Právne prehlásenie skutočností
VŠEOBECNE
Vyhľadaním, prehliadaním a/alebo používaním tejto webovej stránky užívateľ potvrdzuje, že
akceptuje a prijíma podmienky tu uvedené, ktoré sa vzťahujú na všetky návštevy tejto
webovej stránky. Všetky informácie, obsiahnuté na tejto webovej stránke, sú poskytované a
predkladané s tým, že si autor výslovne vyhradzuje všetky práva a že všetci, ktorí túto
webovú stránku navštívia, budú akceptovať podmienky, uvedené v tomto Právnom
prehlásení. Z obsahu tejto webovej stránky nie je možné vyvodzovať žiadne práva.
HEMPEL A/S ani žiadna jej dcérska či pridružená spoločnosť najmä nemôže zodpovedať za
žiadne dôsledky, plynúce z informácií uvedených na tejto stránke alebo s touto stránkou
spojených ani za informácie, obsiahnuté na webových stránkach, sprístupnených formou
odkazov, uvedených na tejto webovej stránke.
Informácie, materiály a grafika, uvádzané na tejto stránke môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho oznámenia.
Aj keď je táto webová stránka pravidelne aktualizovaná, nemusia byť informácie, materiály a
grafika v nej obsiahnuté nutne úplne kompletné, správne alebo aktuálne. Spojte sa láskavo
priamo s HEMPEL A/S na telefónom čísle +45 45933800 skôr ako podniknete akúkoľvek
činnosť, vychádzajúcu z informácií, ktoré sú tu obsiahnuté.
Informácie, obsiahnuté na tejto webovej stránke, je potrebné chápať len ako výzvu k jednaniu
a nemali by byť považované za ponuku.
Na všetky transakcie sa vzťahujú „Všeobecné podmienky predaja a služieb“ spoločnosti
HEMPEL A/S.
Obchodné značky a známky
HEMPEL A/S a akékoľvek iné názvy alebo logá, vzťahujúce sa na výrobky alebo služby
spoločnosti HEMPEL A/S alebo jej dcérskych či pridružených spoločností, ktoré sa objavujú
na tejto webovej stránke, sú obchodné značky alebo registrované obchodné známky, patriace
spoločnosti HEMPEL A/S a jej dcérskym alebo pridruženým spolčnostiam.
Autorské právo
Rozmnožovanie, kopírovanie, upravovanie alebo zakomponovanie akýchkoľvek informácií,
materiálov alebo grafiky, prípadne ich častí, uvedených na tejto webovej stránke, do
akéhokoľvek iného diela, je zakázané v akejkoľvek podobe s výnimkou toho, čo je povolené
nižšie:
(1) Tlačiť alebo sťahovať výťahy informácií, materiálov či grafiky na tejto webovej stránke
pre nekomerčné a informačné použitie vo vašej organizácii;
(2) Kopírovať (aj formou elektronickej pošty) informácie, materiály alebo grafiku na tejto
webovej stránke pre účely jej zaslania tretím stranám, ktoré ju budú využívať pre nekomerčné
a informačné účely, a to za predpokladu, (i) že písomne potvrdíte, že je spoločnosť HEMPEL

A/S zdrojom týchto informácií, materiálov a grafiky a vzťahujú sa na ne podmienky tohoto
Právneho prehlásenia; a
(3)Tlačiť alebo sťahovať výťahy či kopírovať (aj formou elektronickej pošty) informácie,
materiály alebo grafiku na tejto webovej stránke pre účely vzdelávacie za predpokladu, že si
vopred v tomto zmysle vyžiadate od spoločnosti HEMPEL A/S písomné povolenie.
ODMIETNUTIE (PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI)
Všetky informácie, materiály a grafika obsiahnuté na tejto webovej stránke, sú poskytované a
predkladané s výslovným vyhradením všetkých práv, a preto z nich žiadne práva nie je možné
vyvodzovať.
Ani HEMPEL A/S ani žiadna jeho dcérska či pridružená spoločnosť neposkytujú žiadne
ubezpečenia alebo záruky v tom zmysle a v rozsahu, plynúcom zo zákona, že z informácií,
materiálov a grafiky, obsiahnutej na tejto webovej stránke, zostavenej v dobrej viere a s
najlepšími znalosťami a vedomosťami spoločnosti HEMPEL A/S pre informačné účely, nie je
možné vyvodiť žiadnu implicitne predpokladanú záruku. HEMPEL A/S a všetky jej dcérske a
pridružené spoločnosti týmto explicitne vylučujú – v maximálne možnej miere, prípustnej zo
zákona – všetky ubezpečenia, záruky, zodpovednosti, záväzky, termíny a podmienky (či už
explicitne vyjadrené alebo implicitne predpokladané, plynúce zo zmluvy, stanov či inak, a to
bez ohľadu na prípadnú nedbalosť zo strany akýchkoľvek dcérskych či pridružených
spoločností, zamestnancov či zástupcov spoločnosti HEMPEL A/S, týkajúce sa informácií,
materiálov či grafiky, obsiahnutej na tejto webovej stránke alebo s nimi spojenými. Ani
HEMPEL A/S ani jej dcérske či pridružené spoločnosti konkrétne neponesú zodpovednosť za
žiadne dôsledky (mimo iného za žiadne zvláštne, nepriame, následné či iné straty, či už
plynúce zo zmluvy, nedbalosti alebo iného
porušenia), vyplývajúce z informácií, materiálov alebo grafiky, obsiahnutej na tejto webovej
stránke, alebo s ňou spojené.
Väzby ne webové stránky tretej strany (odkazy)
Zoberte prosím na vedomie, že odkazy na tejto webovej stránke na stránky tretej strany sú
uvádzané výhradne pre vašu orientáciu a že ich ani spoločnosť HEMPEL A/S ani jej dcérske
či pridružené spoločnosti nemajú pod konrolou. Tieto odkazy na tretie strany v žiadnom
prípade nepredstavujú akúkoľvek formu preferencie alebo potvrdenia akosti stránok tejto
tretej strany alebo produktu či služieb, ktoré sú k dispozícii na stránkach alebo
prostredníctvom stránok tejto tretej strany, zo strany HEMPEL A/S.
Ani HEMPEL A/S ani žiadna jej dcérska či pridružená spoločnosť neponesú zodpovednosť za
obsah stránok tretej strany, prístupných formou odkazov na tejto webovej stránke alebo z
odkazov, uvedených na týchto odkazovaných webových stránkach.“
	
  

