Právní prohlášení skutečností
OBECNĚ
Vyhledáním, prohlížením a/nebo používáním této webové stránky uživatel potvrzuje, že
akceptuje a přijímá podmínky zde uvedené, které se vztahují na všechny návštěvy této
webové stránky. Veškeré informace, obsažené na této webové stránce, jsou poskytovány a
předkládány s tím, že si autor výslovně vyhrazuje veškerá práva a že všichni, kdož tuto
webovou stránku navštíví, budou akceptovat podmínky, uvedené v tomto Právním prohlášení.
Z obsahu této webové stránky nelze vyvozovat žádná práva. HEMPEL'S MARINE PAINTS
A/S ani žádná její dceřiná či přidružená společnost zejména nemůže zodpovídat za žádné
důsledky, plynoucí z informací uvedených na této stránce nebo s touto stránkou spojených ani
za informace, obsažené na webových stránkách, zpřístupněných formou odkazů, uvedených
na této webové stránce.
Informace, materiály a grafika, uváděná na této stránce může být změněna bez předchozího
oznámení.
I když je tato webová stránka pravidelně aktualizována, nemusí být informace, materiály a
grafika v ní obsažená nutně úplně kompletní, správná nebo aktuální. Spojte se Iaskavě přímo s
HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S na telefonním čísle +45 45933800 dříve než podniknete
jakoukoliv činnost, vycházející zinformací, které jsou zde obsaženy.
Informace, obsažené na této webové stránce, je třeba chápat pouze jako výzvu k jednaní a
neměly by být považovány za nabídku.
Na veškeré transakce se vztahují "Všeobecné podmínky prodeje a služeb" společnosti
HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S.
Obchodní značky a známky
HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S a jakékoliv jiné názvy nebo Ioga, vztahující se na
výrobky nebo služby společnosti HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S nebo jejich dceřiných
či přidružených společností, které se objevují na této webové stránce, jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní známky, patřící společnosti HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S
a jejím dceřiným nebo přidruženým společnostem.
Autorské právo
Rozmnožování, kopírování, upravování nebo zakomponování veškerých informací, materiálů
nebo grafiky, případně jejich částí, uvedených na této webové stránce, do jakéhokoliv jiného
díla, je zakázáno v jakékoliv podobě s výjimkou toho, co je povoleno níže:
(1) Tisknout nebo stahovat výtahy informací, materiálů či grafiky na této webové stránce pro
nekomerční a informační použití ve vaší organizaci;
(2) Kopírovat (i formou elektronické pošty) informace, materiály nebo grafiku na této webové
stránce pro účely jejího zaslání třetím stranám, které ji budou využívat pro nekomerční a
informační účely, to za předpokladu, (i) že písemně potvrdíte, že je společnost HEMPEL’S
MARINE PAINTS A/S zdrojem těchto informací, materiálů nebo grafiky a (ii) že budete tyto

třetí strany písemně informovat o tom, že se na tyto informace, materiály a grafiku vztahují
podmínky tohoto Právního prohlášení; a
(3) Tisknout nebo stahovat výtahy či kopírovat (i formou elektronické počty) informace,
materiály nebo grafiku na této webové stránce pro účely vzdělávací za předpokladu, že si
předem v tomto smyslu vyžádáte od společnosti HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S písemné
povolení.
ODMÍTNUTÍ (PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI)
Veškeré informace, materiály a grafika obsažené na této webové stránce, jsou poskytovány a
předkládány s výslovným vyhrazením veškerých práv, a proto z nich žádná práva nelze
vyvozovat.
Ani HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S ani žádná jeho dceřiná či přidružená společnost
neposkytují žádná ujištění nebo záruky v tom smyslu a v rozsahu, plynoucím ze zákona, že
zinformací, materiálů a grafiky, obsažené na této webové stránce, sestavené v dobré víře a s
nejlepšími znalostmi a vědomostmi společnosti HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S pro
informační účely, nelze vyvodit žádná implicitně předpokládaná záruka.
HEMPEL’S MARINE PAINTS A/S a veškeré její dceřiné a přidružené společnosti tímto
explicitně vylučují - v maximální možné míře, přípustné ze zákona - veškerá ujištění, záruky,
odpovědnosti, závazky, termíny a podmínky (ať již explicitně vyjádřené nebo implicitně
předpokládané, plynoucí ze smlouvy, stanov či jinak, a to bez ohledu na případnou nedbalost
ze strany jakýchkoliv dceřiných či přidružených společností, zaměstnanců či zástupců
společnosti HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S), týkající se informací, materiálů či grafiky,
obsažené na této webové stránce nebo se nimi spojenými. Ani HEMPEL'S MARINE PAINTS
A/S ani její dceřiné či přidružené společnosti konkrétně neponesou odpovědnost za žádné
důsledky (mimo jiné za žádné zvláštní, nepřímé, následné či jiné ztráty, ať již plynoucí ze
smlouvy, nedbalosti či jiného porušení), vyplývající z informací, materiálů nebo grafiky,
obsažené na této webové stránce, nebo s ní spojené.
VAZBY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY (ODKAZY)
Vezměte prosím na vědomí, že odkazy na této webové stránce na stránky třetí strany jsou
uváděny výhradně pro vaši orientaci a že je ani společnost HEMPEL'S MARINE PAINTS
A/S ani její dceřiné či přidružené společnosti nemá pod kontrolou. Tyto odkazy na třetí strany
v žádném případě nepředstavují jakoukoliv formu preference nebo potvrzení jakosti stránek
této třetí strany nebo produktu či služeb, které jsou k dispozici na stránkách nebo
prostřednictvím stránek této třetí strany, ze strany HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S.
Ani HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S aniž žádná její dceřiná či přidružená společnost
neponesou odpovědnost za obsah stránek třetí strany, přístupných formou odkazů na této
webové stránce nebo z odkazů, uvedených na těchto odkazovaných webových stránkách."
	
  

