FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.jotun.com, vagy más Jotun weboldalak elérésével és használatával Ön elfogadja a következő
feltételeket:
SZELLEMI TULAJDON
Ez a weboldal, beleértve a tartalom, valamint az egyes oldalak tartalmának kiválasztása és elrendezése,
illetve az oldalak gyűjteménye teljes egészében a Jotun tulajdonában van, amennyiben erről másképp
nem rendelkezünk. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik a szerzői jogokra, a védjegyekre és a
kivitelezésre. Minden jog fenntartva. Önnek lehetősége van a Jotun honlapjáról származó kivonatok
tárolására és azok kinyomtatására kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A Jotun
előzetes írásbeli engedélye nélkül ezen a weboldalon bármilyen formában és bármilyen módon, egészben
vagy részben tilos bármely más felhasználás, sokszorosítás, fordítás, adaptáció, megállapodás, bármilyen
más módosítás, terjesztés vagy tárolás. Sem a Jotun, sem leányvállalatai nem felelősek semmilyen más
weboldal tartalmáért, amely nem tartozik a Jotun ellenőrzése alá, amelyen keresztül hozzáférhet
weboldalunkhoz, vagy amelyhez hozzáférhet weboldalunkon keresztül. A Jotun és leányvállalatai
semmilyen felelősséget nem vállalnak a más weboldalakon található anyagokkal kapcsolatban.
FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
Minden erőfeszítést megteszünk a pontos és teljes körű tájékoztatás érdekében. Azonban nem tudjuk
garantálni a hibalehetőségek kizárását. A Jotun semmilyen követelést, ígéretet vagy garanciát nem vállal
a weboldal tartalmának pontosságáért, teljességéért vagy megfelelőségéért és kifejezetten elhárítja a
felelősséget a weboldal tartalmának pontatlanságaiért, hibáiért és mulasztásaiért.
A weboldalon megjelenő színek a világítási feltételek, a technikai berendezések, a webes böngészők és
monitorok eltérő használata, a fényesség szintje, a felület típusa és az egymás melletti színek
függvényében eltérőek lehetnek. A kritikus színegyeztetésekhez fizikailag festett színmintákat
javasolunk. Bizonyos esetekben eltérések lehetnek a mintákban a gyártási módszerek, pigmentek stb.
miatt.
A Jotun weboldalak tartalmát tekintve sem a Jotun, sem leányvállalatai, alkalmazottjai és szállítói
semmilyen kifejezett, vagy hallgatólagos, vagy törvényes garanciát nem vállalnak, beleértve, de nem
kizárólagosan a harmadik felek jogainak megsértéséért járó garanciákat, jogcímeket, valamint nem
vállalnak a kereskedelemre való alkalmasságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó
garanciákat a Jotun webhelyekről, vagy az ahhoz kapcsolódó egyéb internetes forrásokból elérhető
tartalom tekintetében. Sem a Jotun, sem leányvállalatai semmilyen jogi felelősséget nem vállalnak
semmilyen közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más kárért, az itt közölt információk, termékek vagy
eljárások pontosságáért, teljességéért, vagy hasznosságáért, nem garantálják a számítógépes vírusoktól
való mentességet és nem garantálják azt, hogy az ilyen információ, termék vagy folyamat használata
nem sérti meg a magántulajdonban lévő jogokat.
Ezen értesítést a norvég jogszabályok szabályozzák és értelmezik.
Amennyiben ezen értesítés bármely rendelkezése jogellenes, semmis, vagy bármilyen ok miatt
végrehajthatatlan, akkor ez a rendelkezés elválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó
rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

