Lietotāja noteikumi un nosacījumi
Laipni lūdzam Wavin mājas lapā. Izmantojot šo mājas lapu Jūs piekrītat mūsu mājas
lapas noteikumiem un nosacījumiem. Mēs informējam, ka šie noteikumi un nosacījumi
laika gaitā var mainīties. Mājas lapas lietotājiem ieteicams regulāri pārlasīt noteikumus
un nosacījumus, lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām. Nosacījumus var arī aplūkot
Wavin galvenajā birojā, Stationsplein 3, (8011 CW) Zwolle, Nīderlandē. Ja vēlaties
saņemt šī dokumenta cieto kopiju, nosūtiet e-pastu ar Jūsu adresi uz info@wavin.com.

Vispārīga informācija
Šī mājas lapa pieder un to pārvalda Wavin N.V., uzņēmums dibināts saskaņā ar
Nīderlandes likumdošanu, reģistrācijas numurs 05078970. Šajos noteikumos un
nosacījumos Wavin N.V. un tā filiāles atsevišķi vai kopā turpmāk tiks minēti kā „Wavin”.

Atruna
Wavin, iespēju robežās, centīsies nodrošināt aktuālāko un precīzāko informāciju savā
mājas lapā. Neskatoties uz to, šī mājas lapa kalpo vienīgi informatīviem nolūkiem. No
Wavin mājas lapā sniegtās informācijas nevar pieprasīt kādas tiesības.

Atbildība
Wavin nenes atbildību par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radās no piekļuves
vai nespējas piekļūt mājas lapai, kā arī no Jūsu uzticēšanās šajā mājas lapā norādītajai
informācijai, tai skaitā bet neaprobežojoties ar bojājumiem, kuri radušies no vīrusiem,
kas varētu inficēt jūsu datoraprīkojumu, bojāto programmatūru vai datiem, elektroniskās
komunikācijas lietošanu, tai skaitā bet neaprobežojoties ar elektroniskās saziņas
traucējumiem vai aizkavi, elektroniskās saziņas pārtveršanu vai manipulāciju no trešo
personu vai datorprogrammu puses, kas tiek izmantotas elektroniskai saziņai un vīrusu
pārsūtīšanai, ja vien šie bojājumi nav ar nodomu īstenotas noteikumu neievērošanas vai
nevērības rezultāts no Wavin puses.

Saistošās mājas lapas
Wavin mājas lapā ir norādes uz trešo personu mājas lapām. Wavin nenes nekādu
atbildību par citu mājas lapu saturu. Ņemiet vērā, ka mūsu privātuma un sīkdatņu politika
neattiecas uz Jūsu datu vākšanu un apstrādi citās mājas lapās. Wavin nenes atbildību
par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radās no piekļuves vai nespējas piekļūt
citām mājas lapām un tajās norādītajai informācijai, kā arī no mājas lapās uzrādītās
informācijas izmantošanas vai paļaušanos uz to. Šādas saites uz citām mājas lapām tiek
dotas vienīgi šīs mājas lapas lietotāju ērtībai.

Cita lietotāja sniegtā informācija
Wavin var tiesīgi izmantot vai kopēt visu informāciju un/vai materiālus („materiāli”),
ieskaitot idejas, izgudrojumus, konceptus, paņēmienus, programmatūru vai
zināšanas, kas ir sniegtas no lietotāja puses, jebkādā veidā vai nolūkā. Šādi nolūki
var ietvert materiālu atklāšanu trešām personām un/vai materiālu attīstību,
realizāciju un/vai tirdzniecību. Wavin nav atbildīgs par konfidencialitāti attiecībā uz
šiem materiāliem. Ar šo lietotājs atbrīvo Wavin no jebkādām darbībām, sūdzībām
vai atbildības, kas varētu rasties Wavin materiālu izmantošanas un/vai
ekspluatācijas rezultātā.

Produkti un pakalpojumi
Visi Wavin pārdotie produkti un pakalpojumi ir pakļauti Wavin standarta
tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem, kuru kopiju iespējams pasūtīt pa epastu: info@wavin.com.

Intelektuālais īpašums
Ja nav norādīts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz šo mājas lapu
un visu tajā sniegto informāciju (teksta, attēlu, skiču, programmatūras vai citu
materiālu veidā) pieder Wavin. Wavin sniedz Jums atļauju attēlot, saglabāt un
pavairot materiālus no šīs mājas lapas vienīgi personiskai izmantošanai un
nekomerciālos un informatīvos nolūkos.
Wavin mājas lapas izmantošana ir pakļauta šādiem nosacījumiem:
 Neviena šīs mājas lapas daļa nedrīkst būt izplatīta vai pārdota komerciālos
vai politiskos nolūkos.
 Neviena šīs mājas lapas daļa nedrīkst būt mainīta.Autortiesību atsaucei („no
Wavin mājas lapas”), kā arī kopēšanas datumam, jāparādās uz katras
kopijas vai tās daļas.
 Ja nav norādīts citādi, visas mājas lapā attēlotās preču zīmes pieder Wavin
un ir licencētas.
 Nekas no šajā mājas lapā iekļautā nav uzskatāms par jebkādas licences vai
tiesību piešķiršanu saistībā ar jebkādu preču zīmi, autortiesībām, patentu vai
kādām citām Wavin īpašuma tiesībām.

 Wavin rakstiska piekrišana jebkādai citai šajā mājas lapā saturošā
intelektuālā īpašuma un informācijas izmantošanai ir nepieciešama. Jebkāda
šīs mājas lapas satura neatbilstoša izmantošana ir stingri aizliegta.

Piemērojamā likumdošana, jurisdikcija
Šī mājas lapa ir sasniedzama no dažādām pasaules valstīm. Šo valstu
likumdošana var atšķirties no Nīderlandē esošās likumdošanas, tādēļ piekļūstot šai
mājas lapai Jūs piekrītat, ka jebkādos gadījumos, kas varētu rasties no, vai saistībā
ar, šīs mājas lapas saturu, vai Jums sniegto informāciju šajā mājas lapā, tiek
piemērota Nīderlandes likumdošana. Lietotājs piekrīt ievērot Nīderlandes tiesu
noteikto jurisdikciju šādu gadījumu rezultātā.

Nodalāmība
Ja šīs mājas lapas lietotāja noteikumi un nosacījumi ir daļēji zaudējuši spēku, pusēm
jāievēro to atlikusi daļa. Pusēm jāaizstāj spēku zaudējošo daļu ar jauniem
noteikumiem ar juridisko spēku, kas pēc iespējas vairāk atbilst spēku zaudējušai
daļai , ņemot vērā šo lietotāja noteikumu un nosacījumu saturu un jēgu.

