Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról

Az Agrár Pláza mezőgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság - székhely: 5900 Orosháza Török Ignác u. 26., cégjegyzékszám: 04-09-01139, adószám:
23794531-2-04-, (a továbbiakban Szolgáltató ) üzemelteti az agrarplaza.com weboldalt.
A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az
alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.
1. Szerzői jogok
A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek,
adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok
felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit
bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató
azonban
beleegyezi
a
felhasználásba,
amennyiben
az
a
pontos https://www.ebloulesek.hu// weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli
hivatkozással történik, valamint személyes használatra a szabad felhasználás körében a weblap
adatai, azok tartalma, kivonata személyi számítógépen tárolható, kinyomtatható.
2. Védjegyek
Minden, a Szolgáltató weboldalán használt ebloulesek.hu-ra és az Agrár Pláza Kft.-re vonatkozó
védjegy (márkanév, logó, külső megjelenés) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Agrár Pláza Kft. minden
jogot fenntart. A Szolgáltató partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner
hozzájárulásával szerepel a weboldalon. A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog
tulajdonosa jogosult. Az argrarplaza.com oldalon található termékek és márkanevek, logók,
nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a védjegyjog jogosultjának tulajdonában vannak,
elhelyezésük az oldalon tájékoztatás célzattal történik.
3. Az ebloulesek.hu weboldal tartalma
A Szolgáltató különös figyelmet fordít arra, hogy a Felhasználókat hasznos információkkal és hírekkel
lássa el és naprakészen tájékoztassa őket aktualitásokról és mindent megtesz annak érdekében, hogy

az által közölt cikkek tartalma pontos legyen és megfeleljen a kft. üzletpolitikájának. Azonban a
közölt adatok tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon és a bejegyzésekben
közzétett információk, elemzések csak tájékoztató jellegűek. A megjelentetett információk nem
minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott
illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A weboldalon közölt képek csak illusztrációk, amelyeket a legnagyobb gondossággal kezelünk, de
esetleges elírások, eltérések adódhatnak, amikért felelősséget nem vállalunk. A termékeink és
szolgáltatásainkkal
kapcsolatos
kérdéseit
szívesen
fogadja
ügyfélszolgálatunk
az
retes.anett@argarplaza.com címen.
A weshopban közölt áraink forintban értendők, a nettó és bruttó ár is feltüntetésre kerül. Ajánlataink
a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek és az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Áraink a
feltüntetett árakhoz képet változhatnak, amennyiben a termék nincs raktáron és az új beszerzés a
korábbihoz képest eltérő áron érhető el. Ezzel kapcsoltban az ügyfélszolgálaton keresztül
tájékozódhat.
4. A weboldal elérése
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja, módosítsa vagy átdolgozza,
illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja a szervere, sem a
server internet kapcsolatának folyamatos működését és azt, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés
folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk,
vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a
weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból,
esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való
felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
5. Böngészés az oldalon
A Szolgáltató a böngészés során technikai információkat rögzít, a Felhasználó IP-címet,
böngészőjének típusát és a hozzárendelt süti azonosítót naplózza. Ezen adatok a honlap
karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatásához, a holnap fejlesztéséhez, adatok tárolására és
feldolgozására használja fel a Kft.
A weblap szolgáltatásainak igénybevételéhez a sütik
engedélyezése szükséges,amennyiben nem szeretné engedélyezni, a sütik használatát letilthatja
böngészője beállításaiban. A sütik tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy
egyáltalán nem használhatók. A süti egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó
böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A sütikben személyes adat nem kerül
tárolásra.

Kelt, Orosháza, 2018. május 1.
A jogi nyilatkozat a mai naptól visszavonásig érvényes.

