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„Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) szabályok 

 

1. Általános szabályok 

1.1 A számlatulajdonos eldöntheti, hogy mely elemeket használja a fogadószelvény személyre 
szabásához. A számlatulajdonos beleegyezik és szavatolja, hogy a hátteret, szöveget, 
felhasználóneveket, témákat, képeket, szimbólumokat, ikonokat, betűtípusokat, hangulatjeleket, 
nem használja: 

a. 18 év alatti személyek megemlítésére, bemutatására, bármilye formában történő 
ábrázolására; 

b. rágalmazó, pornográf, törvénytelen, káros, fenyegető, obszcén, zaklató, faji, etnikai vagy 
egyéb módon kifogásolható, diszkriminatív, erőszakos, politikailag érzékeny vagy egyéb 
módon ellentmondásos tartalom létrehozására; 

c. a Kindred Group vagy annak vállalatcsoportjába tartalmazó cég jogainak megsértésre, 
ideértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; 

d. bármely harmadik fél jogainak megsértésére (ideértve, de nem kizárólagosan a szellemi 
tulajdonjogokat). 

1.2 A fogadószelvény közösségi média platformon történő megosztásával a számlatulajdonos 
vállalja és szavatolja, hogy: 

a. betartja az összes alkalmazandó törvényt és előírást; 
b. betartja a közösségi média platform összes alkalmazandó szabályát és feltételét; 
c. nem zárta ki magát a Kindred Group platformon való játékból, vagy nincs jegyezve bármely 

önkizárási nyilvántartásba, adatbázisba; 
d. nem (fél)profi szerencsejátékos; 
e. nem vállalkozója, ügynöke vagy vállalati partnere a Kindred Group-nak; 
f. nem osztja meg, nem teszi közzé és semmilyen más módon nem jeleníti meg a 

fogadószelvényt olyan platformokon, amelyek (főleg) a kiskorúakra specializálódtak, nekik 
készültek, vagy őket célozzák; 

g. nem osztja meg a fogadószelvényt kereskedelmi célokra; 
h. nem osztja meg a személyes adatokat a megosztott vagy megjelenített fogadószelvényen, 

beleértve (de nem kizárólag) a számlaszámot vagy a fizetési részleteket; 
i. nem osztja meg, nem teszi közzé és semmilyen más módon nem jeleníti meg a 

fogadószelvényt olyan platformokon, amelyeket (fél)profi játékosok vagy platformok 
használnak, vagy olyan platformokon, ahol szerencsejáték-támogatást / stratégiákat / 
trükköket kínálnak vagy megvitatnak; 

j. nem ösztönzi vagy népszerűsíti a szerencsejátékot a közösségi média platform résztvevői 
számára, vagy nem ösztönzi bármilyen más módon az ilyen résztvevőket szerencsejáték-
tevékenységük megkezdésére, folytatására, bővítésére; 

k. nem osztja meg, nem teszi közzé és semmilyen más módon nem jeleníti meg a 
fogadószelvényt olyan platformokon, amelyek bármely (helyi) törvény, rendelet, irányelv, 
megsértésével járnak, vagy ahol az ilyen platform jellege, tartalma jogellenesnek 
tekinthető, az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz eredményeként vagy attól 
függetlenül. 
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1.3 A számlatulajdonos semmilyen módon nem manipulálhatja, módosíthatja vagy vizuálisan nem 
változtathatja meg a fogadószelvényt olyan módon, hogy az már (pontosan) ne jelenítse meg a 
fogadószelvényen látható odds-ot vagy fogadást. 

1.4 A Kindred Group fenntartja a jogot arra, hogy bármikor letiltsa az „Oszd meg a szelvényed!” 
(„Bet Share”) eszközt, felfüggessze vagy blokkolja a számlatulajdonos számláját, ha a 
számlatulajdonos megsérti az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatára 
vonatkozó szabályokat. 

 

2. Szellemi tulajdon 

2.1 Az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszközzel kapcsolatban vagy annak 
eredményeként rendelkezésre bocsátott összes tartalom a Kindred Group vagy annak licenszével, 
engedélyével rendelkező cég vagy személy kizárólagos tulajdonát képezi. Az „Oszd meg a 
szelvényed!” („Bet Share”) eszköz szabályaiban említett esetek kivételével az „Oszd meg a 
szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használata nem jelent licenszt, engedélyezést, átruházást vagy 
a szellemi tulajdon egyéb jogait (akár bejegyzett, akár nem regisztrált), beleértve korlátozás nélkül 
a szabadalmakat, a védjegyeket, a szolgáltatások védjegyeit, bejegyzett formatervezési mintákat, 
szerzői jogokat, adatbázis-jogokat, mintákhoz, találmányokhoz és bizalmas információkhoz fűződő 
jogokat. 

2.2 Az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatával a számlatulajdonos ezennel 
beleegyezik és kijelenti, hogy visszavonhatatlanul átadja a Kindred Group plc-nek (adott esetben 
a jövőbeli jogok jelenlegi átruházásával), teljes tulajdonjoggal garantálva a szellemi tulajdonjogokat 
és kapcsolódó jogokat, beleértve az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatából 
eredő eredményeket, az egész világon, a törvény által biztosított védelem teljes időtartamára vagy 
időtartamaira, beleértve az ilyen időszak(ok) minden megújítását, meghosszabbítását. Ha a 
törvény alapján ilyen jogok nem ruházhatók át a Kindred Group plc-re, akkor a számlatulajdonos 
ezennel lemond minden olyan jog gyakorlásáról, amely nem ruházható át, ideértve a szerzői jogok 
erkölcsi jogait is. 

2.3 Az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatával a számlatulajdonos vállalja 
és szavatolja, hogy haladéktalanul felhívja a Kindred Group figyelmét a Kindred Group 
védjegyeinek, emblémáinak, formatervezési mintáinak vagy más hasonló, szellemi, ipari, 
kereskedelmi tulajdonjogainak helytelen vagy jogellenes használatára. 

 

3. Kártalanítás 

3.1 A számlatulajdonos felmenti a Kindred Group-ot minden felelősség, költség, kiadás, kár és 
veszteség alól (ideértve, de nem kizárólag, a közvetlen, közvetett vagy következményes 
veszteségeket, a nyereség elvesztését, a jó hírnév elvesztését és minden kamatot, büntetést) és 
a Kindred Group által elszenvedett vagy felmerült jogi költségeket (kártérítés alapján számítva) és 
minden egyéb szakmai költséget, amelyek az alábbiakból erednek: 

a. Kindred Group ellen harmadik fél szellemi tulajdonjogainak tényleges vagy állítólagos 
megsértése miatt az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatából eredő 
vagy azzal összefüggésben benyújtott bármely követelés; és 
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b. bármely harmadik fél által benyújtott kereset vagy per, amelyet harmadik fél indított, a 
számlatulajdonos által az „Oszd meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatán 
alapuló, abból eredő vagy azzal összefüggésben (beleértve, de nem kizárólag a közösségi 
média platformjai vagy felhasználói által igényelt károkat).  

 

4. Felelősség 

4.1 A törvény által megengedett mértékben a Kindred Group a számlatulajdonos által az „Oszd 
meg a szelvényed!” („Bet Share”) eszköz használatával kapcsolatban vagy annak eredményeként 
nem felel a tényleges vagy várható jövedelemért, nyereségért, bármilyen jellegű (esetleges, 
speciális, közvetett vagy következményes) veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy a 
károkozás (beleértve a gondatlanságot) a szerződés megszegését okozza-e vagy sem. 


