Az UTA exkluzív rész használati feltételei
1. Preambulum
Jelen használati feltételek mindenkor érvényes változatukban kiegészítik az UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) Általános Üzleti Feltételeit és szabályozzák az UTA
exkluzív részhez való hozzáférést, valamint annak használatát és az ott rendelkezésre
bocsátott tartalmakat.
2. Alkalmazási terület /érvényesség
Az UTA ügyfelei a www.uta.com címen on-line regisztrálhatnak az exkluzív részbe történı
bejelentkezéshez. A sikeres regisztrálás után e-mailben küldjük el az on-line exkluzív
rész hozzáférési adatait a megadott e-mail címre. A Vevı ennek megfelelıen kötelezi
magát, hogy a bejelentkezés során pontos és teljes adatokat szolgáltat és a szolgáltatott
adatokat - azok változása esetén - megfelelıen helyesbíti. A bejelentkezéssel az ügyfél
kijelenti, hogy egyetért a jelen kiegészítı megállapodás rendelkezéseivel. Ez minden
olyan további felhasználóra is érvényes, akinek a vevı adminisztrátora a vevıi számla
keretén belül saját kezőleg megadja a hozzáférési jogosultságokat.
3. Az UTA exkluzív rész használata és szavatosság
Az UTA exkluzív rész használata saját kockázatra történik. Az UTA nem vállal
szavatosságot azért, hogy az Internet oldal, valamint annak tartalmai állandóan
rendelkezésre állnak. Fıként kiigazítások és/vagy módosítások, valamint a hibák vagy
mőködészavarok megakadályozását vagy megszőntetését szolgáló intézkedések esetén
fordulhat elı, hogy a rendszer átmenetileg nem érhetı el.
Az egyéb, harmadik vállalatok linken keresztül kihelyezett ill. felkínált tartalmai és
szolgáltatásai tekintetében az UTA nem vállal felelısséget. Az UTA csupán a hozzáférést
közvetíti. Az UTA-val szemben a harmadik személyekkel folytatott ügyletekbıl sem jogok
sem kötelezettségek nem állnak fenn.
4. Felelısség és kártérítés
UTA semminemő felelısséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk
aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minıségéért. Az UTA-val szembeni
materiális vagy immateriális jellegő károkra vonatkozó felelısségi igények, melyek a
felkínált információk használatából vagy nem-használatából, illetve a hibás vagy nem
teljes információk használatából erednek, alapvetıen kizártak, amennyiben az UTA
részérıl nem áll fenn bizonyíthatóan szándékossággal vagy súlyos gondtalansággal
elkövetett hiba. Minden ajánlat értesítés nélkül megváltoztatható és kötelezettség nélküli.
Az UTA bármikor jogosult a jelen kiegészítı megállapodás tartalmának elızetes értesítés
nélküli részleges vagy teljes módosítására, kiegészítésére vagy törlésére. Az UTA
exkluzív rész használatával a Vevı kijelenti, hogy egyetért a módosításokkal.
Harmadik vállalatok szolgáltatásainak igénybevétele esetén az UTA nem vállal
felelısséget azok minıségi vagy mennyiségi rendelkezésre állásáért.
5. Szerzıi, megjelöléshez főzıdı és használati jogok
Az UTA azon fáradozik, hogy az alkalmazott képek, grafikák, logók és szövegek szerzıi
jogait minden publikációban figyelembe vegye. Minden, az UTA exkluzív részben
megnevezett és adott esetben harmadik személyek által védett márkajel és védjegy
korlátozás nélkül a mindenkor érvényes megjelöléshez főzıdı jog rendelkezéseinek és a
mindenkor bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogainak hatálya alá esik. A közzétett, az UTA
által létrehozott objektumok Copyright-ja kizárólag az UTA-nál marad. A képek, grafikák,
logók és szövegek sokszorosítása vagy egyéb elektronikus vagy nyomtatott
publikációkban történı alkalmazása az UTA kifejezett engedélye nélkül tilos.
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Az UTA exkluzív részbe történı bejelentkezéshez szükséges regisztrációval az UTA
ügyfelei részére megadatik az UTA exkluzív részben felkínált szolgáltatások és tartalmak
egyszerő, nem átruházható és nem kizárólagos használatának joga. Az UTA ügyfél ezen
túlmenıen a tartalmakat tekintve semminemő jogot vagy licencet nem szerez meg.

6. Adatvédelem
UTA köteles minden személyes adatot a törvényes adatvédelmi elıírásokkal összhangban
kezelni. Az UTA ügyfél kinyilvánítja abbéli egyetértését, hogy a felhasználó bejelentkezés
során közölt és az UTA exkluzív rész használatához szükséges személyes adatait az UTA
a használat lebonyolításához, valamint statisztikai célokból tárolja és feldolgozza.
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