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Jogi nyilatkozat!
A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat
szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.
A weboldal használatára vonatkozó alapelvek
A weboldal tulajdonosa a Szentes Gravír Kft. (továbbiakban Tulajdonos) tulajdonát képező
www.gravomix.hu weboldalra történő belépés és a weboldal használata kizárólag az
alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint a Magyar
Köztársaság vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges. A weboldalon található
tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából,
felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal Tulajdonosa semmilyen
felelősséget nem vállal.
A weboldalon található információk kizárólag csak tájékoztató jellegűek.
Szerzői jog
A weboldal Tulajdonosa tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon tudatosan, engedély
nélkül nem használja mások szellemi termékeit, nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha
ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést
mielőbb megszüntethessük. Ön jogosult a www.gravomix.hu weboldalt olvasni, arról
nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag
személyes jellegű, magán és NEM kereskedelmi célra. Tilos a weboldal bármely részének
másolatát eladni

anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a Tulajdonos

hozzájárulásával lehetséges a weboldal bármely részének megváltoztatása vagy más műbe,
publikációba, weboldalba helyezése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt
leírtakon kívül a weboldal Tulajdonosa semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez
a weboldalon található információk felhasználásával kapcsolatban. A weboldal Tulajdonosa
fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást,
javítást, módosítást végezzen weboldalán.
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Kapcsolódó weboldalak
A weboldal tartalmaz olyan hiperhivatkozásokat (linkeket), amelyek más internetes
weboldalakra irányítják a felhasználót. Ezen weboldalakhoz kizárólag hozzáférést biztosítunk,
nem vállalunk semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalakért vagy az
azokon elhelyezett információkért.
Adatvédelem
A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata
teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen
olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.
Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az
alábbi címen: prima@gravomix.hu

