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 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 
A www.sunpro.hu (a továbbiakban: honlap) a Bunge Zrt. tulajdonát képezi.  
 
A honlap célja, hogy tájékoztatást adjuk a Sunpro márkáról, a Sunpro márkához tartozó termékekről. 
  
A honlap használata a jelen Felhasználási feltételekben foglaltak szerint, azok teljes körű elfogadása és 
betartása mellett lehetséges. 
 
A jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat honlapunk látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) a 
honlap megnyitásával és használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 
A honlap használatának megkezdése előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a jelen 
Felhasználási feltételeket. 
  
Felhívjuk a Felhasználóink figyelmét, hogy a honlap tartalmát kizárólag saját célra használhatják, annak 
kereskedelmi/üzleti célra történő felhasználása tilos.  
 
A honlap tulajdonosának adatai:  
Cégnév: Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Rövidített cégnév: Bunge Zrt.  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 43.  
Adószám: 10783830-2-44  
Cégjegyzékszám: 01-10-041976  
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
 
2. SZERZŐI JOGVÉDELEM, VÉDJEGYOLTALOM  
 
A honlap tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található bármely szöveg, kép, hang, 
szoftver és bármely más szellemi alkotás szerzője, tulajdonosa, illetve feljogosított használója a Bunge 
Zrt. A tartalom bárminemű, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ának a-g) pontjai 
(többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a 
sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő 
tovább közvetítése, az átdolgozás, kiállítás) szerinti saját személyes és jogszabály alapján szabad 
felhasználás körébe eső használatot meghaladó, részben, illetve egészben történő felhasználása tiltott 
és a Bunge Zrt. előzetes írásos engedélyéhez kötött, illetve a törvény kifejezett, kötelező rendelkezése 
alapján lehetséges.  
 
A honlapon szereplő, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) 
bekezdés a-g) pontjaiban megjelölt védjegyoltalomban részesülő megjelölések (szóvédjegy, ábra 
illetve logó stb.) védjegyoltalom alatt állnak, azok a Bunge Zrt. tulajdonát képezik. A védjegyek 
bármilyen jogosulatlan felhasználása tilos. Szerzői jogsértés és védjegybitorlás esetén a Bunge Zrt. 
jogosult fellépni a jogsértővel szemben.  
 
3. A HONLAP TARTALMA  
 
A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek. A Bunge Zrt. felhívja a figyelmet arra, 
hogy bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változtatást, javítást végezhet a honlapján.  
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4. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK  
 
A honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek) amelyek más internetes 
honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget (pl.: www.facebook.com). Ezek a 
kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, illetve kezelésében állnak. A kapcsolódó 
honlapokhoz a Bunge Zrt. csupán elérhetőséget biztosít, azonban nem vállal semmilyen felelősséget 
ezen honlapok tartalmáért ill. adatkezelési politikájáért. A linkekre klikkelve a felhasználó tudomásul 
veszi, hogy a honlapot elhagyja. A harmadik személyek által működtetett honlapokon elért információk 
felhasználása az Ön felelősségére történik.  
 
5. FELELŐSSÉG  
 
A honlapon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre 
és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Bunge Zrt. kizárja felelősségét a honlapon elhelyezett 
információk, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.  
 
Bunge Zrt. nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem 
vagyoni károkért, költségekért, amelyek a honlapra történő belépésből vagy a honlap használatából, 
vagy az honlapon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten 
erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. A honlap használója tudomással bír 
arról, hogy a honlapot és a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére 
és kockázatára használja.  
 
Felhasználó kizárólagosan felel az általa a honlapon használata során megadott adatokért és 
információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű 
felhasználásáért.  
 
6. ADATKEZELÉS  
 
A honlapunkon keresztül történő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót a jelen Felhasználási 
feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, ezért kérjük, 
hogy tanulmányozzák át annak érdekében, hogy a honlapunk használatával kapcsolatosan tisztában 
legyenek az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásainkról.  
 
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
 
Jelen Felhasználási feltételek 2021. augusztus 23. napjától hatályos.  
 
Jelen szabályzat letölthető:  
http://sunpro.hu/pdf/felhasznalasi_felt_Sunpro_weboldal_HUN_20210817.pdf   
 
Bunge Zrt. jogosult a jelen Felhasználási feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított 
rendelkezések a hatályba lépést követően alkalmazandók, melyet Bunge Zrt. a honlapon minden 
alkalommal közzétesz.  
 
Bunge Zrt. 
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