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Gratulálunk új Acer eszközéhez!  Vásárlását a következő módon szeretnénk megköszönni: Az Acer és a 

Dropbox együttműködésének köszönhetően egy évig ingyen 25 GB extra Dropbox tárhelyben lehet része 

(az „Ajánlat”). A tárhely igénylése előtt győződjön meg arról, hogy megértette a jelen promócióra 

vonatkozó használati feltételeket („Ajánlat feltételei”). Az Ajánlat feltételei kiegészítik a Dropbox 

szokásos Használati feltételeit, Elfogadható használatra vonatkozó irányelveit és Adatvédelmi 

szabályzatát (az „Á ltalános feltételek”), melyek szabályozzák a Dropbox szolgáltatásainak 

használatát.  Az Ajánlat igénybevételével az Á ltalános feltételek mellett ezen Ajánlat feltételeit is 

elfogadja. Azok a nagy kezdőbetűvel írt kifejezések, amelyek a jelen szövegben szerepelnek, de 

nincsenek meghatározva, az Á ltalános feltételekben található jelentéssel bírnak. 

 

Igénybevételi jogosultság 

 

Az Ajánlat azon új és már meglévő Dropbox felhasználók számára elérhető, akik a promócióban részt 

vevő új Acer eszközt vásárolnak.  Az Ajánlatot 2018. december 31-ig és készülékenként csak egyszer 

lehet igénybe venni. Az ajánlatot nem lehet felújított, használt, letörölt vagy visszaállított eszközre 

igénybe venni és nem lehet más ajánlatokkal kombinálni. Az ajánlat személyre szól és nem átruházható. 

Az ajánlat nem elérhető Kínában, Kubában, Iránban, Észak-Koreában, Szudánban, Szíriában, a Krím-

félsziget régiójában, illetve bármely más olyan országban, ahol a Dropbox szolgáltatás nem elérhető, 

jogszabályok által korlátozott, vagy adóköteles. 

 

25 GB ajándék tárhely 

 

A promócióban szereplő 25 GB tárhely hozzáadódik a valamennyi Dropbox felhasználó rendelkezésére 

álló 2 GB-hoz és minden olyan tárhelyhez, amelyre a szolgáltatás ismerőseinek való ajánlásával, az Első 

lépések elvégzésével vagy egyéb meghatározott tevékenységek végzésével tehet szert (azaz az 

„Á llandó kvótájához”).. Az egy éves promóciós időszak lejártát követően a rendelkezésére álló tárhelyét 

ismét az Á llandó kvótája fogja meghatározni. 

 

Az egy éves ajánlat lejárta után 

 

Ha a promóciós időszak végén a Dropbox fiókjában tárolt adatmennyiség meghaladja az Állandó kvótát, 

nem fog tudni hozzáadni fájlokat és nem fogja tudni szinkronizálni az eszközeit. E problémákat bármikor 

kiküszöbölheti azáltal, hogy töröl fájlokat az online Dropbox fiókjából annak érdekében, hogy a tárolt 

tartalom ne haladja meg az Á llandó kvótát, vagy ha a haladó verzióra vált.  Ha a haladó verzióra vált, 1 

TB tárhelyre és más speciális funkciókra tehet szert.  

 

Amennyiben nem szeretne a haladó verzióra váltani, e-mailt küldünk a fiókjához tartozó e-mail-címre, 

amelyben fájlok törlésére vagy áthelyezésére kérjük a célból, hogy a fióktartalom ne haladja meg az 

Á llandó kvótát.  Amennyiben az értesítő e-mail küldését követő méltányos időn belül (legalább 60 nap) 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade


nem tesz eleget ennek, a Dropbox fenntartja a jogot a teljes fiók felfüggesztésére, illetve az összes tárolt 

adattal együttes törlésére beleértve az Á llandó kvótán belüli adatmennyiséget. 


