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1. Használati feltételek elfogadása - (Tetejére)

A honlapokat (a „honlapok”), amelyek a következő címen találhatók: [link az adott ország
honlapjához], olyan kiszolgálókon hosztoljuk és üzemeltetjük, amelyek Szlovákiában találhatók
egyrészt a Subway International, BV („SIBV”) megbízásából, amely a Subway® márkanév franchise
gazdája, illetve a SFAFT, BV megbízásából, amely a Subway® márka hirdetési feladatait látja el. .
A
HONLAPOKON
TALÁLHATÓ
OLDALAKHOZ
ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ
VALÓ
HOZZÁFÉRÉSSEL, BÖNGÉSZÉSSEL ÉS / VAGY HASZNÁLATTAL ÖN ELFOGADJA A
HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. ÖN HOZZÁJÁRUL A SZÜKSÉGES KÖZLEMÉNYEK
ÉRKEZÉSÉHEZ, HA VAN ILYEN. ÖN KIJELENTI, HOGY LEGALÁBB 18 (TIZENNYOLC) ÉVES
VAGY NAGYKORÚ CSELEKVŐKÉPESNEK MINŐSÜL A SAJÁT ORSZÁGÁBAN. AMENNYIBEN ÖN

NEM KÍVÁN EZEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK KÖTÖTTSÉGEINEK MEGFELELNI, KÉRJÜK NE
BÖNGÉSSZE ÉS NE HASZNÁLJA A HONLAPOKAT.
A használati feltételeket bármikor megváltoztathatjuk saját belátásunk szerint. A megváltozott
feltételek a közzététel után azonnal hatályba lépnek, és a webhely további használatával Ön elfogadja
az új feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy tájékozott maradjon bármilyen esetleges változással
kapcsolatban. Ha nem ért egyet az új használati feltételekkel, akkor az egyetlen jogi lehetősége a
webhely használatának abbahagyása.
Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat
nyújtsunk a Subway® márkáról a honlapokon, nem szabad feltételeznie, hogy a megadott információk
mindig naprakészek vagy a honlapok minden rendelkezésre álló lényeges információt tartalmaznak.
A webhelyek tartalmazhatnak Subway® éttermi helymeghatározót; menü- és táplálkozástudományi
információkat; vendéglátási információkat; elérhetőségi adatokat; „Rólunk” információkat, beleértve a
történetünket, híreinket, társadalmi felelősségvállalásunkat és információkat a GYIK-ról; karrier
információkat; és a Subway® franchise-ról szóló információkat.
A honlapokon található menü- vagy táplálkozástudományi információk csak tájékoztató jellegűek és
feltételezik, hogy az egyes éttermek megfelelnek az összetevőkre vonatkozó követelményeknek és a
szabványosított receptjeinknek. A táplálkozástudományi információkat egy Regisztrált Dietetikus állítja
össze, aki ehhez bevizsgált élelmiszergyártók, független laboratóriumok és az USDA
NutrientDatabase for Standard Reference táplálkozástudományi elemzését veszi alapul.
A felsorolt táplálkozástudománnyal kapcsolatos információk hagyományos recepteken és termék
összetételeken alapulnak. Azonban kisebb eltérések fordulhatnak elő köszönhetően az adott
évszaknak az alternatív beszállító igénybevételének, vagy az ország régiójának és / vagy a termék
összeállításának. Bizonyos termék és táplálkozástudományi információk nem minden étteremre
vonatkoznak. Ha kérdése van egy adott étteremben kínált termékekkel, eljárásokkal vagy
összetevőkkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az étteremmel.
A honlapok üzemeltetését ugyan mi látjuk el, de nem vállalunk felelősséget a Subway® éttermek
üzemeltetéséért. Ehelyett az éttermek független franchise-tulajdonosok tulajdonában és üzemeltetése
alatt állnak. Minden étterem kizárólagosan és önállóan felel a törvényi és jogszabályi előírások
betartásáért, az étlapján található termékek értékesítéséért-, és az éttermi foglalkoztatáshoz
kapcsolódó ügyekért.
A honlapok linkeket biztosíthatnak az általunk vagy a Subway® éttermek által kínált állás
lehetőségekhez. Azok a lehetőségek, amelyek a www.mysubwaycareer.com honlapon jelennek meg,
kizárólag az étteremhez tartoznak és nem hozzánk vagy társult vállalkozásunkhoz. Ez azt jelenti, hogy
az álláslehetőséget kínáló étterem kizárólagosan felel a munkaköri követelmények meghatározásáért,
a felvételhez kapcsolódó döntésért és az üzleti életben felmerülő összes egyéb foglalkoztatási jellegű
ügyért.
Nem kapunk másolatot álláspályázati anyagokról, amit egy egy olyan étterembe nyújt be, amelyik
franchise égisze alatt működik. Nem ellenőrizzük, hogy jut-e interjú lehetőséghez, vagy alkalmazzák-e
Önt. Nem ellenőrizzük a franchise felhasználók foglalkoztatás politikáját és foglalkoztatási gyakorlatát.
Sem mi, sem az SIBV, sem a leányvállalataink nem foglalkoztatnak független franchise-vállalkozókat.
Ha Önt egy franchise rendszerben működő étterem alkalmazza, akkor Önnek csak az adott franchise
felhasználó a munkaadója, nem mi, nem az SIBV és nem a kapcsolt vállalkozásaink.

A honlapokon rendelkezésre álló bármely információnak nem célja franchise értékesítésére
irányuló ajánlat vagy vásárlási ajánlat kérése. Az információk csak tájékoztató jellegűek.
Bármilyen nézeteltérés vagy értelmezési különbség esetén a Subway® Franchise Disclosure
Document-ben (FDD) szereplő nyelvezet az irányadó. Franchise Ajánlat csak nyomtatott
írásos formában elérhető. A Franchise Eladási Ajánlat csak az FDD kézhezvételével
kezdődhet, összhangban azokkal a törvényekkel, amelyek a franchise lehetőségek eladását
szabályozzák.

2. Információk kezelése és kommunikáció- (Tetejére )
Titkainak megtartása fontos számunkra. Ellátjuk Önt az Adatvédelmi Nyilatkozattal, amely
elmagyarázza információkezelési gyakorlatunkat, valamint azt, hogy miként használhatjuk és
oszthatjuk meg személyes adatait. A honlapokon közzétett oldalak vagy szolgáltatások elérésével,
böngészésével és / vagy használatával - kivéve, ha a törvény további kiegészítő rendelkezést vagy
hozzájárulást ír elő - Ön elfogadja Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Összhangban Adatvédelmi
Nyilatkozatunkkal Ön hozzájárul személyes adatai és engedélyei gyűjtéséhez, használatához és
megismeréséhez. Kattintson ide, hogy megtekinthesse a jelen szerződés részét képező adatvédelmi
nyilatkozatot.
Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban az Ön által megadott információkat felhasználhatjuk
kommunikáció céljából. Választhat, hogy miként kommunikáljunk Önnel. Dönthet úgy, hogy e-maileket
vagy szöveges üzeneteket kapjon az Ön által megadott e-mail címre vagy mobiltelefon számra. Ha az
ilyen típusú kapcsolattartás bármelyikét választja, azzal Ön tudomásul veszi azt és beleegyezik abba,
hogy marketing anyagokat, híreket és egyéb üzeneteket kapjon tőlünk.
Ha van Subway® fiókja, akkor fiókjában a megfelelő beállítást választva leiratkozhat az e-mail vagy az
SMS üzenetküldésről. Ha korábban úgy döntött, hogy tőlünk híreket és ajánlatot szeretne kapni,
kattintson az itt található linkre, és kövesse az utasításokat az érkező üzenetek kommunikációs
csatornájának megváltoztatásához.
Ezenkívül a kommunikációs csatornáink lehetőséget adnak a leiratkozásra is. Például a Hírek és az
Ajánlat menüpont e-mailjei tartalmaznak egy leiratkozási linket.
Ön beleegyezik abba, hogy kapcsolattartási preferenciáit külön-külön kell kezelnie minden
kommunikációs csatornánál. Például ha lemond a marketing célú e-mailek fogadásáról, akkor
továbbra is kapni fogja a marketing célú szöveges üzeneteket, ha bejelölte, hogy fogadja azokat. Bár
minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kényelmes lehetőségeket kínáljunk az Ön
számára a kapcsolattartási preferenciák kezelésére, lehet hogy külön-külön módosítania kell azokat
az egyes kommunikációs csatornáknál.
Ezen felül, még ha le is mondott az e-mailben érkező marketing célú üzenetek fogadásáról, Ön
tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy továbbra is küldhetünk e-mail üzeneteket
megrendeléseiről az Ön fiókjába - akár online módon akár a Subway® App segítségével. Ha egy
Subway® franchise használótól kap üzeneteket, akkor Önnek közvetlenül nála kell leiratkoznia erről.
A honlapok lehetőséget kínálhatnak Önnek, hogy harmadik féltől származó tartalmakat közvetítsen
közösségi kapcsolatépítő honlapokon és termékeken keresztül. Harmadik fél közösségi hálózati
funkcióinak bármilyen használatára az adott harmadik fél weboldalának vagy termékének a
felhasználási feltételei vonatkoznak, és nem ezek a Felhasználási Feltételek. Hacsak másképp nem
rendelkeznek, ebben az esetben a jelen tájékoztatásban meghatározott feltételek és kondíciók az
irányadóak.

3.Gyerekek és adatgyűjtés - (Tetejére)
A honlapok nem olyan személyeknek szólnak, akik tizennyolc éven aluliak vagy a törvényes
nagykorúság alatti életkorban vannak, ha Önöknél erről a törvénykezés másképp rendelkezik. Ebben
az esetben ezeket a feltételeket meg kell vizsgálnia a szüleivel vagy a gyámjával, nekik pedig bele kell
egyezniük ezekbe a feltételekbe, hogy Ön használhassa a honlapjainkat.
Ha Ön vagy a szülője vagy gyámja nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor azonnal abba kell
hagynia a Honlapok használatát. Tudatosan nem engedjük meg, hogy tizennyolc éven aluli vagy a
törvény szerint még nem nagykorú személyek bármilyen személyes jellegű információt (például
nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat) adjanak meg nekünk az interneten keresztül.
Ha egy kiskorú személyes adatokat adott meg nekünk a szülő beleegyezése nélkül, kérjük a szülőt,
hogy azonnal vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi irodánkkal a következő címen:
privacy@subway.com. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy
haladéktalanul töröljük a kiskorú személyes adatait szervereinkről és nyilvántartásainkból.

4. Tulajdonjog - (Tetejére)
Eltérő rendelkezés hiányában a Honlapok minden anyaga (szerzői jogok, design forma, védjegyek és /
vagy egyéb szellemi tulajdon) oltalom alatt áll, amely a mi tulajdonunkat képezi, felhasználása a mi
engedélyünkhöz van kötve. A Subway® elnevezés és a Subway® logo a Subway IP Inc. tulajdonában
lévő bejegyzett védjegyek és szolgáltatás elnevezések számunkra engedélyezettek.
A Subway IP Inc. védjegyei a weboldalakon azon védjegyek egy részét képviselik, amelyek jelenleg
az Egyesült Államokban és / vagy egy vagy több más országban a Subway IP Inc. vagy annak
kedvezményezettjei tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak. Ezen védjegyek és a hozzájuk tartozó
megjegyzések megjelenítésének nem célja a Subway IP, Inc. vagy kedvezményezettjeinek világszerte
fennálló tulajdonosi jogainak átfogó összefoglalása. A Subway IP Inc. más tulajdonjogokat is
birtokolhat vagy ellenőrizhet az USA-n kívüli egy vagy több országban.
Minden jog fenntartva, amely kifejezetten nem engedélyezett. A Feltételek nem alapítanak semmilyen
jogot a Subway® Rendszer vagy bármely Szolgáltató védjegyeihez vagy szolgáltatás elnevezéseihez,
az alább található 8. fejezetben meghatározottak szerint. A webhelyek tartalmazhatják harmadik felek
különböző neveit, védjegyeit és szolgáltatás megnevezéseit is, amelyek a megfelelő tulajdonosok
tulajdonában állnak.
Az állítólagos szerzői jogok megsértésére vonatkozó értesítésekre reagálunk, amennyiben azok
eleget tesznek az U.S. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) törvénynek. Ha úgy gondolja, hogy
szerzői jogait megsértik a honlapokon, írásbeli értesítést küldhet a DMCA@subway.com címre.

5. Hozzászólások- (Tetejére)
Honlapjaink lehetővé tehetik, hogy észrevételeket, kérdéseket, dicséreteket és panaszokat tegyen
közzé vagy küldjön nekünk („Kommentek”). Bármely komment megtétele önkéntes, nyilvános és
ingyenes.
Ön tudomásul veszi, hogy kizárólagosan felelős és az is marad, bármilyen komment tartalmáért,
amelyet közzé tesz vagy megoszt. Ön kötelezettséget vállal, hogy a kommenthez kapcsolódóan,
amelyet kiposztol vagy küld, nem fog(ja):
a.)Közvetíteni olyan információt vagy írásos, grafikai vagy vizuális anyagot (fényképet), amely
jogellenes, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, tiltott, rágalmazó, obszcén, pornográf, becsületsértő,
mások magánéletét sértő, fenyegető, rosszindulatú, durva, gyűlölködő vagy faji, etnikai vagy egyéb
módon kifogásolható;
b.)Kiskorúaknak bármely módon ártani vagy azzal fenyegetni;
c.) Kiadni magát bármely más személynek vagy más szervezetnek, mint aki / ami; hamisan beállítani
a személyazonosságát vagy a foglalkozását, vagy hamisan színlelni egy személyhez vagy
szervezethez való kapcsolódását; fejléceket hamisítani vagy azonosítókat más módon manipulálni a
honlapon továbbított anyagok eredetének álcázása, elfedése érdekében;
d.) Olyan anyagot továbbítani, amely sérti bármely harmadik fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát,
szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonát, magántitkát, magánéletét vagy egyéb jogait;
e.)Szándékosan vagy gondatlanul megsérteni a hatályos jogszabályokat, törvényeket, rendeleteket.
f.) „Lesből” vagy más módon mások jogait kikezdeni, csorbítani, megsérteni, vagy harmadik felekkel,
azok tudta vagy beleegyezése nélkül személyes adatokat gyűjteni, tárolni vagy feldolgozni, vagy
megkísérelni gyűjteni, tárolni vagy feldolgozni.
Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek az alábbiak bármelyikére vagy mindegyikére: (a)
kivizsgálni olyan állítást, miszerint a weboldalakon posztolt komment nem felel meg a Feltételeknek,
kizárólagos belátásunk szerint dönthetünk bármely komment eltávolításáról vagy az arra való felkérés
felől.(b) eltávolítani a gyalázkodó, jogellenes vagy megosztó vagy egyéb módon a Feltételeknek nem
megfelelő kommenteket ; (c) megszüntetni a felhasználó hozzáférését a Honlapokhoz; (d) megfigyelni,
szerkeszteni vagy nyilvánosságra hozni a weboldalak bármely kommentjét; vagy (e) szerkeszteni vagy

törölni a honlapon közzétett bármely tartalmat, függetlenül attól, hogy ez a tartalom sérti-e ezeket a
Feltételeket.
A Subway® márka politikája nem veszi figyelembe a kéretlen ötleteket. Bár örülünk annak, hogy időt
szán ötletei átgondolására, nem tudjuk figyelembe venni, feldolgozni a Subway® rendszeren kívülről
érkező új ötleteket.
Ha elküld nekünk egy ötletet, kifejezetten lemond minden követelésről, amely velünk és társult
vállalkozásainkkal szemben merül fel, bármilyen termék, design, koncepció vagy más anyag
figyelembe vételével, felhasználásával vagy fejlesztésével kapcsolatban, amely hasonló vagy azonos
azzal az elképzeléssel, amelyet elküld vagy a jövőben küldeni fog. Ön kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a márka szellemi tulajdonosa a Subway IP Inc és annak
meghatalmazottjai azokat jogdíjmentesen bármilyen ötlet felhasználására bármiféle korlátozás nélkül,
bármilyen fizetés vagy egyéb ellenérték nélkül, bármilyen engedély vagy értesítés nélkül az Ön vagy
harmadik fél irányába felhasználhassa.
Ez az engedély korlátozás nélkül magában foglalja az ebből származtatott művek reprodukciójának,
elkészítésének, más alkotásokkal való kombinálásának, megváltoztatásának, fordításának, másolatai
terjesztésének, az ötlet megjelenítésének, kivitelezésének és / vagy licencének, valamint az ahhoz
fűződő összes visszavonhatatlan jogát a Subway IP Inc. vagy annak meghatalmazottjai nevében az
egész világon végérvényesen, amit valamennyi médiában jelenleg vagy később megismernek vagy
létrehoznak. Ezenkívül Ön szavatolja és elfogadja, hogy a szerzői joggal védett anyagok tekintetében
minden jogáról lemondott. A Subway IP Inc.-nek nem kell semmilyen ötletet bizalmasan kezelnie.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy mi és leányvállalataink, a Subway IP Inc. és annak
meghatalmazottjai saját magunk ötleteket, termékeket, design terveket, koncepciókat vagy egyéb
anyagokat készíthetünk, vagy másoktól olyan ötleteket szerezhetünk, amelyek hasonlóak vagy
azonosak az ötletével. Ön ezúton lemond bármely és minden olyan igényről, amely korábban volt,
jelenleg van, a jövőben lesz ahhoz kapcsolódóan, hogy mi, a társult vállalkozásaink, a Subway IP Inc.
vagy annak meghatalmazottainak az ötlete, terméke, design tervezése, koncepciója vagy egyéb
anyaga amelyet elfogadtunk, tanulmányoztunk és / vagy használunk, hasonló az Ön ötletéhez.
6. A webhelyek tartalma és használata - (Tetejére)
A weboldalakon közzétett tartalmat tilos másolni vagy terjeszteni, módosítani, újra közzé tenni,
feltölteni, posztolni vagy továbbítani bármilyen módon. Kivételt jelent, ha mi másként rendelkezünk
erről. A webhelyen elérhető összes tartalom védett és az szerzői jog tárgya. Jelen leírásban szereplő
tartalmak semmilyen módon sem ruházhatók át közvetve, sem más módon, sem egyéb tulajdonjog
címén vagy kizárólagos felhasználói jogra hivatkozva, kapcsolódjon az szellemi tulajdonhoz vagy
egyéb joghoz vagy bármi módon a jó üzleti hírnév értékéhez. Ön beleegyezik abba, a webhelyek
tartalmából semmilyen onnan származtatható alkotást nem hoz létre, és semmilyen módon nem él
vissza ezzel.
Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmának illetéktelen használata helyrehozhatatlan károkat
okozhat nekünk, valamint a jogosulatlan felhasználás esetén bírósági vagy egyéb hatósági
jogorvoslatot kérhetünk.
Elfogadható használat és egyéb megkötések. A webhelyek vonatkozásában Ön nem engedheti meg
magának, illetve harmadik feleknek nem engedheti meg, hogy:
a., jelen Feltételek szerint törvénytelen vagy tiltott célra használja a webhelyeket.
b., törölje vagy módosítsa a szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy egyéb tulajdonjogokkal kapcsolatos
tájékoztatást
c., a webhelyek tulajdonjogának vagy elnevezésének megszerzését megkísérelje, beleértve a
tartalmi elemeket is.
d. Az online szolgáltatásokat kereskedelmi célra felhasználja, beleértve a másolást, terjesztést,
után közlést, megjelenítést, közzétételt, feltöltést, posztolást, vagy továbbítást.

e., az online szolgáltatásokat bérbe vegye, lízingelje, eladja, tovább lízingelje, bérbe adja,
felhasználja, alkalmazza, átruházza, illetve az online szolgáltatásokat beépítse bármilyen más
programba vagy szolgáltatásba.
f., hozzáférjen vagy megkíséreljen hozzáférni a rendszerünkhöz, programjainkhoz vagy adatainkhoz,
amelyeket nem nyilvános használatra szánunk.
g., megkerülje a honlapok technikai rendszerének felhasználói határait, lehetővé tegye bármely
olyan eszköz használatát, amelyek a honlapon egyébként letiltott funkciók vagy feladatok működését
mégis lehetővé teszik. Olyan forrás- vagy objektum kódot másoljon, szerkesszen, megbontson,
visszafejtsen, vagy ebből származó termékeket készítsen, amelyeknek az online szolgáltatásaink az
alapja.
h., bármilyen olyan lépést tegyen vagy megkíséreljen, amelyek akadályozzák a honlapok
megfelelő működését, megakadályozzák a weboldalakhoz való hozzáférést vagy használatot más
felhasználók számára, vagy indokolatlanul illetve aránytalanul nagy terhet rónak infrastruktúránkra.
i., közvetítse, használja, exportálja, újraexportálja az online szolgáltatásokat embargó, kereskedelmi
szankció, vagy más technológiai korlátozások vagy export törvények és rendelkezések
megsértésével. Kijelenti és szavatol azért, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amelyre az
Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya
„terroristákat támogató” országnak nevez, vagy (ii) nem szerepel az Egyesült Államok kormányának
tiltott vagy korlátozás alá vont feleket felsoroló bármely listáján;
j., engedéllyel nem rendelkező technológiát vagy automatizált rendszert használjon vagy vezessen
be az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez vagy az online szolgáltatások tartalmának
kigyűjtéséhez, ideértve, de nem kizárólagosan említve a honlap rendszerezőket, a automatizált
technológiákat, a webes tulajdon lemásolását és egy másik oldalon történő megjelenítését jelentő
lopást, az offline tartalomletöltést lehetővé tevő szoftvereket.
k., megkísérelje működésképtelenné tenni, megrongálni, túlterhelni, tönkretenni a honlapokat vagy a
szervereinket, illetve jogosulatlan hozzáférést szerezzen ezekhez.
l., a honlapokat a jelen Feltételek által nem engedélyezett módon használja.

7. Linkek - (Tetejére)
A honlapok tartalmazhatnak linkeket más honlapokhoz az Ön kényelme és információk közlése
céljából. Nem ellenőrizzük ezen webhelyeket vagy azok adatvédelmi előírásait, így azok eltérhetnek a
miénktől. Adatvédelmi Nyilatkozatunk nem vonatkozik harmadik fél webhelyeire. Nem hagyunk jóvá és
nem észrevételezünk semmit harmadik félhez tartozó honlapok tekintetében.
Ha úgy dönt, hogy személyes adatait harmadik fél webhelyének adja meg, az Adatvédelmi
Nyilatkozatunk nem vonatkozik arra, hogyan használják az Ön személyes adatait. Javasoljuk, hogy
tanulmányozza minden olyan honlap adatvédelmi előírásait, amelynek személyes információkat
szolgáltat. Egyes harmadik felek személyes információkat gyűjthetnek és oszthatnak meg velünk,
ebben az esetben a megosztást a harmadik fél adatvédelmi előírásai szabályozzák, nem pedig a mi
Adatvédelmi Nyilatkozatunk.

8. Szolgáltatók - (Tetejére)
Szolgáltatókat használunk annak érdekében, hogy a honlapok sokféle szempontjainak
megjelenítéséről gondoskodjunk. A szolgáltatók között szerepelnek (de nem kizárólagosan velük
dolgozunk): Beast Lab Agency, Value Pay Services LLC, Paydiant Inc., PLXIS LLC, CashStar, Inc.
és a Google („Szolgáltatók”). Honlapjainkat a Google által nyújtott szolgáltatások támogatják.
Beleegyezését adja ahhoz, hogy betartja a Google által előírni szándékozott összes feltételt és
előírást, beleértve - korlátozás nélkül - a következő linkeken meghatározottakat:

http://maps.google.com/help/terms_maps.html
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/gme_aup.html

9. Nyilatkozat a korlátozott felelősségről - (Tetejére)
HACSAK KIFEJEZETTEN MÁSKÉPP NEM RENDELKEZÜNK A TERMÉKEKRŐL, MINDEN
TARTALOM, ANYAG, INFORMÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁS A HONLAPOKON “AHOGY VAN”,
ILLETVE “AHOGY ELÉRHETŐ” ÉRTELEMBEN TALÁLHATÓ. MINDEZ FELTÉTELEK ÉS
BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL ÉRVÉNYES, BÁRHOGY IS FEJEZZÜK KI VAGY UTALUNK
RÁ. NEM ÁLLÍTUNK SEMMIT, SEM KIFEJEZÉSSEL, SEM RÁUTALÁSSAL, SEM KORLÁTLAN
FELELŐSSÉGGEL, SEM UTALÁSSAL A KELENDŐSÉGET VAGY VALAMILYEN EGYEDI
CÉLRA FELHASZNÁLHATÓSÁGOT SZAVATOLVA. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A
HONLAPOK FUNKCIÓI MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLIEK VAGY HIBAMENTESEK LESZNEK,
HOGY A HONLAPOK VAGY A HOZZÁJUK TARTOZÓ SZERVEREK VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB
ÁRTALMAS ELEMEKTŐL MENTESEK LESZNEK, VAGY A HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA, MÉG
HA TUDOMÁSUNK IS VAN RÓLUK.
Nem garantáljuk vagy szavatoljuk, hogy a honlapok vagy a bármiféle forrásból származó fájlok vagy
szoftverek, amelyek letölthetők a honlapokról olyan vírusoktól, kártevőktől, “trójai falovaktól”, vagy
egyéb kódtól vagy hibáktól mentesek, amely fertőző vagy romboló tulajdonságokat hordoznak.
Hacsak másképpen nem rendelkezünk, minden a honlapokon található anyagnak mindössze annyi a
célja, hogy információkkal szolgáljon a Subway® éttermekről. Ha Ön más tartózkodási helyen
használja a honlapokat, akkor Ön a felelős az alkalmazandó törvények betartásáért.

11. Átruházás (engedményezés) kizárása - (Tetejére)
A jelen Feltételek alapján semmilyen módon nem ruházhatja át vagy engedményezheti semmilyen
jogát vagy kötelezettségét. Minden ilyen átruházás vagy átruházás érvénytelen és semmis.

12. Elkülöníthetőség (Tetejére)
Ha a jelen Feltételek bármely kikötése vagy bármely kikötés személyre vagy körülményre történő
alkalmazása bármilyen okból érvénytelen, illegális, vagy érvényesíthetetlen, az a jelen Feltételek
hatályban maradó rendelkezéseit és az ilyen rendelkezések más személyekre vagy körülményekre
történő alkalmazását nem érinti.
A bíróságnak, amely érvénytelennek, illegálisnak, vagy érvényesíthetetlennek találja a feltételeket, a
lehető legnagyobb mértékben módosítania vagy elemeznie kell a feltételeket olyan módon, hogy
érvényes és végrehajtható legyen minden személy vagy szervezet vonatkozásában és a lehető
legnagyobb védelmet biztosítsa a kártalanítás alatt álló személyek számára az érvényesség, a
jogszerűség és a végrehajthatóság határain belül.

13. Lemondás kizárása - (Tetejére)
Ezen Feltételekben foglalta bármely rendelkezés elmulasztása vagy nem szigorú betartása nem
értelmezhető akként, hogy lemondunk bármely kikötésről vagy jogról.

14. Fejezetcímek - (Tetejére)
A jelen Feltételek mindegyikének címsora csak hivatkozás megkönnyítésére szolgál. Az ilyen címeket
a jelen Feltételek bármelyikének értelmezésekor vagy megszerkesztésekor figyelmen kívül kell
hagyni.

15. Teljeskörű Értelmezés - (Tetejére)
Ezek a Feltételek és az itt található Adatvédelmi Nyilatkozat alkotják teljes körű keretét és elfogadását
honlapunk használatának.

