Právní Informace
Mine Safety Appliances (MSA)
Pozorně si přečtěte tyto Podmínky pouţití před prohlíţením této stránky. Váš
přístup na stránku a vyuţití jejího obsahu je podmíněno přijetím a splněním
těchto podmínek. Pokud neakceptujete tyto podmínky měli byste opustit tyto
stránky a vyvarovat se pouţití materiálů získaných ze stránky.
1. Autorská práva a pouţití obsahu
Autorská a další práva k materiálům na této stránce vlastní MSA a/nebo její
pobočky. Vy jste oprávněný prohlíţet stránku, stáhnout a reprodukovat materiály
ze stránky pouze pro vaše interní vyuţití za předpokladu, ţe 1) ponecháte
všechny poznámky podle originálních materiálů, 2) pouţijete obrázky pouze s
textem, ke kterému patří, 3) přidáte následující poznámku
© MSA. Všechna práva vyhrazena.
Není moţné dále publikovat nebo komerčně pouţít materiály stránky bez
speciálního písemného svolení MSA.
Není povoleno pouţít části stránky jako součást jiných web stránek. Obsah této
stránky nesmí být pouţitý k sestavení jakékoliv databáze nebo uloţený v
databázi pro zpřístupnění vámi nebo třetí stranou.
2. Další podmínky a poznámky
Dodatečné podmínky se aplikují pro obchodní transakce nebo prezentace řízené
MSA přes tuto stránku. Taktéţ pro jakékoliv zprávy nebo komunikační zařízení
nabízené přes tuto stránku. Nic z obsahu těchto podmínek není zamýšleno k
modifikaci nebo doplnění jakékoliv aktuální dohody mezi vámi a MSA. Ačkoli jsou
tyto podmínky aplikovány všeobecně pro celý obsah lokalizovaný pod
msanet.com, tato stránka můţe obsahovat další vlastnické poznámky a
podmínky, ktoré musí být podobně dodrţovány tak jak se aplikují na jednotlivé
části stránky, pro které jsou zamýšleny. Určité části stránky jsou určeny pro
návštěvníky stránky v různých zemích, jako to ukazují nadpisy v hlavičce stránky
("MSA United States," "MSA Britain," nebo "MSA Nordic"). Podmínky pouţití pro
jednotlivé země mohou být odlišné a jsou přístupné ze stránky MSA pro tu kterou
zemi. MSA můţe odvolat nebo doplnit práva uvedená v těchto podmínkách
kdykoliv aktualizací stránky.

3. Další vlastnická práva
Prosím všimněte si, ţe kaţdý produkt, proces nebo technologie popsané na
stránce mohou být předmetem dalších vlastnických práv vyhrazených MSA,
které nejsou licencovány za těchto podmínek. MSA, MSA logo a další značky na
stránce jsou registrované obchodní značky MSA. Obchodní značky dalších stran
jsou identifikovány velkými začátečnými písmeny, kde je to moţné a MSA
potvrzuje jejich práva.

4. Zřeknutí se prav
INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE JSOU VÁM POSKYTNUTY POUZE PRO
VAŠE INTERNÍ INFORMAČNÍ ÚČELY BEZ JAKÉKOLIV REPREZENTACE
NEBO ZÁRUKY PŘESNOSTI ČI ÚPLNOSTI INFORMACÍ JAKOŢ I BEZ
ZÁRUKY KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL NEBO NEPORUŠITELNOSTI. V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ MSA NEBUDE
ODPOVĚDNÁ (DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU PŘÍPUSTNÉHO ZÁKONEM) ZA
JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, SPECIÁLNÍ ŠKODY Z POUŢITÍ
STRÁNKY NEBO ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLIV INFORMACE A
MATERIÁLY ZÍSKANÉ ZE STRÁNKY ČI HYPERLINKY NA STRÁNCE JAKOŢ I
ZA ŠKODY ZE STRÁTY PROFITU, ÚDAJŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODU A TO I
KDYŢ JE MSA VYROZUMĚNA S MOŢNOSTÍ VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.
Materiál na stránce můţe obsahovat technické nepřesnosti nebo chyby a
informace budou změněny, aktualizovány bez upozornění. MSA můţe kdykoliv
udělat zlepšení a/nebo změny v produktech a/nebo programech popsaných v
materiálu. MSA nezaručuje, ţe stránka bude fungovat nepřerušeně, bez závad
nebo ţe chyby budou opraveny. Taky neručí, ţe stránka je kompatibilní s
vybavením vašeho počítače a ţe stránka nebo její server je bez chyb, virů,
"trojského koně" a MSA není odpovědná za ţádné škody, které by vám tím
mohly vzniknout.
Dodatečně, MSA neručí za jiné stránky, které zpřístupníte přes tuto stránku.
Linky k těmto stránkám jsou poskytovány MSA pro vaše pohodlí a nemělo by být
povaţováno za samozřejmost, ţe MSA podporuje jejich obsah.
Tato stránka obsahuje pouze všeobecný popis produktů. V ţádném případě
nesmí být produkty pouţity neškolenými nebo nekvalifikovanými osobami a
pokud instrukce k pouţití zahrnující varování a upozornění nebyly pečlivě
přečteny a pochopeny. Pouze tyto instrukce obsahují kompletní a detailní
informace o správném pouţití a péči těchto produktů.

