépjármű kategóriájának és a kívánt időszaknak megfelelő 

autópálya matrica típus kiválasztása. Mindezek illetve az Alkalmazás bármely téves, hibás használatából 

eredően Vodafone-t semmilyen felelősség nem terheli illetve azt Vodafone kizárja, ezekből kifolyólag 

Felhasználót semmilyen kártérítési igény nem illeti Vodafone-al szemben. 

A Felhasználó Vodafone mobil telefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetésén végzett valamennyi 

(Felhasználó által kért vagy Vodafone által automatikusan végrehajtott) módosítás hatással lehet az 

Alkalmazás működésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebből, valamint az Alkalmazás jellegéből 

fakadóan előforduló hibák, adatvesztés vagy szolgáltatás kiesés miatt Vodafone-t felelősség nem terheli. 

Az alkalmazás használata során is az ÁSzF megfelelően irányadó, az azokban szabályozott folyamatok, 

szabályok és díjszabás változatlanul érvényesek. Amennyiben az ÁSzF és jelen Felhasználási Szerződés 

között eltérés tapasztalható, jelen Felhasználási Szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

5. A Vodafone Easy Rider mobiltelefonokon és tableten elérhető, számítógépen nem. Használatához 

minden esetben a Vodafone mobil hálózata vagy wifi szükséges.  

 

6. A Vodafone Easy Rider-t a jogtulajdonos mindenféle szavatosság, jótállás nélkül bocsátja rendelkezésre, 

olyan állapotában, ahogyan ez elérhető („as is”). Felhasználása önként, kizárólag saját felelősségre 

történhet. A Vodafone nem vállal felelősséget a Vodafone Easy Rider használatával, annak letöltésével 

kapcsolatban keletkező semmilyen kárért vagy elmaradt haszonért.  

 

7. A Vodafone Easy Rider alkalmazás módosítása, másolása, visszafejtése, elemeire bontása, vagy bármely 

más módon való módosítása tilos.  

 

8. Az Alkalmazás díjmentesen letölthető a Google Play ill. az App Store szoftver áruházakból  

 

9. A Vodafone Easy Rider alkalmazás minden tulajdonjoga fenntartva Vodafone számára. A Vodafone Easy 

Rider csak a jelen felhasználási feltételekkel összhangban használható. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor 

egyoldalúan módosításokat végezzünk a Vodafone Easy Rider alkalmazáson illetve a Felhasználási 

Szerződés feltételein, továbbá Vodafone jogosult bármikor egyoldalúan megszüntetni az Alkalmazást.  

 

10. A használattal Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen felhasználási feltételek alapján Vodafone-t 

megillető jogainkat, kötelezettségeinket átruházzuk egy harmadik személyre. Amennyiben ez 

megtörténik, Vodafone erről értesíti az Ügyfelet. A Vodafone jogosult bármikor információt szolgáltatni, 

abban az esetben, ha az szükséges ahhoz, hogy eleget tegyen valamely alkalmazandó jogszabálynak, 

hatósági rendelkezésnek, jogi eljárásnak, kormányzati döntésnek. Vodafone jogosult Felhasználónak 



értesítést küldeni e-mailben, SMS-ben, postai úton vagy weboldalán. Jelen felhasználási feltételekre a 

magyar jog, az ESSZSZF és az ÁSZF-ek megfelelő rendelkezései irányadók és az azzal kapcsolatos bármely 

jogvita esetére a magyar bíróságok illetékességét kötik ki a felek. A jelen felhasználási feltételekben 

foglaltak nem érintik a Felhasználót fogyasztóként megillető jogokat.  

 

 

 


