
KÉRJÜK, TEKINTSE ÁT A Depositphotos, Inc. 
FELHASZNÁLÁSI ÉS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEIT!

Az előfizetési csomagvásárlás a letöltött képek alábbi felhasználására jogosít:

1. NYOMTATÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSOK

Kültéri reklámozás; beltéri reklámozás; reklámozás újságban vagy magazinban; 
termék csomagolása; címke; könyv, magazin vagy újság fedőlapja vagy illusztrációi; 
CD/DVD-re borító vagy nyomtatás; névjegykártya. 

Nem továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt termékek:
ajándékok csomagolása; plakát vagy képeslap; mappa; jegyzetfüzet vagy napló ; 
matrica; toll vagy ceruza; más irodaszerek; belső építészet; műalkotás (artwork); póló
vagy más ruházati cikk; társasjáték vagy más szórakoztató termék; csésze, bögre 
vagy pohár; egérpad; játékkártya; kulcstartó.

A felhasználás engedélyezett a továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt termékek
alábbi típusai esetén, kizárólag abban az esetben, amennyiben a letöltött kép a 
felhasználásával létrehozott termék értékének kisebb részét teszi ki.
Mappa; jegyzetfüzet vagy napló; toll vagy ceruza; más irodaszerek; társasjáték vagy 
más szórakoztató termék; csésze, bögre vagy  pohár.

Tiltott a felhasználás az alábbi továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt 
termékek esetén:
naptár; ajándékok csomagolása; plakát vagy képeslap; matrica; belső építészet; 
műalkotás (artwork); póló vagy más ruházati cikk; egérpad; játékkártya; kulcstartó.

2. INTERNETES VAGY DIGITÁLIS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSOK

TV, videó vagy online reklámok; kiadványok blogokon vagy weboldalakon (kizárólag 
illusztrációs célokra írt cikkekben vagy hírekben); olyan logók vagy emblémák, 
amelyeket hivatalosan nem regisztrálnak védjegyként. 

Nem továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt termékek és szolgáltatások:
Online reklám transzparens (banner); háttérkép; webhely vagy weboldal dizájn; 
képernyővédő; szoftver PC-hez vagy mobil eszközökhöz; e-képeslap vagy e-mail; e-
könyv; PowerPoint, Flash és más bemutatók; film vagy videó klipek; bármilyen más 
digitális dizájn.

A felhasználás engedélyezett a továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt termékek
alábbi típusai esetén, kizárólag abban az esetben, amennyiben a letöltött kép a 
felhasználásával létrehozott termék értékének kisebb részét teszi ki.
továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt szoftver PC-hez vagy mobil 
eszközökhöz; e-könyv; film vagy videó klipek; bármilyen más digitális dizájn. 

Tiltott a felhasználás az alábbi, továbbértékesítésre vagy terjesztésre szánt 
elektronikus termékek (szolgáltatások) céljára:



online reklám-transzparens (banner) sablon; weboldal dizájn; háttérkép;  
képernyővédő; tömeges e-mail küldésre szánt e-képeslap vagy e-mail (vagy sablon);
PowerPoint, Flash és más bemutató sablonok; bármilyen más sablon; logók és 
emblémáka, amelyeket hivatalosan védjegyként regisztrálnak. 

Az alábbiakban olvashatók a Depositphotos képügynökség stock-képeinek
általános felhasználási feltételei. 

A szövegben csillaggal (*) jelzett események, mint például az előfizetés kiválasztása
és meghosszabbítása, értelemszerűen a Cultiris Kulturális Képügynökséggel való

kapcsolattartás útján, és megegyezés alapján teljesülnek. Az Ön (cége)
regisztrációját a Cultiris Képügynökség végzi el.

ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉS

Ez a dokumentum a Vásárlók jogait és felelősségeit határozza meg, akik a 
Depositphotos (a továbbiakban: “Oldal”) által szolgáltatott Előfizetéses csomagok 
egyikét használják. Egyetértve ezzel a dokumentummal, megerősíti a feltételekbe 
való beleegyezését és a saját nevében vagy az azonosítót birtokoló szervezet 
nevében elfogadja ezeket. E Szerződés feltételeinek egy szervezet nevében történő 
elfogadása esetében, a felhasználó alátámasztja és garantálja, hogy teljes 
képessége és joga van megkötni egy ilyen Szerződést. Ha a felhasználónak nincs 
ilyen joga, vagy nem egyezik bele e Szerződés feltételeibe, a felhasználó nem 
használhatja ezeket az Előfizetéses csomagokat.

1. SZABÁLYOS ELŐFIZETÉSES CSOMAG INFORMÁCIÓJA ÉS 
MEGHATÁROZÁSA

Egy Szabályos Előfizetéses Csomag (a továbbiakban: “Előfizetés”)  a Fájloknak az 
Oldalról, előzetes fizetésen keresztül történő vásárlásának egy gyakori módszere. 
Egy adott Előfizetéses csomag feltételei szerint, egy személy, aki regisztrált* a 
Depositphotossal és van egy érvényes Vásárlói fiókja (a továbbiakban: 
“Felhasználó”), meghatározott mennyiségű fájlt tölthet le egy nap alatt, ha az említett 
Előfizetés érvényes. A fel nem használt napi megengedett letöltések nem tevődnek 
át a következő napra, nem adódnak össze és visszatérítésre sem jogosultak.

Az Előfizetésen keresztüli letöltésre rendelkezésre álló fájlok mérete nincs 
korlátozva: a Felhasználó bármilyen méretű JPEG fájlt, valamint vektoros fájlt 
letölthet. A napi korlátozás csak az egy nap alatt letölthető fájlok számát határozza 
meg, és nem korlátozza a Felhasználót egy specifikus típusára vagy méretére 
azoknak a fájloknak.

Az Előfizetések automatikusan felújítódnak* és a Felhasználót terhelik, az Előfizetés 
felújításának utolsó napja előtt, hacsak a Felhasználó világosan meg nem szünteti az
Előfizetést vagy érvényteleníti az automatikus megújítást.

Nem számít, hogy a Felhasználó fizikailag hol tartózkodik, az a nap, amikor az 
előfizetés aktiválódik, lesz az első nap, és minden előfizetési nap visszaállítódik 
minden 24 órában.



2. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Annak érdekében, hogy egy Előfizetéssel dolgozhasson, a Felhasználónak ki kell 
választania* a specifikus Előfizetéses csomagot, követve a linket az Oldal «Vásárlói 
Menü» -> «Előfizetés» oldalára, és bele kell egyeznie, hogy az egyik ajánlott fizetési 
lehetőségen keresztül fizet érte*. Azzal, hogy megvásárol egy Előfizetést, a 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy ismeri az aktuális Szerződést és beleegyezik, 
hogy alkalmazkodik az itt meghatározott feltételekhez és korlátozásokhoz.

3. ELŐFIZETÉS MEGÚJÍTÁSA

Elfogadva ennek a szerződésnek a feltételeit, a Felhasználó egyetért, hogy az 
Előfizetési feltételek következtetéseként, az Előfizetés automatikusan megújul, 
ugyanazon csomag alapján, vagy az akkor érvényes Előfizetéses csomagok 
egyikének alapján.

Az Előfizetéses csomag bére automatikusan levonódik a Felhasználó számlájáról.*

Ha a Felhasználó szeretné leállítani az Előfizetéses csomag automatikus 
megújítását*, be kell jelentkeznie az Oldalon az Előfizetés megújításának határideje 
előtt, és a «Vásárlói Menü» -> «Előfizetés» -> «Eddigi Előfizetéses Csomagok» 
oldalon követnie kell az utasításokat, hogy érvénytelenítse az aktuális Előfizetés 
megújítását és állítsa le az ismétlődő fizetést a megújítás határideje előtt.

Fontos: A Depositphotos nem küld egyetlen kommunikációs eszközzel (e-mail, posta,
telefon, fax stb.) sem értesítéseket a közeledő előfizetés megújításáról, és nem 
vonható felelősségre az elmulasztott előfizetés érvénytelenítéséért. Elfogadva ezt a 
Szerződést, Ön kijelenti, hogy megértette és alkalmazkodni szándékozik a 
feltételekhez.

Ha az előfizetés automatikus megújítása vissza van utasítva a Felhasználó által, 
akkor az Előfizetés megszűnik a megújítási határidő lejártával.

4. SZABÁLYOS ELŐFIZETÉSES FÁJLOK HASZNÁLATA

A szabályos Előfizetéses csomag segítségével a Felhasználó vektoros fájlokat és 
JPEG képeket tölthet le bármilyen elérhető méretben. Megvásárolva egy 
Előfizetéses csomagot, a Felhasználó egyetért, hogy az említett fájlokat a  Standard 
Licenc Szerződés. feltételei szerint használja és tárolja. [A tételes list ezen oldal 
elején olvasható.] Ha bármilyen ellentmondás van ezen Előfizetési Szerződés és a 
Standard Licenc Szerződés között, a Standard Licenc Szerződés részleteit kell 
meghatározónak és érvényesnek tekinteni.

A Felhasználónak joga van fizikailag áthelyezni egy fájlt (vagy a fájlokat, amelyek 
tartalmazzák), de másolatokat csak biztonság vagy archiválás céljából hozhat létre. 
Egy, az Oldalról letöltött, fájlt, a Felhasználó, a Standard Licenc által megengedett, 
reklám vagy hasonló, célokra használhat.

Megengedett Felhasználás:



személyes használatú nyomtatványok, poszterek vagy más reprodukciók, reklám 
vagy promóciós alkalmazások, beleértve a nyomtatott fájlokat, termékek 
csomagolását, bemutatókat, film és videó bemutatókat, reklámokat, katalógusokat, 
brosúrákat, promóciós üdvözlőlapokat és promóciós képeslapokat (feltüntetve, hogy 
nem értékesíthető tovább, nem licencezhető vagy másképpen nem terjeszthető);
nyomtatott médiaalkalmazások, beleértve könyvek és könyvborítók, magazinok, 
újságok, nyomtatványok, hírlevelek, videó közvetítések és színházi díszletek;
on-line vagy elektronikus kiadványok, beleértve a weboldalakat (de csak ha az ilyen 
fájl képpont sűrűsége 1024x768-ra korlátozott); vagy
bármilyen más használatra, melyet írásban elfogadott a Depositphotos.

Ha bármikor kétség vagy kérdés merül fel egy specifikus fájl engedélyezett 
használatával kapcsolatosan, a Vásárlónak fel kell vennie a kapcsolatot* azonnal a 
Depositphotos  Támogatási Szolgáltatás munkatársaival.

Tiltott Felhasználás:
A fájlok vagy ezek elemeinek eladásra szánt munkákban való felhasználása, 
beleértve az alkalmazások, oldalak, elektronikus képeslapok, névjegykártyák, 
füzetek, stb. sablonjainak tervezését,  függetlenül attól, hogy milyen formában 
terjesztik és árulják ezeket (beleértve az online formát);
A fájlok vagy részeinek használata eladásra szánt termékekben, mint pl. pólók, 
csuprok, poszterek, stb. vagy olyan helyeken, melyeket, ilyen termékek eladására 
vagy reklámozására készítettek;
A fájlok vagy ezek elemeinek használata védjegyekben vagy kereskedelmi jelekben 
(egészben vagy részben), egy vállalat nevében, egy logóban, vagy egy termék 
kereskedelmi nevében;
A fájlok használata olyan poszterek vagy más nyomtatott termékek alkotására, 
melyek profitszerzés céljából eladásra, viszonteladásra, engedélyezésre vagy más 
eszközökkel történő forgalmazásra készültek;
A fájlok használata bármilyen termék előállítására, amely a fájl ismételt és többszörös
használatát és terjesztését eredményezi (például egy web sablon vagy web képeslap
elkészítésére használva), vagy ha valamilyen formában egy
 harmadik félnek hozzáférés lesz megadva, saját használatra vagy reprodukálásra;
A fájlok használata olyan célokra, melyeket a Depositphotos (törvényes keretek 
között) illetlennek, lebecsülőnek, bűnösnek, erkölcstelennek, rágalmazónak, stb. tart,
vagy olyan célokra, melyeknek rossz hatása lehet a fájlban lévő tulajdon vagy 
ábrázolt személyek hírnevére;
Olyan fájlok használata, bemutatása vagy elhelyezése, melyEgy bizonyos vállalat 
vagy védjegy termékének vagy szolgáltatásának a jóváhagyását vagy használati 
javaslatát feltételezi;
Egy személyt/modellt egy potenciálisan vagy ténylegesen sértő, illetlen vagy 
provokatív módon jelenít meg. Ezek magukba foglalják a szociális, szexuális, vallási 
vagy bármilyen más preferenciákat, fizikai és mentális egészség aspektusait, drog, 
nikotin, alkohol, stb. általi preferenciákat vagy visszaéléseket tartalmazó fájlokat.

A fájlban lévő program kód kicserélése, újraírása vagy letörlése;
Egy jelzés kitörlése, mely a tulajdont, jogot és szerzői jogot, valamint a 
szövetségesek jogait jelzi, függetlenül attól, hogy a fájlon vagy a fájlban hol 
helyezkedik el;



A licenc átadása, fájlok áthelyezése és terjesztése a jelen Szerződésben előírt és 
biztosított jogok szerint;
A fájlok elhelyezése, telepítése vagy használata több mint egy helyen egyidejűleg, 
vagy a felhasználók fájlhoz való hozzáférésének biztosítása egy hálózati forráson 
keresztül;
A fájlok használata olyan módon, amely megengedi a letöltést, átadást, terjesztést, 
cserét, vagy más hasonló módját a fájlok csereforgalmának, beleértve, a hordozható 
tárolóegységeket;
Szerkesztett fájlok használata, anélkül, hogy belefoglalná a fájlba az alábbi 
lábjegyzéket: «©Depositphotos/A művész neve»; vagy
Fájlok személyes vagy a harmadik féllel együtt történő sokszorosítása, mely 
meghaladja az 500,000 példányt, a Bővített Licenc vásárlása nélkül. Ha ilyen eset 
fennáll, a Vásárló köteles lesz fizetni 0,01$ kártérítést, minden egyes
 határ feletti sokszorosított másolatért. Ez a korlátozás nem érvényes azon fájlok 
használatára, melyek újságok, magazinok, internet reklámok valamint TV műsorok és
Internet vagy színházi előadások keretén belül vannak.

5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Aláírva* ezt a Szerződést, a Felhasználó beleegyezik és elfogadja ebben a 
szerződésben leírt feltételeket, továbbá egyetért azzal, hogy az írást, a 
paramétereket és a  korlátozásokat, melyek  ebben a Szerződésben foglaltattak, 
magára nézve kötelezőnek tekinti.

Ennek vagy a hozzá társuló Szerződések bármilyen rendelkezésének az 
alkalmazásának a hiánya a Depositphotos által, nem értelmezhető bármilyen jog 
vagy feltétel feladásával, és nem tagadja semmilyen más, Depositphotos által 
meghatározott, rendelkezés alkalmazását.

Ez a Szerződés a Felhasználónak van szánva, és úgyszintén kiterjed a Felhasználó 
végrehajtóira, munkaadóira és a Vásárló jogi képviselőire és nem hárítható rájuk a 
Depositphotos írott beleegyezése nélkül.

6. KAPCSOLAT

A csomagelőfizetésekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Cultiris Kulturális 
Képügynökséghez az alábbi elérhetőségen.

E-mail:   info@cultiris.com. 

7. ELISMERVÉNY

AZZAL, HOGY ELFOGADJA EZT A SZERZŐDÉST, A FELHASZNÁLÓ ELISMERI, 
HOGY A FELHASZNÁLÓ ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE EZT A SZERZŐDÉST, ÉS
VOLT LEHETŐSÉGE, A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA ELŐTT FÜGGETLEN JOGI 
TANÁCSADÁST KÉRNI. A FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZIK, HOGY E SZERZŐDÉS 
FELTÉTELEIT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI. A FELHASZNÁLÓ 
TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY EZ A TELJES ÉS KIZÁRÓLAGOS NYILATKOZATA 
A FELHASZNÁLÓ ÉS A DEPOSITPHOTOS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSNEK, AMELY 



MINDEN, SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KORÁBBI SZERZŐDÉST  ÉS BÁRMILYEN 
MÁS, AZ ADOTT SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS, A FELHASZNÁLÓ ÉS A 
DEPOSITPHOTOS KÖZÖTT TÖRTÉNT INFORMÁCIÓCSERÉT, HATÁLYTALANÍT.

Jogi nyilatkozat: E dokumentum eredeti, jogilag kötelező erejű változata angol 
nyelven íródott, és a nem angol nyelvű felhasználóink iránti tiszteletből lefordítottuk 
más nyelvre is. Ha bármilyen eltérés van az angol verzió és a lefordított változat 
között, az angol nyelvű változat felülírja a lefordított verziót.


