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INFORMÁCIÓKRA ÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK 

(IGUP07012023. számú verzió) 

 

Jelen Információkra és általános használatra vonatkozó szabályzatok további használati feltételeket 

állapítanak meg a UPS Technológiai Megállapodás alapján a UPS-technológia útján megszerzett UPS-

technológia és -információk tekintetében. Jelen Információkra és általános használatra vonatkozó szabályzatok a 

UPS-technológiai Megállapodás részét képezik, és abba hivatkozás útján beépítésre kerültek. A megállapodás itt 

érhető el: <https://www.ups.com/assets/resources/media/hu_HU/UTA.pdf>. A jelen Információkra és általános 

használatra vonatkozó szabályzatokban használt, de nem definiált nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a 

jelen Megállapodás Általános használati feltételeiben vagy Végfelhasználói jogokban meghatározottakkal. 

 

1 Információk elérése és használata. 
 

1.1 Információkra vonatkozó korlátozások.  

(a) Információk felhasználása. Ön a jelen Információkat (a Szolgáltatóként kapott 

információkat és 3PL Információkat kivéve) a személyes vállalati céljaihoz használhatja fel. A fentiek 

korlátozása nélkül, Ön nem jogosult az Információk alábbi módon történő használatára: (i) bármely olyan 

vállalkozás támogatása, amely elsődlegesen szállítási szolgáltatásokat vagy szállítási információs 

szolgáltatásokat kínál harmadik feleknek; ; (ii) közvetlen vagy közvetett segítségnyújtás a szolgáltatáshoz vagy 

díjtárgyalásaihoz, annak érdekében, hogy biztosítsa a szállítási vagy logisztikai szolgáltatásokat a UPSI-tól vagy 

bármely harmadik féltől vagy (iii) a szállítási díjak vagy a szállítási idők összehasonlítása bármely olyan 

harmadik fél szállítási díjaival vagy szállítási idejével, amely nem tagja a UPS-feleknek. Az információk nem 

módosíthatóak, és azokat teljes egészükben kell használni. 

(b) Közzététel. Ön nem tehet közzé Információt az alábbi 1.1(b) és 1.2(b) pontokban 

kifejezetten engedélyezett eljárásmódokon kívül. Ön csak a saját Leányvállalatainak és olyan Személyeknek 

szolgáltathat ki információt (a Szolgáltatóként kapott információkat és a 3PL Információkat kivéve), akiknek 

jóhiszemű érdekeltségük fűződik az Információhoz (pl. a szállíttató, átvevő vagy harmadik fél fizető), feltéve, 

hogy Ön biztosítja, hogy az Ön Leányvállalatai és minden más Személy, aki a jelen mondatnak megfelelően 

fogadó félként jár el, a jelen Megállapodás valamennyi korlátozását betartva használja az Információt. Ön 

felelősséggel tartozik az olyan személyek általi Információ minden használatért vagy közzétételéért, akiknek Ön 

biztosított hozzáférést az információkhoz. Ön akkor közölhet Információt egy Szolgáltatónak, illetve adhat 

utasítást a UPS-nek erre, ha (i) ez a Szolgáltató és Ön olyan megállapodást kötött, amely a UPS-t harmadik fél 

kedvezményezettnek nevezi meg (ha az Ön és a Szolgáltató közötti megállapodásra vonatkozó jogszabályok 

elismerik a „harmadik fél kedvezményezett” fogalmát), és korlátozza a Szolgáltatót az Információ 

felhasználásában és közzétételében a jelen Információkra és általános használatra vonatkozó szabályzatokkal 

összhangban, és (ii) ezt a Szolgáltatót a UPS írásban jóváhagyta. Ön teljes mértékben felelős marad a UPS felé 

az Ön Szolgáltatójának minden olyan tevékenységéért vagy mulasztásáért, amely a jelen Megállapodás 

megsértését eredményezné, amennyiben az ilyen tevékenységet vagy mulasztást Ön valósította volna meg. 

(c) Szavatosság kizárása. Jelen Megállapodásban foglalt bármely felelősségkizárás 

általánosságának korlátozása nélkül a UPS nem szavatolja, hogy az Információ pontos vagy az Információ 

felhasználása megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, szabályozásoknak és/vagy előírásoknak, korlátozás 

nélkül beleértve a papíralapú számlákat előíró vagy az ÁFÁ-val kapcsolatos jogszabályokat, szabályozásokat 

és/vagy előírásokat is.  

1.2 A Szolgáltatóként kapott információk és a 3PL Információk további korlátozásai.  

(a) A Szolgáltatóként kapott információkra és a 3PL Információkra vonatkozó 

korlátozások. Ha Ön Szolgáltatóként kapott információkat vagy 3PL Információkat kap, akkor Ön szavatolja, 

hogy az adott Információval kapcsolatba hozható UPS-ügyfél (pl., a 3PL Szolgáltatások UPS-ügyfele) 

felhatalmazta Önt arra, hogy megkapja az Információt.  

(b) A Szolgáltatóként kapott információk és a 3PL Információk felhasználása, közzététele 

és tárolása. Ön, amikor Szolgáltatóként jár el, vállalja, hogy: (i) a Szolgáltatóként kapott információkat és a 3PL 

Információkat kizárólag UPS-ügyfeleket megillető Belső célokra használja fel; (ii) a Szolgáltatóként kapott 

információkat és a 3PL Információkat kizárólag olyan UPS-ügyfelekkel osztja meg, akiket az megillet, és az 

UPS-ügyfelek ügyfeleivel; (iii) a Szolgáltatóként kapott információkat és a 3PL Információkat minden egyes 

UPS-ügyfél tekintetében elkülönítve tárolja , valamint az adott Információkat nem keverheti, illetve nem 
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egyesítheti más – elektronikus vagy más formátumban létező – adattal; valamint (iv) megfelelő technikai, fizikai 

és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy az adott Szolgáltatóként kapott információkat és 

3PL Információkat megvédje a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől vagy elvesztéstől, módosítástól, 

jogosulatlan közléstől, kezeléstől vagy hozzáféréstől. Az egyértelműség kedvéért, de a tiltott felhasználások 

kimerítő jellegű felsorolása nélkül, Ön (I) nem hasonlíthatja össze semmilyen célból az UPS-ügyfelekkel 

és/vagy az UPS-ügyfelek ügyfeleivel kapcsolatos Szolgáltatóként kapott információkat vagy 3PL Információkat 

e Személyek között, (II) nem használhatja fel a Szolgáltatóként kapott információkat vagy 3PL Információkat a 

kézbesítési garancia eredeti idejének meghatározása vagy UPS-szolgáltatások Garanciájára/Pénzvisszafizetési 

garanciára vonatkozó beadvány tekintetében, (III) nem használhatja fel a Szolgáltatóként kapott információkat 

vagy a 3PL Információkat, hogy közvetlenül vagy közvetett módon segítséget nyújtson az UPSI-val folytatott 

szolgáltatásokra vagy árakra vonatkozó tárgyalásokban, illetve (IV) más módon sem származtathat vagy 

fejleszthet olyan információkat, szolgáltatásokat vagy termékeket, amelyek Szolgáltatóként kapott 

információkat vagy 3PL Információkat használnak fel (pl. szolgáltatási vagy pénzügyi teljesítményre vonatkozó 

adatelemzési szolgáltatások). Az 1.2(b)(IV) pont alól kivételként az Ügyfél adatelemzési szolgáltatásokat 

nyújthat olyan 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelek számára, akik 3PL Szolgáltatásokat igénybe 

vevő UPS-ügyfelekkel kapcsolatos 3PL Információkat használnak (pl. olyan grafikont, amely az Ügyfél által 

rakományjegyzékkel küldött szállítmányokat mutatja az összes fuvarozóval a 3PL Szolgáltatásokat igénybe 

vevő UPS-ügyfelek részére, vagy a 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelek számára készített 

számítást, amely tartalmazza a teljes szállítást az összes fuvarozóra nézve, az egyes fuvarozónként, 

szállítmányokat fajta, származás vagy célállomás szerint lebontva), feltéve, hogy az Ügyfél nem szegi meg a 

jelen 1.2(b) pont többi rendelkezését.  

(c) A Szolgáltatóként kapott információk és a 3PL Információk törlése. Az UPSI-

ügyfélhez kapcsolódó Szolgáltatóként kapott információkat és 3PL Információkat Ön köteles a lehető 

leghamarabb törölni az alábbiak bármelyikének bekövetkezése esetén: (i) Az Ön Szolgáltatóként vagy a 3PL 

Szolgáltatások biztosítójaként, UPSI-ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásai befejeződnek, (ii) a UPS-ügyfélhez 

tartozó valamennyi Biztonsági elem meghibásodott vagy nem funkcionál, vagy (iii) tizenöt (15) hónappal az 

után, hogy átvette a Szolgáltatóként kapott információkat vagy a 3PL Információkat. 

(d) Kártalanítás. Ön vállalja, hogy saját költségére kártalanítja és megóvja a UPS-

kártalanítandókat minden olyan Kár esetén, amely a Szolgáltatóként kapott és 3PL Információk jelen 

Megállapodás szerinti korlátozásoktól eltérő használatából, közlésétől és törlésének elmulasztásából eredően 

vagy azzal kapcsolatban merül fel az UPS-kártalanítandóknál, beleértve a Szolgáltatóként kapott 

információkhoz vagy 3PL Információkhoz való harmadik felek általi jogosulatlan hozzáférést is. 

(e) 3P/FC Letárgyalt díjszabások információi. Amennyiben Ön jogosult harmadik fél 

számlázást vagy fuvardíj-utánvét számlázást kezdeményezni egy UPS-ügyfél UPS-számlájáról, olyan konkrét 

árképzési feltételekben és díjakban is részesülhet, amelyek kizárólag a UPS által az adott UPS-ügyfél 

rendelkezésére bocsátott UPS szállítási számlára vonatkoznak („3P/FC Letárgyalt díjszabások”). A 3P/FC 

Letárgyalt díjszabások a UPS Bizalmas információinak minősülnek, Ön pedig beleegyezik abba, hogy (i) nem 

használja a 3P/FC Letárgyalt díjszabásokat semmilyen más célra, mint a UPSI szolgáltatásaihoz a UPS-ügyfél 

nevében, vagy (ii) nem oszt meg 3P/FC Letárgyalt díjszabásokat egy személlyel sem. 

(f) Digitális aláírásképek. Az információ digitális aláírásképeket tartalmazhat. Ön saját 

költségén kártalanítja és mentesíti a UPS-kártalanítandókat bármely és minden olyan, a UPS-kártalanítandókkal 

szembeni Kártérítést illetően, amely az Ön egy digitális aláírás feldolgozásából, használatából vagy elosztásából 

– vagy annak valamely eleméből – ered vagy azzal kapcsolatos. 

1.3 Time in Transit™ Adatfájlra vonatkozó korlátozás.   

(a) További korlátozások. További korlátozásként vagy információként, amennyiben a 

UPS az Ön rendelkezésére bocsát egy Time in Transit™ adatfájlt („TNT-adatfájl”) a UPS Tömeges 

adatszolgáltatás révén, a UPS ezennel az Ön számára egy nem kizárólagos, nem átruházható, örökös, korlátozott 

licencet ad – a jelen Megállapodás szerint a UPS által írásban jóváhagyott címen („Engedélyezett telephely”) 

található egyetlen központi feldolgozó egységen, kizárólag az Átadott szállítmányok becsült szállítási díjának és 

idejének számítása céljából a UPS által az Ön rendelkezésére bocsátott – a TNT adatfájl és annak valamennyi 

fejlesztése, bővítése, átalakítása, módosítása és frissítése telepítésére, betöltésére, üzemeltetésére és 

használatára.  
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(i) Ön köteles a TNT-adatfájl korábbi verziójának valamennyi példányát 

azonnal, a frissítés átvételekor törölni. A frissített TNT-adatfájl elfogadásával és használatával Ön kijelenti és 

szavatolja, hogy a TNT adatfájl valamennyi korábbi példányát törölte. 

(ii) Ön tudomásul veszi, hogy a TNT-adatfájlt és annak részeit kizárólag 

tájékoztató jelleggel használhatja fel. Ön tartózkodni köteles harmadik személyek előtt olyan kijelentések vagy 

ajánlások tételétől, amelyek szerint a TNT-adatfájlból származó becsült szállítási idő garancia lenne a UPSI 

szállítási szolgáltatásaira vonatkozó tényleges szállítási időre. Az ilyen garanciákat és egyéb megállapodásokat a 

csomagmozgatás és az ahhoz kapcsolódó kérdések tekintetében az Ön UPSI-val kötött esetleges szállítási 

megállapodása, valamint a szállítás idején hatályos UPS Szállítási/Szolgáltatási feltételek szabályozzák.  

(iii) Ön vállalja, hogy nem használja fel a TNT-adatfájlt vagy az abban rögzített 

becsült szállítási időket egy UPS-szolgáltatás, UPS-szolgáltatási szint vagy UPS-szolgáltatási díj olyan szállító 

vagy harmadik fél logisztikai vállalat szolgáltatásaival, szolgáltatási szintjeivel vagy szolgáltatási díjaival való 

összehasonlítás létrehozására, felhasználására vagy bemutatására – ideértve az egyazon képernyőn, ablakban 

vagy böngészőben, illetve az automatikus szabályok alapján történő összehasonlítást is –, aki/amely nem tagja a 

UPS Leányvállalataként működő UPSI-nak.  

(iv) Ön tudomásul veszi, hogy a TNT-adatfájlt harmadik személyeknek (kivéve: 

az a Szolgáltató, akit a UPS írásban felhatalmazott TNT-adatfájl átvételére) sem egészben, sem részben 

allicencbe, licencbe, bérletbe, kölcsönbe nem adja, nem értékesíti vagy adja át és más módon sem terjeszti. Ön a 

TNT-adatfájlt az Engedélyezett telephelyen kívüli számítógépes rendszerre telepíteni, betölteni, azon 

üzemeltetni, módosítani vagy használni nem jogosult. Ügyfél köteles a TNT-adatfájl valamennyi engedélyezett 

példányát biztonságos helyen tartani, továbbá minden észszerű és szükséges lépést megtesz annak érdekében, 

hogy a TNT-adatfájlt megvédje a jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy forgalomba hozataltól. 

(v) Ön tudomásul veszi, hogy a TNT-adatfájl vagy másolati példányai teljes 

vagy részleges módosítására vagy megváltoztatására nem jogosult. Ön a TNT-adatfájlról egynél több biztonsági 

másolatot nem készíthet, és a biztonsági másolatot kizárólag a TNT-adatfájl eredeti példányának sérülése vagy 

megsemmisülése esetén a TNT-adatfájl helyreállítása céljából használhatja fel. 

(b) Jelmagyarázat. Ön köteles arról gondoskodni, hogy a TNT-adatfájlhoz hozzáférést 

nyújtó minden Alkalmazás nyitó oldalán az Alkalmazás valamennyi felhasználója számára látható módon a 

következő felirat jelenjen meg: „Figyelem! A jelen szoftverprogramban foglalt vagy azon keresztül 

hozzáférhető UPS Time in Transit™ adatfájl a UPS tulajdonát képezi, és ezen szoftverprogram felhasználói 

számára licenc alapján érhető el. A UPS Time in Transit™ adatfájl a UPS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 

sem egészben, sem részben nem másolható.”  

(g) Ellentmondás. Amennyiben bármilyen ellentmondás tapasztalható az 1.3(c) pontban 

kifejtett biztosított jogok és korlátozások és a TNT-adatfájlokra mint Információra vonatkozó egyéb biztosított 

jogok és korlátozások között a jelen Megállapodás bármely pontjai között, a jelen Információkra és általános 

használatra vonatkozó szabályzatok 1.3(c) pontja az irányadó az ellentmondás feloldásában. 

(h) Módosítások. A UPS a TNT-adatfájlt előzetesen módosíthatja az Ön szállítási 

helyeitől különböző kiindulási irányítószámokra vonatkozó adatok törlése céljából. 

1.4 Beleegyezés Quantum View védett információ közzétételébe.   

(a) A Quantum View Data Service, Quantum View Management Service és Quantum 

View Management for Importers Service elnevezésű UPS-technológiák (közös elnevezésük, „QV-

technológiák”) esetlegesen hozzáférést biztosíthatnak import és egyéni bróker információkhoz vagy 

feljegyzésekhez, amelyekre a 19. C.F.R., 111. és 163. részek utalnak, és amelyek a 19. C.F.R. 111.24. és 

bármely más alkalmazandó jogszabály alapján bizalmasnak minősíthetők, korlátozás nélkül ideértve az 

adatbevitel, kereskedelmi mennyiségek, értékek, közlekedési besorolások, gyártók vagy beszállítók, díjak és 

adók, szállítási adatok, kontaktszemélyek neve, címe, telefonszáma („Quantum View Védett bizalmas 

információ”). Az QV-technológiák rendelkezhetnek olyan opcióval, amely alapján kijelölhető öt személy, akik 

Quantum View Védett bizalmas információkat tartalmazó jelentéseket kaphatnak („Védett jelentések”). Ön 

tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy: (a) Ön kijelöl egy személyt, aki Védett jelentéseket kaphat vagy (b) a 

QV-adminisztrátor által a QV-technológiához való hozzáférési jog biztosítása az Ön beleegyezése abba, hogy a 

UPS megoszthat Quantum View Védett bizalmas információkat ezzel a személlyel, és az Ön lemondása azon 
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jogáról, hogy nem korlátozza a UPS-t, a UPS bármely ügynökét vagy képviselőjét az ilyen jellegű információk 

megosztásában. Ide tartoznak a Quantum View Védett bizalmas információk vagy bármely más Önre, az Ön 

tulajdonára vagy tranzakciójára nézve fontos információ, mely a védett jelentésekhez vagy a QV-

technológiákhoz – beleértve ezentúl a Quantum View védett bizalmas információkat is – kapcsolódik, és az 

adott joghatóság vagy joghatóságok jogszabályai vagy az Önre, tulajdonára, tranzakciójára érvényes előírások 

szabályoznak.  

(b) A QV-technológián belül lehetősége van a kijelölt személy, mint Quantum View 

Védett bizalmas információt tartalmazó jelentést kapó egyén törlésére, és ha Ön QV-adminisztrátor 

megszüntetheti a kijelölt személy QV-technológiához való hozzáférését. Hacsak a kijelölt személy az előző 

mondatban meghatározott módon nem lesz törölve, ez a személy továbbra is hozzáféréssel rendelkezik a 

Quantum View Védett bizalmas információkhoz és QV-technológiához, ha alkalmazható. A jelen 

Megállapodáshoz való megfelelése írásos beleegyezésnek minősül, és lehetővé teszi, hogy a UPS vagy 

bármelyik UPS ügynök vagy képviselő kiadhat Quantum View Védett bizalmas információt, vagy más Önre, 

az Ön tulajdonára, tranzakciójára vonatkozó és a QV-technológiákhoz kötődő információt. Ön saját 

költségén köteles kártalanítani és mentesíteni a UPS-kártalanítandókat bármely és minden olyan, a UPS-

kártalanítandókkal szembeni Kártérítést illetően, amely a QV-technológia és jelen Megállapodás kapcsán az 

Önre, tulajdonára vagy tranzakciójára vonatkozó Quantum View Védett bizalmas információk 

nyilvánosságra hozatalából eredően merült fel. Kizárólag az Ön felelőssége a UPS-technológiák által küldött 

vagy kapott Quantum View Védett bizalmas információkhoz való hozzáférés korlátozása abban az esetben, 

ha nem akarja vagy nem szeretné, hogy más személyek, beleértve – de nem kizárólagosan – az alkalmazottait 

is, hozzáférjenek közvetlenül, közvetve vagy titokban. Kizárólag Ön felelős a Quantum View Védett 

bizalmas információk vagy a UPS-technológia bármilyen felhasználásáért azon személyek által, akiknek Ön 

adott hozzáférést a Quantum View Védett bizalmas információhoz vagy a UPS-technológiához. Abban az 

esetben, ha egy Ön által a Védett jelentések vételére jogosult személy jelzi Önnek, hogy a továbbiakban nem 

kíván ilyen jellegű információkat kapni, Önnek azonnal meg kell szakítania a UPS-technológia használatát 

úgy, hogy ez a személy ne kapjon többé Védett jelentéseket a UPS-től. A UPS semmilyen körülmények 

között nem tehető felelőssé bármilyen Védett jelentés továbbításának vagy fogadásának hibája vagy 

elmaradása esetén. 

2 Általános használati szabályzatok és követelmények. 

2.1 Üzenetküldés. Bizonyos UPS-technológiák lehetőséget biztosítanak olyan üzenet e-mailben 

vagy SMS-ben való, Ön által megjelölt címzett számára történő továbbítására, amely az Átadott szállítmányra 

vonatkozó információkat tartalmaz. Ön vállalja, hogy az üzenetküldési szolgáltatást kizárólag az Átadott 

szállítmánnyal kapcsolatos információk kizárólag az adott szállítmánnyal kapcsolatban álló címzettnek történő 

továbbítására használja. Az üzenetek bármely részében Ön által megadott és továbbított tartalomért kizárólag 

Ön a felelős. Az üzenetekbe nem foglalhat illegális, vulgáris, bántó, zaklató, becsmérlő, rágalmazó vagy sértő 

tartalmat. A UPS semmilyen esetben nem felel az üzenet továbbításának vagy megérkezésének elmaradásáért 

vagy késedelméért. Ha egy címzett arról tájékoztatja Önt, hogy már nem kíván többé Átadott szállítmányokra 

vonatkozó üzeneteket kapni, akkor Ön azonnal leállítja a UPS-technológia utasítását arra, hogy ennek a 

címzettnek üzeneteket küldjön. Ön szavatolja, hogy beszerezte az egyes üzenetek címzettjeinek tájékoztatás 

alapú és specifikus, ilyen üzenetek fogadására irányuló hozzájárulását, és az Ön által a UPS-nek megadott e-

mail címek és telefonszámok pontosak és az üzenet célzott címzettjéhez tartoznak. Ön saját költségén 

kártalanítja és mentesíti a UPS-kártalanítandókat bármely és minden olyan, a UPS-kártalanítandókkal szembeni 

Kártérítést illetően, amely a fenti rendelkezés Ön által történő megszegéséből ered vagy azzal kapcsolatos. 

2.2 PLD által megszerzett e-mail-cím használata. A Kimenő szállítmányok és Alternatív 

leszámlázott szállítmányok esetén a UPS rendelkezésére bocsátott PLD egyik opcionális mezője az átvevő e-

mail-címe („PLD e-mail-cím”). Ön elismeri és elfogadja, hogy ha egy PLD e-mail-címet ad meg egy 

szállítmányhoz, a UPS az Ön által megadott PLD e-mail-címre értesítést küldhet Önnek a szállítmány 

kiszállításával kapcsolatban. Ön szavatolja, hogy megszerezte az egyes PLD e-mail-címek tulajdonosainak arra 

vonatkozó, tájékoztatáson alapuló speciális beleegyezését, hogy értesítéseket kapjanak az adott Kimenő 

szállítmány vagy Alternatív leszámlázott szállítmány kiszállításával kapcsolatban, és hogy a PLD e-mail-címek 

pontosak, illetve azokat az átvevő, akihez kapcsolódnak, ellenőrzése alatt állnak. Ön saját költségén kártalanítja 

és mentesíti a UPS-kártalanítandókat bármely és minden olyan, a UPS-kártalanítandókkal szembeni Kártérítést 

illetően, amely a fenti rendelkezés Ön által történő megszegéséből ered vagy azzal kapcsolatos. 
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2.3 Ellenőrzések.  

(a) Információ ellenőrzés. A UPS vagy annak megbízottja ellenőrzést folytathat egy 

közösen megbeszélt napon és időben az Ön létesítményeiben, hogy meggyőződhessen arról, Ön betartja az 

Információkra és általános használatra vonatkozó szabályzatok 1. fejezetét. Ez az ellenőrzés oly módon kerül 

lefolytatásra, hogy az a lehető legkisebb zavart okozza az Ön munkavégzésében. Ön vállalja, hogy indokolt 

mértékben együttműködik a UPS-szel vagy annak megbízottjával, és indokolt mértékű hozzáférést biztosít a 

létesítményekhez és az ott dolgozó személyzethez az ellenőrzés érdekében. Ön vállalja, hogy azonnal és 

megfelelően válaszol a UPS vagy megbízottja minden olyan kérdésére, amely az ellenőrzéshez kapcsolódik. 

(b) Alkalmazás ellenőrzés. Önnek hozzáférést kell biztosítania a UPS-nek az 

Alkalmazáshoz (a Végfelhasználói jogokban kifejtettek szerint) azzal a céllal, hogy az meghatározhassa az 

Alkalmazás kompatibilitását a UPS-rendszerekkel, illetve annak ellenőrzése céljából, hogy Ön betartja-e a jelen 

Megállapodást és a vonatkozó API műszaki dokumentációt. Ha a UPS úgy dönt, hogy ezek az Alkalmazások 

nem felelnek meg a Megállapodásnak vagy az alkalmazandó API műszaki dokumentációjának vagy nem 

kompatibilisek a UPS-rendszerekkel, Önnek a UPS által kért minden változtatást végre kell hajtania, továbbá a 

UPS megkérheti Önt arra, hogy függessze fel az Alkalmazás hozzáférését és használatát, addig, ameddig a UPS 

nem biztosított Önnek írásbeli engedélyt a folytatásra. 

2.4 Adminisztrátori jogok.  

(a) Adminisztrátor. Néhány UPS-technológia „Adminisztrátort”, azaz egy Ügyfél által 

felhatalmazott felhasználót ír elő, akinek jogában áll adminisztrálnia az Ön UPS-technológiájának használatát. 

Ha Ön mint ügyfél bármely felhasználót adminisztrátornak jelöl ki, Ön a továbbiakban egyetért azzal, hogy 

felelős lesz ennek az adminisztrátornak a UPS-technológiához való hozzáféréséért és használattal kapcsolatos 

tetteiért, valamint hogy figyelni fogja és szükség esetén megvonja ennek az adminisztrátornak az adminisztrátori 

jogait. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy bármely adminisztrátor bármely más felhasználót adminisztrátorrá 

jelölhetnek ki az első adminisztrátoréival megegyező jogokkal.  

(b) Felfüggesztés. Az Ön hozzáférési jogát a UPS-technológiához a UPS, az Ügyfél 

és/vagy egy UPS–technológiai adminisztrátor saját belátása szerint bármikor felfüggesztheti, beleértve 

korlátozás nélkül az inaktivitás miatti UPS általi felfüggesztést is. Kérésre a UPS – saját belátása szerint – 

visszaállíthatja az Ön fiókját a UPS-technológiához és a jelen Megállapodás szerint további hozzáférést és 

használatot biztosíthat a UPS-technológiához. A reaktiválás időpontjában azonban az így visszaállított UPS-

technológia fiók semmilyen korábbi információval nem rendelkezik. A Ön hozzáférési joga a UPS-

technológiához automatikusan megszűnik, ha lejár vagy megszűnik az Ügyfél hozzáférési joga a UPS-

technológiához vagy ha megszűnik az Ön foglalkoztatása vagy Ügyfél általi felhatalmazása a UPS-

technológiákhoz való hozzáférésre. 

2.5 A UPS Anyagok hozzáférése és használata.  

(a) Hozzáférés a Megállapodással összhangban. Ön a jelen Megállapodás feltételeivel 

összhangban férhet hozzá és használhat fel UPS-anyagokat. Ön nem használhatja fel, illetve férhet hozzá a UPS-

anyagokhoz olyan módon, amely – a UPS észszerű véleménye szerint – kedvezőtlenül befolyásolja a UPS-

technológia teljesítményét vagy működését, illetve ami másokat akadályoz másokat a UPS-rendszerekhez és a 

UPS-technológiához való hozzáférésben.  

(b) Rendszerszámlák. Bizonyos UPS Technológiákhoz szükség van egy Rendszerszámla 

és Biztonsági Elemek, illetve egy azokhoz tartozó azonosító és jelszó létrehozására. Ön csak akkor használhatja 

az Önhöz rendelt Rendszerszámlát és Biztonsági elemeket, amikor az ahhoz a Rendszerszámlához kapcsolódó 

UPS-technológiához akar hozzáférni. Egy másik Személyhez rendelt Rendszerszámla és Biztonsági elemek 

felhasználásával Önnek tilos a UPS-technológiához hozzáférni. Ön nem adhatja ki más Személynek az Ön 

Rendszerszámláját vagy Biztonsági elemeit. A Rendszerszámlával vagy a Biztonsági elemekkel kapcsolatos 

UPS-technológiához való hozzáférési joga automatikusan megszűnik Rendszerszámlájának vagy Biztonsági 

elemeinek felmondása vagy törlése esetén. EGYEDÜL ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS, ILLETVE SAJÁT 

KÖLTSÉGÉN KÖTELES KÁRTALANÍTANI ÉS MENTSÍTENI A UPS-KÁRTALANÍTANDÓKAT 

MINDAZON, UPS-KÁRTALANÍTANDÓKKAL SZEMBENI KÁROKAT ILLETŐEN, AMELYEK 

KELETKEZÉSÉNEK OKA A UPS-TECHNOLÓGIA VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 

OLYAN SZEMÉLY ÁLTALI HASZNÁLATA VAGY HOZZÁFÉRÉSE, AKI AZ ÖN 

RENDSZERSZÁMLÁJÁT VAGY BIZTONSÁGI ELEMEIT FELHASZNÁLVA SZEREZ HOZZÁFÉRÉST, 
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BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT 

HASZNÁLATOT VAGY HOZZÁFÉRÉST IS, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY ÖN AZT 

ENGEDÉLYEZTE-E VAGY SEM. Rendszerszámlára példa az Ön ups.com weboldalon fenntartott UPS-

profilja. 

(c) Internetes bizalom. Ön tudomásul veszi, hogy a UPS-rendszerek és a UPS-

technológia működésének alapja az internet, amely nem áll a UPSI ellenőrzése alatt. Ön tehát vállalja, hogy sem 

a UPS-t, sem a UPSI-t sem közvetlenül, sem közvetve nem terheli felelősség vagy kötelezettség az Ön helytelen 

vagy nem megfelelő internethasználata által okozott vagy feltételezett kár vagy veszteség miatt vagy amiatt, 

hogy Ön nem tud hozzáférni a UPS-RENDSZEREKHEZ ÉS UPS-TECHNOLÓGIÁHOZ az internet 

használatával. 

(d) Kimenő hivatkozások. A UPS-technológia Hivatkozott oldalakra mutató 

hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen Hivatkozott oldalakhoz való hozzáférés kizárólag az Ön kényelmét 

szolgálja és nem jelenti azt, hogy a UPS jóváhagyólag elfogadja az ilyen Hivatkozott oldalak tartalmát. A UPS 

semmiféle kötelezettséget vagy szavatosságot nem vállal az ilyen Hivatkozott oldalakon található tartalom, 

szoftver, szolgáltatás vagy alkalmazás helyességét, pontosságát, teljesítményét vagy minőségét illetően. Ha Ön 

úgy dönt, hogy Hivatkozott oldalakat látogat, akkor ezt Ön a saját kockázatára teszi. A UPS nem felel a 

Hivatkozott oldalak rendelkezésre állásáért. Emellett a Hivatkozott oldalak Ön általi használatára a vonatkozó 

szabályzatok, illetve használati feltételek vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül az adott Hivatkozott oldal 

adatvédelmi szabályzatait is. 

(e) Automatikus hozzáférés. A UPS-rendszerekhez vagy UPS-technológiához való 

hozzáférés kifejezetten tilos – korlátozás nélkül, és hacsak azt a UPS előzetesen írásban nem engedélyezte – 

olyan automatizált lekérdező eszközök, robotok, illetve ismétlődő adatok összegyűjtését és kinyerését végző 

eszközök, rutinok, szkriptek vagy más hasonló működésű mechanizmusok útján, amelyek önmagukban nem a 

UPS-technológia jelen dokumentum szerint erre a célra licencbe adott részei. 

(f) Vírusok. Ön vállalja, hogy a UPS-rendszerekhez vagy UPS-technológiához nem 

társít, ad meg vagy tölt fel semmilyen vírust, trójai falovat, férget, időzített bombát vagy egyéb számítógépes 

programrutinokat, (i) amelyek célja a UPS-rendszerek vagy UPS-technológia károsítása, zavarása, lehallgatása 

vagy kisajátítása, vagy (ii) amelyek sértik a UPSI vagy mások szellemi tulajdonjogait. 

(g) Visszafejtés. Ön nem fejti vissza vagy próbálja meg megszerezni a szoftver 

forráskódját, kivéve ha az alkalmazandó jogszabályok ezt a korlátozást kifejezetten tiltják.  

2.6 Információ szavatolás és engedélyezés.  

(a) Szavatosság. Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) jogában áll megadnia a UPS-nek a 

UPS-technológiáján keresztül továbbított információkat a jelen Megállapodás alapján, (ii) a UPS-nek Önről a 

UPS-technológiáján keresztül adott információk helytállóak, pontosak, teljesek és aktuálisak, valamint (iii) Ön 

megfelelő értesítést küldött a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint, és megfelelő, önkéntes, specifikus, 

tájékoztatáson alapuló és érvényes beleegyezést kapott minden, az Ön által a UPS-nek megadott információkhoz 

kapcsolódó adatalanytól, engedélyezve ezen információk felhasználását az adott UPS-technológiának 

megfelelően, beleértve ezen információk továbbítását az Amerikai Egyesült Államokba vagy egyéb országokba 

vagy területekre, amelyek jogszabályai esetleg nem biztosítanak az adott személy származási országáéval vagy 

területével azonos szintű védelmet a személyes információk vonatkozásában. Ön tudomásul veszi és egyetért 

azzal, hogy a UPS nem kötelezhető arra, hogy kivizsgálja vagy megkérdőjelezze az Ön által a UPS-nek 

biztosított információk pontosságát és érvényességét. 

(b) Felhatalmazás. Ön ezennel felhatalmazza és kijelöli a UPS-t, a UPS Supply Chain 

Solutions, Inc. céget és ezek Leányvállalatait, jogutódjait és engedményeseit arra, hogy a 19 C.F.R. 111. és 163. 

része szerinti nyilvántartásokat – beleértve az Ön tevékenységére vonatkozó minden dokumentumot, adatot 

vagy információt – megosszák a UPSI-val. A UPSI – beleértve korlátozás nélkül a UPS és UPS Supply Chain 

Solutions, Inc. cégeket – harmadik felet bízhat meg a rutinjellegű és adminisztratív üzleti folyamatok (pl. 

számlagenerálás, beszedések, bankügyintézés, adatleképzés és dokumentumtárolás) ellátására, Ön pedig ezennel 

önkéntes, egyedi és tájékoztatáson alapuló hozzájárulást ad a UPSI részére a dokumentumok – beleértve az Ön 

tevékenységéhez tartozókat is – kiadására az átvevő által végzett ilyen rutinszerű és adminisztratív folyamatok 

elvégzése érdekében. Ön tudomásul veszi – a UPS Supply Chain Solutions, Inc. Szolgáltatási feltételeivel 

összhangban – hogy az Ön feladata és kizárólagos felelőssége az Egyesült Államok vámügyi és/vagy egyéb 
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jogszabályai által előírt összes irat fenntartása, és hogy a jelen Megállapodás semmilyen módon nem kötelezi a 

UPSI-t – és a UPSI nem fogad el kötelezettséget – arra, hogy Önnek „iratőrző” vagy „iratőrző ügynök” legyen.  

(c) Visszafejtés. Ön nem fejti vissza vagy próbálja meg megszerezni a szoftver 

forráskódját, kivéve ha az alkalmazandó jogszabályok ezt a korlátozást kifejezetten tiltják. 

(d) Ügyféllogó használata.  Némelyik hosztolt UPS-technológia grafikai kép 

hozzáadásával testre szabható. Ön ezennel az egész világra érvényes, nem kizárólagos, royalty-mentes licencet 

ad a UPS-nek arra, hogy a Hatály ideje alatt használja, reprodukálja, közzétegye és megjelenítse az Ön nevét 

és/vagy meghatározott védjegyét, logóját vagy szolgáltatási jelzését, amit Ön az Ön, más Ügyfél munkavállalók 

és az Ön felhatalmazásával rendelkező más felhasználók (az esettől függően) által hozzáfért UPS-technológia 

részeként való használatra biztosít a UPS számára (a „Logó”), valamint arra, hogy az e cél érdekében indokoltan 

szükséges allicenceket kiadja. Ön vállalja, hogy a Logót a UPS által kért formában és méretben biztosítja. Ön 

szavatolja, hogy a Logóval kapcsolatos összes jog Önt illeti meg, és hogy Ön jogosult a jelen dokumentumban 

biztosított Logóra vonatkozó licencet megadni. 

2.7 Címegyeztetés.  

(a) Bejövő szállítmányok azonosítása. Néhány UPS-technológia úgy azonosítja a Bejövő 

szállítmányokat, hogy a szállítmány célállomásának címét összehasonlítja az Ön által címösszevetésre alkalmas 

szolgáltatás keretén belüli használathoz adott címmel vagy LID-del társítja a szállítmányt. Ön szavatolja, hogy 

az Ön által adott címinformáció valós, hiánytalan és pontos, hogy – mihelyt lehetséges – tájékoztatást ad a UPS 

felé az Ön által adott címinformáció bármely megváltozásáról, és hogy Ön jogosult Információt szerezni a UPSI 

által az Ön által adott címre leszállított csomagokkal kapcsolatban. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 

UPS-technológia (1) esetleg nem azonosítja vagy jelenti a UPSI részére az Ön által megadott vagy LID-del 

társított címre történő kézbesítés érdekében átadott szállítmányt, (2) azonosíthatja vagy jelentheti a UPSI részére 

átadott azon csomagokat, amelyeket nem szánnak kézbesítésre az Ön által megadott címen vagy nem szánnak 

kézbesítésre az Ön által használt LID-del társított címen, és (3) azonosíthatja és jelentheti az Ön által a UPSI 

részére átadott valamely nem kapcsolt harmadik félnek küldött, helytelen címzéssel, a UPS-technológia által 

helytelen címegyeztetéssel vagy helytelen LID-del társítva átadott szállítmányokat. Az előző (2) és (3) alpont 

szerint azonosított szállítmányok hivatkozása a továbbiakban „Rosszul címzett bejövő szállítmányok”. A 

Rosszul címzett bejövő szállítmányokkal kapcsolatos információk tartalmazhatják a szállítmány címzettjének 

digitalizált aláírásképét. A UPS CSAK ABBAN AZ ESETBEN TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL ÖN FELÉ, 

HA SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSBŐL VAGY VÉTKES HANYAGSÁGBÓL ADÓDÓAN, A 

ROSSZUL CÍMZETT BEJÖVŐ SZÁLLÍTMÁNYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

KISZOLGÁLTATÁSÁVAL ÖNNEK KÖVETELÉSE VAGY KÁRA KELETKEZIK. 

(b) Tévesen címzett bejövő szállítmányokra vonatkozó információk. A Rosszul címzett 

bejövő szállítmányokra vonatkozóan Ön által a UPS-technológián keresztül kapott információ minősítése 

„Információ”. Miután Ön azonosította a rosszul címzett szállítmánnyal kapcsolatos információt, Ön vállalja, 

hogy egyetlen Személynek és semmilyen célból nem szolgáltatja ki vagy használja fel ezen Információt. Ön 

saját költségén kártalanítja és mentesíti a UPS-kártalanítandókat bármely és minden olyan, a UPS-

kártalanítandókkal szembeni Kártérítést illetően, amely a fenti rendelkezés Ön általi megszegéséből ered vagy 

azzal kapcsolatos.  

2.8 Teljesítmény-mérőszámok. A UPS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem hozhat 

nyilvánosságra és nem tehet közzé semmiféle teljesítményre vagy kapacitásra vonatkozó statisztikát, vagy a 

UPS-technológiával kapcsolatban végzett referencia-teszt eredményeit. 

3 Szállítás a UPS-technológia felhasználásával  

3.1 A szállítási szolgáltatási szerződések alkalmazhatósága. A UPS-technológián keresztül egy 

UPS-számla által Átadott Szállítmányok az adott UPS-számlára vonatkozó aktuális szállítási szolgáltatási 

szerződés hatálya alatt állnak, illetve az illető szerződés szabályozza azokat. MINDEN ÁTADOTT 

SZÁLLÍTMÁNY – BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI 

SZERZŐDÉS HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓKAT IS – A SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES 

UPS SZÁLLÍTÁSI/SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA ALÁ TARTOZIK. Szolgáltatóként Ön 

nem használhat fel semmilyen UPS-technológiát rakományjegyzékkel küldött Átadott szállítmányokhoz 

harmadik félnek számító UPS-ügyfél nevében, amíg az UPS előzetesen jóvá nem hagyja, hogy Ön lehet az ilyen 

UPS-ügyfél Szolgáltatója. A UPS-technológiákon keresztül leadott minden, szolgáltatásokra vonatkozó rendelés 
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kötelező érvényű és végleges, az adott rendelésekre vonatkozó, irányadó szállítási feltételek alkalmazása 

mellett. Az egyértelműség kedvéért az ups.com-on vagy más UPS-technológián keresztül rakományjegyzékkel 

küldött és a TFI International, Inc. vagy a TFI International, Inc. valamelyik Leányvállalata által nyújtott 

minden áruszállítási szolgáltatásra vonatkozó megrendelésre – beleértve, korlátozás nélkül, a TForce Freight®-t 

(egyenként és együttesen: „TFI”) – értelemszerűen az Ön és a TFI közötti, az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó 

szolgáltatási megállapodás és/vagy a TFI mindenkor hatályos szolgáltatási feltételei vonatkoznak, amelyek 

közül az utóbbi elérhető a következő címen: <https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs>, vagy az azt 

követő linken, amely linket itt csak az áttekinthetőség kedvéért adjuk meg. 

3.2 Az UPS-technológia becsléseket ad meg a szállítási díjakra. A UPS-technológiák által előírt 

minden szolgáltatási díj becslésnek minősül a közzététel idején. A tényleges költségek a hatályban lévő UPS 

Szállítási/Szolgáltatási feltételekben és minden UPSI-val kötött vonatkozó írásbeli megállapodásban kerülnek 

kifejtésre. A UPS-technológia által megjelenített szállítás tényleges költségei és becsült költségek a közzététel 

idején eltérőek lehetnek. A UPS-technológiában, a közzététel idején megjelenített költségektől függetlenül, a 

hatályban lévő UPS Szállítási/Szolgáltatási feltételekben és minden UPSI-val kötött vonatkozó írásbeli 

megállapodásban kifejtett költségek az irányadóak. 

3.3 Hiányos információ és járulékos díjak. Ha egy UPS-technológián keresztül Átadott 

Szállítmányra vonatkozóan Ön által adott információ bármilyen szempontból hiányos vagy pontatlan, akkor a 

UPS-felek illetékes tagjának joga – de nem kötelessége – az Ön nevében kiegészíteni vagy kijavítani az ilyen 

információt, és ennek megfelelően kiigazítani a díjakat. Ön vállalja, hogy megfizeti az összes fuvarozási díjat, 

vámot, adót, felárat, kormányzati bírságot és kötbért, tárolási díjat, az Ön vagy a címzett által nem benyújtott 

megfelelő dokumentáció vagy nem beszerzett licenc vagy engedély miatt felmerülő vámköltségeket, a UPS-

felek által megelőlegezett díjakat, a UPS-felek jogi költségeit, és a UPS-technológián keresztül 

rakományjegyzékkel küldött Átadott szállítmányokkal összefüggésben felmerült vagy kivetett minden egyéb 

kiadást (együttesen „Többletdíjak”). Ha a UPS-technológián keresztül rakományjegyzékkel küldött Átadott 

szállítmányok után hitelkártyával vagy terheléses kártyával történik fizetés, akkor Ön kifejezett felhatalmazást 

ad a UPS-feleknek arra, hogy a hitelkártya vagy terheléses kártya segítségével az ilyen Átadott szállítmányokkal 

kapcsolatos összes költséget szedjék be, beleértve korlátozás nélkül a Többletdíjakat is. Ha a UPS-technológia 

Ön általi használatához egyéb számlázási opciók – például többek között harmadik fél számlázási opciók vagy a 

Pay by Text – is rendelkezésre állnak, akkor Ön vállalja, hogy a címzett vagy a harmadik fél nem fizetése esetén 

kifizeti az Ön Átadott szállítmányával kapcsolatos összes költséget, beleértve az esetleges Többletdíjakat is. 

3.4 Szállítási tranzakció befejezése. Ön vállalja, hogy az Ön által kiválasztott fizetési mód (pl. 

fizető kártya és UPS-számla) akkor terhelhető meg a kért szállítási szolgáltatásokkal, amikor Ön egy UPS-

technológiában egy tranzakciót befejez és címkét kap nyomtatásra, függetlenül attól, hogy aztán megtörténik-e a 

címke kinyomtatása, csomagra ragasztása és a UPS-feleknek való átadása. 

3.5 Átadott Szállítmány átvétele. Az Átadott Szállítmány címkéjének a UPS-felek általi 

szkennelése jelenti az egyetlen meggyőző bizonyítékot arra, hogy a UPS-felek tényleg átvették a címke szerinti 

kezelésre az Átadott Szállítmányt. 

3.6 Nemzetközi tudásbázis-képességek. A UPS Shipping API, a UPS.com Forms for Export, 

UPS Worldship® software és a TradeAbility Services olyan információkhoz biztosít hozzáférést, amelyek a 

határokon átnyúló szállítás megkönnyítésére használhatók („IKB-képességek”). Ön tudomásul veszi, hogy az 

alkalmazandó jogszabályok, szabályok és előírások, beleértve az importra és exportra vonatkozóakat is, 

változhatnak, és előfordulhat, hogy az IKB-képességek nem kezelik ezeket. Az IKB-képességek használata az 

Ön saját felelősségére történik, és az IKB-képességek előzetes értesítés nélkül változhatnak vagy frissülhetnek. 

Az IKB-képességek által nyújtott javaslatok (pl. tarifális besorolások vagy kapcsolódó vámok, adók vagy díjak) 

nem minősülnek jogi tanácsadásnak sem az Ön, sem más személy számára. Az IKB-képességek által nem 

biztosított további dokumentációkra lehet szükség az Ön nemzetközi csomagjának vámkezeléséhez. A díjakra 

vonatkozó becslések csak az Ön számára szolgálnak megfelelő támpontként. A UPS nem garantálja az IKB-

képességek által nyújtott információk (pl. tarifális besorolás) vagy díjbecslések (pl. vámok és adók) pontosságát. 

A UPS semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen személy vagy szervezet felé semmilyen 

közvetlen, közvetett, következményes, járulékos vagy egyéb kárért semmilyen jogelmélet alapján az IKB-

képességek információiban, űrlapjaiban vagy funkcióiban található hibákért, még akkor sem, ha a UPS 

tájékoztatta Önt az ilyen károk lehetőségéről. AZ UPS KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN 

SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS A 

MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS 

SZAVATOSSÁGOT AZ IKB-KÉPESSÉGEK TEKINTETÉBEN.  
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4 A Feltételek érvényben maradása megszűnés után. 

A jelen Megállapodás bármilyen okból történő megszűnésétől függetlenül, a jelen Információkra és 

általános használatra vonatkozó szabályzatok következő pontjai érvényben maradnak a megszűnést követően: 

1.1 - 1.2, 1.4(b) pontok (negyedik mondat), 2.1 (utolsó mondat), 2.2 (utolsó mondat), 2.3(a), 2.5(b) (ötödik 

mondat), 2.7(a) (utolsó mondat) és 3.6 (utolsó két mondat). 
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A. MELLÉKLET 

 

DEFINÍCIÓK 

 

Jelen Információkra és általános használatra vonatkozó szabályzatok a következőkben meghatározott 

terminusokat tartalmazzák.  

Adminisztrátor a jelen Információkra és általános használatra vonatkozó szabályzatok 2.4(a) pontjában 

meghatározott jelentéssel bír. 

3PL Információ olyan információt jelent, amelyet Ön a 3PL Célok teljesítése során kap. 

3PL Célok az Ügyfél által az UPS szállító ügyfél részére a 3PL Szállítmányokhoz harmadik fél logisztikai 

szolgáltatások nyújtása során történő felhasználás. Az egyértelműség kedvéért a 3PL Célok nem terjednek ki az 

UPS Technológia harmadik fél részére történő viszonteladására, forgalmazására vagy újbóli forgalmazására. 

3PL Szállítmány a 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelek részére az alábbiak szerint 

rakományjegyzékkel küldött és átadott szállítmányokat jelenti: (i) amelyeket az UPSI részére (A) az Ügyfél 

adott át a 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelek javára, és (B) 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő 

UPS-ügyfelek vagy a 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelek ügyfelének szállítója adott át az Ügyfél 

utasítására, mindkét fenti esetben az UPSI-nak adott át a 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelekhez 

rendelt UPS-számlák alapján, valamint (ii) az UPSI részére adták át az Ügyfélnek történő átadás céljára a 3PL 

Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfelek javára. 

 

Hivatkozott oldalak: a UPS-weboldalakon vagy UPS-technológián elhelyezett URL-ek útján linkelt harmadik 

fél weboldalak és források. 

Szolgáltatóként kapott információ: minden olyan Információ, amelyről ön Szolgáltatóként eljárva szerez 

tudomást. 

A 3PL Szolgáltatásokat igénybe vevő UPS-ügyfél/ügyfelek alatt értjük azokat a UPS szállító ügyfeleket, akik 

részére az Ügyfél harmadik fél logisztikai szolgáltatásokat nyújt. 


