Warunki korzystania ze strony internetowej PETBOTTLE

1. Wniosek
Korzystanie ze stron internetowych oferowanych przez Petbottle Sp. z o. o. i / lub jej spółki zależne ("Petbottle")
(zwanej dalej "Witryną Petbottle") jest dozwolone wyłącznie na poniższych warunkach.
Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mogą być rozszerzane lub zastępowane przez dodatkowe warunki w
indywidualnych przypadkach, na przykład przy zakupie produktów i / lub usług. Ważność niniejszych Ogólnych
Warunków Użytkowania w ich wersjach jest akceptowana przy logowaniu lub, jeśli nie jest wymagana specjalna
rejestracja, poprzez akceptację wykorzystania.
W przypadku ofert internetowych, które są adresowane do firmy, każda firma jest reprezentowana przez
użytkownika i jest odpowiedzialna za jego działania i wiedzę.

2. Usługi
Petbottle udostępnia informacje na stronie Petbottle w celu uzyskania dostępu lub pobrania. Petbottle nie
ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczonych informacji.
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Petbottle w oparciu o szkody o charakterze materialnym lub
intelektualnym i wynikające z użycia lub niezastosowania informacji dostarczonych w witrynie online lub
wadliwej lub niekompletnej informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie można wykazać się zaniedbaniem lub
złośliwym zachowaniem Petbottle.
Wszystkie cytaty na Stronie Petbottle pozostają otwarte i nie są wiążące. Petbottle zastrzega sobie prawo do
zmiany, dodania lub usunięcia części stron lub całej witryny Petbottle lub jej publikacji tymczasowo lub na stałe.
Ze względu na strukturę internetu i związane z nią systemy komputerowe Petbottle nie przyjmuje żadnej
gwarancji na stałą dostępność witryny Petbottle.

3. Własność intelektualna
Dane witryny Petbottle, ich informacje, nazwy marek oraz inne treści lub wyniki, które zostały wygenerowane
lub wyświetlane za pomocą narzędzi prezentacyjnych, w całości lub w części, mogą być przeglądane, kopiowane
w celu niekomercyjnym bez możliwości ich zmiany. To ogranicza się do uzyskiwania informacji o oferowanych
towarach i usługach.
Kopiowanie, wykorzystywanie, sprzedawanie, wypożyczanie, wykorzystywanie, duplikowanie, dodawanie,
modyfikowanie lub rozpowszechnianie danych witryny Petbottle, ich zawartość lub wyniki do celów niebędących
prywatnymi wymaga pisemnej zgody Petbottle Sp.z o.o.
Petbottle zachowuje prawa autorskie do wszystkich obiektów (grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty
itp.) utworzonych przez Petbottle. Edycja lub ponowna redakcja, powielanie lub użycie jakichkolwiek
przedmiotów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez pisemnej zgody
Petbottle. Informacje o prawach autorskich i nazwach marek nie mogą być zmieniane ani usuwane.
Wszystkie nazwy handlowe i zarejestrowane nazwy handlowe cytowane w Serwisie Petbottle, które mogą być
chronione przez osoby trzecie, podlegają bez wyjątku warunkom obowiązującej marki lub prawa handlowego i
prawa własności zarejestrowanych właścicieli. Fakt, że znak towarowy jest cytowany nie wskazuje samo w sobie,
że znak towarowy nie jest chroniony przez osoby trzecie.
Poza przyznanymi prawami użytkownika lub innymi prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym dokumencie,
użytkownik nie otrzymuje jakichkolwiek dodatkowych praw, w szczególności w nazwach firmowych ani w

TOU ver.1 2017-07-17

prawach własności przemysłowej, takich jak patenty, patenty użytkowe lub marki, ani Petbottle nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności za przyznanie takich praw.

Wszelkie informacje na stronie Petbottle są chronione zarówno prawem autorskim, jak i międzynarodowymi
umowami o ochronie praw autorskich, jak również innymi prawami i umowami dotyczącymi własności
intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tych przepisów, w szczególności nie usuwa informacji
dotyczących identyfikatorów i znaków towarowych oraz znaków ostrzegawczych.

4. Rejestracja, hasło
Kilka stron serwisu Petbottle można chronić hasłami. W trosce o bezpieczeństwo naszych połączeń biznesowych
dostęp do tych stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Petbottle zachowuje prawo, w
szczególności do obowiązku rejestracji, nawet dla stron, które do tej pory były swobodnie dostępne. Petbottle
ma prawo w dowolnym momencie cofnąć uprawnienie do dostępu, blokując dane logowania bez konieczności
podawania przyczyny, w szczególności jeśli użytkownik dokona fałszywego oświadczenia podczas rejestracji,
działał z naruszeniem warunków lub nie wykonał należytej staranności w obsłudze danych logowania, działał z
naruszeniem obowiązującego prawa podczas uzyskiwania dostępu do witryny Petbottle lub korzystania z niej,
lub przez dłuższy czas nie nawiązał kontaktu ze stroną Petbottle.
W przypadkach, w których wymagana jest rejestracja, użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia
prawdziwych oświadczeń podczas rejestracji i uaktualnienia Petbottle bezzwłocznie (o ile udostępniono: online)
wszelkich możliwych późniejszych zmian.
Po pomyślnym zakończeniu rejestracji użytkownik otrzyma nazwę użytkownika i hasło (dalej zwane "danymi
użytkownika").
Użytkownik musi mieć pewność, że dane użytkownika nie są dostępne dla osób trzecich. Użytkownik jest również
odpowiedzialny za wszelkie zamówienia lub inne czynności, które są przeprowadzane pod tymi danymi
użytkownika. Użytkownik powinien pozostawić zamknięty obszar chroniony hasłem po każdym użyciu. Po
otrzymaniu przez użytkownika wiedzy na temat niewłaściwego używania przez osoby trzecie / nadużywania
danych użytkownika, użytkownik zobowiązany jest poinformować Petbottle bez pisemnej zgody o takim
niewłaściwym użyciu, a także, w zależności od przypadku, od razu przez e-mail.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Petbottle zablokuje dostęp do chronionego hasłem obszaru
zawierającego dane użytkownika. Dopiero po złożeniu przez użytkownika osobnej petycji do Petbottle lub
ponownym zarejestrowaniu możliwe jest cofnięcie blokady.
Użytkownik może w każdej chwili zażądać na piśmie usunięcia swojej rejestracji, o ile takie usunięcie nie narusza
przetwarzania aktualnych relacji umownych. W takim przypadku Petbottle usunie dane użytkownika.

5. Odwołania i hiperłącza

Witryna Petbottle może zawierać hiperłącza do stron osób trzecich. Petbottle odmawia podjęcia
odpowiedzialności za treść tych stron, Petbottle nie przyjmuje tych stron ani ich treści jako własnych, ponieważ
Petbottle nie kontroluje powiązanych informacji i nie jest odpowiedzialny za treść i informacje dostarczone przez
te strony. Użytkownik używa takich łączy na własne ryzyko.

6. Obowiązki użytkownika
Podczas korzystania z witryny Petbottle użytkownik nie może wykonać żadnej z następujących czynności:
Naruszenie praw moralnych innych osób;
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Naruszać prawa własności przemysłowej, prawa autorskie lub inne prawa własności;
Przenosić treści z wirusami, tak zwane konie trojańskie lub inne programy, które mogą uszkodzić
oprogramowanie;
Wprowadzanie, przechowywanie lub wysyłanie hiperłączy lub treści, do których nie jest uprawniony, w
szczególności gdy takie hiperłącza lub treść naruszają prawa dotyczące prywatności lub są sprzeczne z prawem;
Rozpowszechniać materiały reklamowe lub niechciane wiadomości e-mail (tzw. Spam) lub nieuzasadnione
ostrzeżenia o wirusach, nieprawidłowościach lub zachęcać innych do udziału w konkursach, systemach śnieżnych,
listach łańcuszkowych, grach piramidowych i porównywalnych działaniach.
Petbottle ma prawo zablokować dostęp do witryny Petbottle w dowolnym momencie, w szczególności w sytuacji,
gdy użytkownik narusza obowiązki określone w powyższych postanowieniach.

7. Wyłączenie odpowiedzialności
W zakresie udostępniania informacji bezpłatnie każda odpowiedzialność w zakresie gwarancji tytułu i jakości
informacji, w szczególności w odniesieniu do jego poprawności, wolności od wad, wolności od praw własności
przemysłowej osób trzecich oraz praw autorskich, kompletności i / lub Praktyczności - z wyjątkiem zamiaru lub
złośliwości - jest wykluczona.
Informacje na stronie Petbottle mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy technicznych możliwości
produktów, które w niektórych przypadkach (np. Ze względu na zmiany produktu) nie są dostępne. W
indywidualnych przypadkach wymagana charakterystyka musi być przygotowana do zakupu.
Chociaż Petbottle zawsze stara się utrzymywać witrynę Petbottle w Internecie, Petbottle nie może
zagwarantować pełnej wolności od wirusów. Przed pobraniem informacji użytkownik jest informowany o własnej
ochronie, a także do zapobiegania infekowaniu witryny Petbottle, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia
(np. Przy użyciu skanerów antywirusowych).

TOU ver.1 2017-07-17

