Všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek
1. Autorské právo
Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Veškeré
reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo
zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať
již zcela či z části, lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Henkel.
Jakákoli reprodukce informací či údajů, zejména užití textů anebo jejich částí anebo materiálů tvořících image (vyjma tiskových fotografií společnosti
Henkel), lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Henkel. Společnost Henkel je držitelem práv k rozšiřování a reprodukci. Tato
práva zůstávají v celém rozsahu v platnosti i v případech, kdy se do archivu automaticky anebo manuálně vkládají obrázky.
Tiskové fotografie společnosti Henkel se smějí použít pouze pro redakční účely. Tiskové fotografie společnosti Henkel, které jsou reprodukovány
a/nebo elektronicky pozměňovány pro redakční účely musí být opatřeny označeném autorského práva "© [rok] Henkel ČR, spol. s r.o. Veškerá práva
vyhrazena". Přetisk je možný zdarma, nicméně, požadujeme kopii pro náš archiv.
2. Ochranné známky
Oválné logo společnosti Henkel a veškeré názvy výrobků a/nebo vzhled výrobků zobrazených na těchto stránkách jsou zaregistrované jako ochranné
známky společnosti Henkel, propojených společností skupiny Henkel, nebo udělovatelů licence anebo partnerů v rámci společného podnikání.
jakékoliv neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek,
autorského práva, dalších práv průmyslového vlastnictví anebo práva proti nekalé soutěži. Zneužití těchto práv je trestné.
3. Vzdání se odpovědnosti za webové stránky třetích osob
a. Obsah těchto stránek obsahuje odkazy (tzv. "hyperodkazy") na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, a jejichž obsah není
společnosti Henkel znám ani kontrolován. Společnost Henkel pouze poskytuje přístup na takové webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost za
jejich obsah. Umístněním těchto odkazů na webové stránky třetích osob chceme zjednodušit navigování uživatelů našich webových stránek.
Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek
třetích osob, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či
poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.
b. Pokud jde o webové stránky, na které webové stránky společnosti Henkel poskytují hyperodkaz, jsou majitelé nebo provozovatelé takových
webových stránek jako jediní odpovědni za obsah a fungování takových stránek, za případný prodej výrobků na takových stránkách a za vyřizování
veškerých objednávek vztahujících se na takové výrobky.
c. Společnost Henkel nepřijímá žádnou odpovědnost ta porušení autorských práv, ochranných známek a jiných osobnostních práv a práv duševního
vlastnictví, ke kterým dojde nebo může docházet na stránkách, jenž si otevře uživatel našich webových stránek prostřednictvím hyperodkazu.
d. V případě zaslání objednávky anebo provedení jiného právního úkonu prostřednictvím webových stránek třetích osob, vznikne případný smluvní
nebo jiný vztah pouze mezi uživatelem a vlastníkem příslušných webových stránek, resp. jinými osobami na takových webových stránkách
uvedených, avšak takový vztah v žádném případě nevznikne mezi společností Henkel a uživatelem.
Doporučujeme všem uživatelům webových stránek třetích osob, aby se řídili všeobecnými podmínkami používání těchto webových stránek, případně
jinými podmínkami, jejichž uplatnění si vymínil vlastník či provozovatel těchto stránek, resp. jiné osoby na těchto stránkách uvedené.
e. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy zobrazených na webových stránkách henkel.com a za obsah internetových stránek, na kterou je uživatel
přesměrován přes takových odkazů.
4. Obecné vzdání se odpovědnosti
Veškerá odpovědnost společnosti Henkel za škody nebo jiné újmy vyplývající z užití těchto webových stránek – bez ohledu na právní důvod, včetně
deliktů – se omezuje na škody, které byly způsobeny úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností
společnosti Henkel v důsledku hrubého porušení smluvních nebo jiných povinností, celková částka jakéhokoli požadavku na náhradu škody se
omezuje na předvídatelnou škodu. Odpovědnost společnosti Henkel na základě příslušných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky anebo na
základě jakékoli poskytnuté záruky zůstává nedotčena.
Společnost Henkel vynakládá maximální snahu o ochranu svých webových stránek před viry, avšak nemůžeme zaručit nepřítomnost virů. Z tohoto
důvodu doporučujeme, abyste si zajistili adekvátní ochranu proti virům (např. používáním virového scanneru) před stahováním dokumentů anebo
dat. Společnost Henkel nemůže a nenese odpovědnost za škody či újmy způsobené viry, jenž se rozšířili v souvislosti s použitím těchto webových
stránek.
Společnost Henkel nezaručuje, že služby nabízené na její webové stránce či jejich dostupnost jsou zcela prosty vad anebo chyb.
5. Výrobky společnosti Henkel
Výrobky předváděné na těchto webových stránkách lze obstarat prostřednictvím společnosti Henkel nebo jiných propojených společností ze skupiny
Henkel po celém světě. Společnost Henkel nezaručuje, že předváděné výrobky jsou k dispozici rovněž ve Vaší zemi. K zobrazení seznamu výrobků
společnosti Henkel, které jsou k dispozici ve Vaší zemi, přejděte prosím na domovskou stránku společnosti Henkel Vaší země; přímý přístup se
poskytuje na této domovské stránce pod nadpisem "Henkel webové stránky".
6. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
jejíž použití na tyto všeobecné uživatelské podmínky se výslovně vylučuje. Veškeré spory vyplývající nebo související s těmito webovými stránkami
budou řešeny u věcně příslušného soudu se sídlem v Praze, Česká republika. Jestliže se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek stane
neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

