
 

 
 

 
Kasutustingimused 
Tere tulemast Wavini kodulehele! Seda kodulehte kasutades nõustute meie kodulehe 

kasutustingimustega. Märgime, et neid kasutustingimusi võidakse aeg-ajalt muuta. 

Soovitame kodulehe kasutajatel regulaarselt kasutustingimused üle lugeda, et 

võimalikest muudatustest teada saada. Tingimused on kontrollimiseks kättesaadavad 

ka Wavini peakontoris aadressil Stationsplein 3, (8011 CW) Zwolle, Holland. Kui 

soovite saada tingimusi paberkandjal, saatke elektronkiri koos oma aadressiga e-posti 

aadressil info@wavin.com. 

 
Üldteave 
See koduleht kuulub ja seda haldab Wavin N.V., Hollandi seaduste järgi rajatud 

ettevõte registreerimisnumbriga 05078970. Siinsetes kasutustingimustes nimetatakse 

ettevõtet Wavin N.V. koos kõikide tütarettevõtetega ja eraldi „Wavin“. 

 
Vastutusest loobumine 
Wavin püüab siinsel kodulehel esitada ajakohaseid ja täpseid andmeid. Kodulehel on 

siiski ainult teavituseesmärk. Wavini kodulehel esitatud informatsioonist ei saa 

tuletada mingeid õigusi. 

 
Vastutus 
Wavin ei vastuta ühegi kahju, vigastuse ega mingi muu asjaolu eest, mis tekib siinsele 

kodulehele juurdepääsu või mittejuurdepääsu tõttu, ega Teie sõltuvuse eest siinsel 

kodulehel esitatud informatsioonist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik kahjustused, 

mis on tekkinud viiruste tagajärjel, mis võivad nakatada Teie arvutiseadmeid, vigane 

tarkvara või andmed, elektroonilise kirjavahetuse kasutamine, muuhulgas, kuid mitte 

ainult, kahjustused, mis tekivad elektroonilise kirjavahetuse tõrgetest või hilinemisest, 

elektroonilise kirjavahetuse pealtkuulamisest või manipuleerimisest kolmandate 

osapoolte poolt või arvutiprogrammidest, mida kasutatakse elektrooniliseks 

kirjavahetuseks ja viiruste edastamiseks, välja arvatud juhud, kui selline kahju on 

tekkinud Wavini tahtlikust üleastumisest või hooletusest. 

 
Lingid muudele kodulehtedele 
Wavini kodulehel võidakse pakkuda linke kolmandate osapoolte kodulehtedele. Wavin 

ei vastuta selliste muude osapoolte kodulehtede sisu eest. Palun teadke, et meie 

privaatsust ja küpsiseid puudutav avaldus ei rakendu Teie andmete kogumisele ja 

töötlemisele selliste teiste kodulehtede poolt. Wavin ei vastuta ühegi  
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kahju ega vigastuse eest, mis tekib sellistele kodulehtedele juurdepääsu või 

mittejuurdepääsu või nendel esitatud informatsiooni tõttu ega selliste teiste 

kodulehtede kasutamisest või usaldamisest Teie poolt. Kõik lingid sellistele teistele 

kodulehtedele on mõeldud peamiselt mugavuse tagamiseks siinse kodulehe 

kasutajatele. 

 
Kasutaja esitatud muu teave 
Wavin saab tasuta kasutada või kopeerida kogu teavet ja/või materjale (edaspidi: 

materjalid), kaasa arvatud siin avaldatud ideed, leiutised, mõisted, tehnoloogiad, 

tarkvara või oskusteave, mida kasutaja mingil kujul või mingil eesmärgil esitab. 

Selliste eesmärkide hulka kuuluvad materjalide avaldamine kolmandatele osapooltele 

ja/või nende materjalide arendamine, tootmine ja/või turustamine. Wavin ei ole 

materjalide suhtes seotud ühegi konfidentsiaalsuskohustusega. Kasutaja hüvitab 

käesolevaga ja kaitseb Wavinit igasuguste tegevuste, nõuete ja kohustuste eest ja 

vastu, mille tõttu Wavin kannatab, mis tekivad või saavad talle osaks materjalide 

kasutamise ja/või tarvitamise tagajärjel. 

 
Tooted ja teenused 
Kõikide toodete ja teenuste kohta, mida Wavini üksused müüvad, kohaldatakse 

vastavaid Wavini müügi tüüptingimusi, mida on võimalik tellida elektronposti teel 

aadressil  info@wavin.com. 

 
Intellektuaalomand 
Kui teisiti pole märgitud, kuuluvad kõik siinse kodulehe ja sellel esitatud 

informatsiooniga seotud intellektuaalomandi õigused (tekst, pildid, paigutus, tarkvara 

ja muud materjalid) Wavinile. Wavin lubab siinsel kodulehel esitatud materjali esile 

tuua, salvestada ja paljundada ainult isiklikul teavituseesmärgil, mitte 

kommertsotstarbel. 

 

Wavini kodulehe kasutamisel tuleb täita järgmisi tingimusi: 

 

 Ühtegi selle kodulehe osa ei tohi levitada ärilise kasumi saamiseks ega 
poliitilisel eesmärgil. 

 Ühtegi selle kodulehe osa ei tohi mitte mingil moel muuta. 

Igal koopial või selle osal peab olema autoriõiguse märge („Wavini kodulehelt”) 

ja kopeerimise kuupäev. 
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 Kui ei ole teisiti, kuuluvad kõik sellel kodulehel esitatud kaubamärgid Wavinile 
või on litsentseeritud Wavini poolt. 

 Mitte midagi sellel kodulehel esitatut ei tohiks tõlgendada luba või õigust 
andvana või õigusena mõne kaubamärgi, autoriõiguse, patendi või mõne muu 
Wavini intellektuaalomandi suhtes. 

 Sellel kodulehel asuva või selle kaudu juurdepääsetava intellektuaalomandi 
teisiti kasutamiseks on vajalik Wavini kirjalik luba. Kodulehe sisu väärkasutus 
on rangelt keelatud. 

 

 
Kohaldatav õigus, kohtualluvus 
Sellele kodulehele on võimalik pääseda erinevates riikides kogu maailmas. Kuna igal 

riigil võivad olla Hollandist erinevad seadused, nõustute sellele kodulehele sisenedes, 

et kõikides kodulehe sisu või sellel kodulehel esitatud informatsiooni kasutamise ja 

sisuga seotud või neist tulenevates küsimustes kohaldatakse Hollandi seadusi. 

Kasutaja nõustub ka alluma neis küsimustes Hollandi pädevate kohtute 

ainupädevusele. 

 
Eraldatavus 
Kui selle kodulehe kasutustingimused on või muutuvad osaliselt kehtetuks, on 
osapooled kohustatud järgima jätkuvalt kõiki ülejäänud sätteid. Osapooled asendavad 
kehtetu osa sätetega, mis on kehtivad ja on võrreldes kehtetu osa sätetega võimalikult 
samasuguse juriidilise jõuga, arvestades siinsete kasutustingimuste sisu ja eesmärki. 


