Legal Information
Mine Safety Appliances Company (MSA)
Внимателно прочетете тези условия за ползване, преди да използвате този
сайт. Вашият достъп до и ползване на сайта и неговите материали е при
условие, че приемате и спазването на тези условия в пълен размер. Ако не
приемате тези условия, трябва незабавно да напуснете уебсайта и да
преустановите всяко по-нататъшно използване на всякакви материали
получени чрез него.
1.Авторско право и използване на съдържанието.
Авторските права и други права върху материалите от този сайт са
собственост на MSA и / или неговите дъщерни дружества по целия свят.
Вие сте оторизирани да разглеждате, изтегляте и възпроизвеждане на
материали на този сайт, само за вътрешна информация, при условие, че 1)
запазвате всички бележки, съдържащи се в оригиналните материали, 2)
използвате изображенията само с текста свързан с изображенията, и 3)
включвате следните авторски права:
© MSA. Всички права запазени.
Без изричното писмено съгласие на MSA, не може да бъдат изработвани
материали от този сайт с цел други публикация или търговска употреба.
Не ви се разрешава да взимате части от този сайт като част от друг сайт,
дори било и чрез препратка в интернет или по друг начин. Този сайт и
неговото съдържание не може да бъде използван за изграждане на база
данни от всякакъв вид, не може едновременно да се съхранява (изцяло или
частично) в бази данни за достъп от Вас или някоя трета страна или да се
предават база данните, съдържащи всичко или част от интерфейса му или
неговото съдържание.
2. Други условия.
Допълнителните условия и правила ще се прилагат за провеждани бизнес
сделки или промоции управлявани от MSA чрез този сайт. Допълнителни
условия ще ръководят всички съобщения или комуникационни съоръжения,
предлагани чрез този сайт. Нищо, съдържащо се в тази правна
информационна страница е предназначена да промени или да измени
всяко споразумение, които в момента са в сила между вас и MSA.
Въпреки, че тези условия на употреба са предназначени да се прилагат по
принцип към съдържанието разположено под msanet.com, този сайт може

да съдържа други собствени правила и условия на употреба, условията за
които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени, както те се отнасят до
конкретни части от този уебсайт, за които те са предназначени. Някои части
от този уебсайт, са предназначени за публиката в определени страни, както
е посочено от специфични за страната препратки в Интернет страницата
заглавна информация (например, "MSA Съединените щати", "MSA
Британия", или "MSA Скандинавия"). Условия за използване на специфични
за страната интернет страници могат да се различават и могат да бъдат
достъпни от MSA Уебсайт за тази определена страна. MSA може да отмени
или измени някое от правата, посочени в тази правна информация по всяко
време, като актуализира тази страница.
3. Други права на интелектуална собственост.
Моля, имайте предвид, че всеки продукт, процес или технология, описани в
материалите на този сайт могат да бъдат обект на други права на
интелектуална собственост запазени от MSA и не са лицензирани долу.
MSA, MSA лого и повечето други търговски наименования в този сайт са
търговски марки по света, или регистрирани търговски марки на MSA.
4. Опровержения.
ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТОЗИ САЙТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ
"КАКТО Е", ЗА ВАША ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗ КАКВОТО И ДА Е
ГАРАНЦИЯ НА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ
ДРУГИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ
ПОДРАЗБИРАЩИ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. MSA НЕ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
САЙТ ИЛИ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА И МАТЕРИАЛИТЕ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ
НЕГО ИЛИ НЯКАКВА ДРУГА ХИПЕРВРЪЗКА,НЕ САМО ЩЕТИ
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА,
ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ДОРИ АКО ИЗРИЧНО СЕ MSA УВЕДОМЕНИ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМ
ОТ ЗАКОНА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО
НА ПОДРАЗБИРАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ
ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВАС.
Материалите в този сайт могат да съдържат технически неточности или
печатни грешки, информацията може да бъде променена, актуализирана и
изтрита без предупреждение. MSA може да прави подобрения и / или
изменения в продуктите и / или програмите, описани в настоящия материал,
по всяко време. MSA не дава никакви гаранции, че този сайт ще работи без

прекъсване или грешки или дефекти. MSA не гарантира, че този сайт е
съвместим с вашия компютър или оборудване, както този сайт или сървъра
е свободна от грешки или вируси, червеи или "троянски коне", MSA не носи
отговорност за всички вреди, причинени в резултат на такива деструктивни
характеристики.
Освен това, MSA не поема ангажименти или гаранции за всички други
уебсайтове, които можете да избирате чрез този сайт. Връзките предлагани
от MSA до такива Уебсайтове са предоставени само за ваше удобство и не
следва да се счита, че MSA подкрепя тези уебсайтове или всяко
съдържание в него.
Този уебсайт съдържа само общо описание на продуктите. Като описва
употребата им и ефективността, при никакви обстоятелства продуктите да
не се използват от нетренирани или неквалифицирани лица, не и докато не
се прочетат старателно и разберат инструкциите на продуктите,
включително всякакви предупреждения за използването им. Само те
съдържат пълна и подробна информация за правилното използване и
грижа за тези продукти.

