
 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 
Üdvözöljük a Wavin honlapján! Ennek az oldalnak az igénybevételével Ön elfogadja a honlapunk felhasználási 
feltételeinek alkalmazását. Megjegyezzük, hogy e feltételek idővel változhatnak. Az oldal felhasználói számára 
tanácsoljuk, hogy rendszeresen olvassák el a feltételeket az esetleges változások nyomon követése érdekében. A 
feltételek megtekinthetőek továbbá székhelyünkön: Wavin, Stationsplein 3, (8011 CW) Zwolle, Holandia. 
Amennyiben nyomtatott példányt szeretne kapni a feltételekből, e-mailben küldje el címét az info@wavin.com címre. 
 
Általános rendelkezések 
E honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Wavin N.V., egy a holland törvények szerint alapított vállalat, amelynek 
cégjegyzékszáma: 05078970. A jelen feltételek keretében a Wavin N.V.-re, valamint leányvállalataira együttesen, 
illetve külön-külön a „Wavin” néven történik hivatkozás. 
 
Jogi nyilatkozat 
A Wavin minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy e honlapon, illetve honlap révén naprakész és pontos 
információkat nyújtson. E honlap azonban csak tájékoztatásjellegű. A Wavin honlapján közölt információk alapján 
semmilyen jog nem gyakorolható. 
 
Felelősség 
A Wavin nem tartozik felelősséggel semmi olyan kárért, illetve sérelemért, amely abból ered, hogy Ön hozzáfér, 
illetve nem fér hozzá e honlaphoz, vagy hogy Ön a honlapon, illetve a honlap által nyújtott bármely információra 
hagyatkozik – többek között, de nem kizárólag, olyan károkért, amelyek az Ön számítógép berendezését esetleg 
megfertőző vírusok folytán, hibás szoftver, vagy adatok miatt, illetve az elektronikus kommunikáció igénybevétele 
következtében fordulnak elő – ideértve, de nem kizárólag, az elektronikus kommunikációk kézbesítésének 
meghiúsulása, vagy késedelme, az elektronikus kommunikációk harmadik személyek, vagy elektronikus 
kommunikációk és vírusok továbbítása céljából felhasznált számítógépes programok által történő lehallgatása 
(megszakítása), illetve manipulálása folytán előforduló károkat is – kivéve amennyiben e kár valamely szándékos 
meg nem engedett magatartás, vagy a Wavin részéről történő gondatlanság eredményeként fordul elő. 
 
Linkkel kapcsolódó oldalak 
A Wavin honlapja harmadik személyek honlapjaihoz vezető linkeket, illetve honlapjaira vonatkozó hivatkozásokat 
tartalmazhat. A Wavin minden felelősséget elhárít ezen egyéb honlapok tartalmáért. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 
Adatvédelmi és a cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunk nem érvényes az Ön adatainak ezen egyéb honlapokon 
történő gyűjtésére és feldolgozására. A Wavin nem tartozik felelősséggel semmi olyan kárért, illetve sérelemért, 
amely abból ered, hogy Ön hozzáfér, illetve nem fér hozzá ezen egyéb honlapokhoz, illetve az azokon közölt 
információkhoz, illetve nem tudja azokat igénybe venni, vagy hogy Ön ezen egyéb honlapokon, illetve honlapok által 
nyújtott információkat felhasználja, illetve rájuk hagyatkozik. Ezen egyéb honlapokhoz vezető linkek kizárólag a jelen 
honlap felhasználói tájékozódásának megkönnyítése érdekében kerülnek feltüntetésre. 
 
A felhasználó által közölt egyéb információk 
A Wavin jogosult arra, hogy szabadon felhasználja, illetve lemásolja mindazon információkat és/vagy anyagokat 
(„Anyagok”) – az azon közzé tett ötleteket, találmányokat, koncepciókat, technikákat, szoftvereket, illetve know-how-
t is ideértve –, amelyeket a felhasználó bármilyen módon és bármilyen célból nyújt. E célok közé tartozhat az 
Anyagoknak harmadik személyek részére történő átadása és/vagy ezen Anyagoknak a fejlesztése, gyártása és/vagy 
forgalmazása is. A Wavin-t ezen Anyagok vonatkozásában semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli. A 
felhasználó ezúton mentesíti és kártalanítja a Wavin-t minden olyan kereset, igény, illetve 
követelés tekintetében, amely az Anyagoknak a Wavin által történő felhasználása és/vagy hasznosítása folytán a 
Wavin-nal szemben felmerül, keletkezik, illetve amelyet elszenved. 
 
Termékek és szolgáltatások 
A Wavin cégek által értékesített összes termék és szolgáltatás tekintetében a Wavin vonatkozó szabványos 
értékesítési feltételei irányadók, amelyeknek a másolata megrendelhető az info@wavin.com címen. 
 
Szellemi tulajdon 
Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában, a jelen honlaphoz, valamint a jelen honlapon, vagy honlap által nyújtott 
információkhoz (legyen az akár szöveges, akár képi, tervrajz, szoftver és egyéb anyag) fűződő összes szellemi 



 

 

tulajdonjog a Wavin tulajdonában van. A Wavin engedélyezi az Ön számára, hogy e honlapról kizárólag személyes 
felhasználásra, nem-kereskedelmi, tájékoztatásjellegű célból anyagot jelenítsen meg, tároljon, illetve lemásoljon. 
 
A Wavin honlap felhasználása az alábbi feltételek teljesülése esetén megengedett: 

 A jelen honlap semmilyen része nem terjeszthető, illetve értékesíthető kereskedelmi haszon, illetve politikai 
célok érdekében. 

 A jelen honlap semmilyen része semmilyen módon nem módosítható. 

 Minden másolaton, illetve azok minden részén fel kell tüntetni a szerzői jogi közleményt („a Wavin 
honlapjáról”), valamint a másolás időpontját. 

 Eltérő rendelkezés hiányában, a jelen honlapon megjelenített valamennyi védjegy a Wavin tulajdonában 
van, illetve a Wavin által engedélyezett. 

 A jelen honlapban foglaltak nem értelmezhetők akként, mintha bármilyen engedélyt, illetve jogot adnának a 
Wavin bármely védjegye, szerzői joga, szabadalma, illetve egyéb szellemi tulajdona vonatkozásában. 

 A Wavin írásbeli engedélye szükséges a jelen honlap által tartalmazott szellemi tulajdonok, valamint a jelen 
honlapon, illetve honlap által nyújtott információk minden egyéb felhasználáshoz. A honlap tartalmával való 
visszaélés szigorúan tilos. 

 
Irányadó jog, joghatóság 
A jelen honlap a világ különböző országaiból hozzáférhető. Mivel az egyes országok jogszabályai eltérhetnek a 
holland törvényektől, a jelen honlaphoz való hozzáférés révén Ön elfogadja, hogy a holland jogszabályok irányadóak 
a jelen honlap, illetve tartalmának, vagy a jelen honlap által az Ön részére nyújtott információknak a felhasználásából 
eredő, illetve azzal kapcsolatos valamennyi ügyre. A felhasználó vállalja továbbá, hogy ezen ügyek vonatkozásában 
aláveti magát Hollandia illetékes bíróságai kizárólagos joghatóságának. 
 
Elválaszthatóság 
Amennyiben a jelen honlap-felhasználói feltételek részben érvénytelenek, illetve érvénytelenné válnak, e feltételek 
többi része változatlanul kötelező érvényű marad a felekre nézve. A felek a semmis rendelkezéseket olyan érvényes 
és joghatályos rendelkezésekkel kötelesek helyettesíteni, amelyek - a jelen felhasználói feltételek tartalmának és 
értelmének figyelembe vétele mellett - a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek a semmis rendelkezéseknek. 


