Jogi Információk
Mine Safety Appliances Company (MSA)
Kérjük, hogy körültekintően olvassa el a használati feltételeket, mielőtt használná
ezt a weboldalt. A honlaphoz és annak felhasznált anyagához való hozzáférés az
Ön hozzájárulásán és az alábbi feltételek teljes elfogadásán alapszik.
1. Szerzői jog és a tartalommal való bánásmód
A szerzői jogok és egyéb jogok tekintetében, e weboldal teljes tartalma az MSA
és / vagy világszerte megtalálható leányvállalatai tulajdonában áll. Ön a
következő feltételek betartása mellett jogosult megtekinteni, letölteni és
újrafelhasználni a weboldalon található anyagokat :
1) meg kell tartani minden kiegészítést, ami az eredeti anyagban is szerepel
2) a képek csak a hozzá tartozó szövegrésszel együtt használhatók fel
3) az alábbi szerzői jogokról szóló kiegészítést hozzá kell csatolni

C. MSA. Minden jog fenntartva.
A weboldalon található anyagok semmiféle további publikációja vagy
kereskedelmi felhasználása nem lehetséges az MSA előzetes engedélye nélkül.
Nem lehet felhasználni a weboldal egyik részét sem egy másik honlap részeként,
akár hiper hivatkozásként, vagy más módon. Ez a weboldal, vagy tartalma nem
hivatott arra, hogy alapját képezze az Ön, vagy harmadik fél által birtokolt
adatbázisnak, részben vagy egészben, vagy hogy újraértékesítsen bármely
olyan adatbázist, mely tartalmazza ezt a weboldalt, vagy egy részét.

2. Egyéb kikötések és figyelmeztetések
A weboldal megváltozhat további feltételek és körülmények következtében, az
MSA által létrehozott üzleti tranzakciók vagy bármilyen promóciót követően. A
feltételek meghatározhatják a honlap által közvetített üzeneteket vagy
kommunikációs lehetőségeket.
Ezen „Jogi információk” rész az Ön és az MSA között jelenleg fennálló
semmilyen megállapodást nem módosít és nem változtatja meg azokat.

Bár ezek a használati feltételek alapvetően az msanet.com tartalma alá
tartoznak, ez a weboldal tartalmazhat egyéb, más tulajdonostól származó
megjegyzést vagy használati kikötéseket. Ezeket a feltételeket szintén
figyelembe kell venni, mert a honlap eredetileg tervezett konkrét részeihez
szorosan kapcsolódnak.
A honlap bizonyos részei adott országok közönségéhez szólnak, mint ahogy azt
a lap tetején látható megnevezés is mutatja (pl.: „MSA United States,” „MSA
Britain,” vagy „MSA Nordic”). A használati feltételek különbözőek lehetnek az
országok szerint azonosítható weboldalaknál. Az MSA központi weboldaláról
érhetők el a megfelelő országok saját honlapjai.
Az MSA bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja, naprakésszé teheti
mindazon jogokat, melyek ezen a „Jogi információk” oldalon szerepelnek.

3. Egyéb szellemi tulajdonról szóló jogok
Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármilyen termék, eljárás vagy technológia, ami
ezen a weboldalon közzétett, tárgya lehet, más, az MSA által birtokolt szellemi
jogoknak, melyek nem szabályozottak az alábbiakban.
Az MSA, az MSA logo és a legtöbb, egyéb, ezen a honlapon szereplő márkanév
az MSA világmárkája vagy bejegyzett márkája. Más felek védjegyei nagybetűvel
vannak feltüntetve, és ahol csak lehetséges, az MSA elismeri jogaikat.

4. Kivételek
A HONLAPON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK BELSŐ TÁJÉKOZTATÁSUL
SZOLGÁLNAK, NEM SZEREPELNEK TELJES ÉS PONTOS
REPREZENTÁCIÓKÉNT. A PONTOSSÁG ÉS AZ INFORMÁCIÓK
HIÁNYTALANSÁGA NEM KÉPEZI A GARANCIA TÁRGYÁT, TOVÁBBÁ
SEMMIFÉLE MÁS DOLOG SEM, BELEÉRTVE A MINŐSÉGI, ELADHATÓSÁGI
GARANCIÁT, SPECIÁLIS CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT, VAGY
SZABÁLYZATOK BETARTÁSÁT. AZ MSA SEMMILYEN ESETBEN NEM
FELELŐS SENKI FELÉ A HONLAP HASZNÁLATA MIATT FELLÉPŐ
KÖZVETLENÜL, KÖZVETETTEN, VÉLETLENÜL VAGY SPECIÁLIS MÓDON
BEKÖVETKEZETT KÁROKÉRT. TOVÁBBÁ NEM FELELŐS AZÉRT, HOGY A
WEBOLDALON, VAGY LINK ÁLTAL ELÉRHETŐ MÁS WEBOLDALON
TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MEGBÍZHATÓAK LEGYENEK, PROFIT
VESZTESÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, HACSAK
KIFEJEZETTEN NEM TÁJÉKOZTATJÁK AZ MSA-T A FENTI KÁROK
MEGLÉTÉRŐL, A TÖRVÉNY TELJES TARTALMÁRA HIVATKOZVA.

BIZONYOS TÖRVÉNYI ELJÁRÁSOK NEM ENGEDÉLYEZNEK KIVÉTELEKET
A MEGADOTT GARANCIÁRA ILL. A REPREZENTÁCIÓT ILLETŐEN, ÍGY A
FENTI KIVÉTELEK LEHET, HOGY ÖNÖKRE NEM VONATKOZNAK.
A honlapon található anyagok tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat vagy
sajtóhibákat és az információk előzetes értesítés nélkül változtathatók,
felülírhatók vagy törölhetők. Az MSA bármikor alkalmazhat fejlesztéseket és /
vagy változtatásokat a honlapon szereplő termékekkel vagy a programokkal
kapcsolatban. Az MSA nem garantálja, hogy a weboldal folyamatosan,
megszakítás nélkül vagy hibamentesen üzemelni fog vagy az elégtelenségeket
korrigálják. Az MSA nem garantálja továbbá, hogy a honlap kompatibilis az Ön
számítógépéhez vagy, hogy a weboldal, vagy a szervere hibáktól, vírusoktól,
férgektől vagy „trójai vírustól” mentes. Az MSA nem felel semmiféle az előbb
felsorolt megjelenési formák által okozott károsodásért.
Továbbá az MSA nem készít ismertetőanyagot, igazolást vagy más egyebet
semmilyen más honlappal kapcsolatban, ahová Ön el szeretne jutni ezen
weboldalon keresztül. Az MSA által biztosított linkek további honlapok elérése
érdekében kizárólag az Ön kényelmét szolgálják és az MSA nem vállal
felelősséget az említett honlapokért vagy bármilyen tartalmukért.
Ez a weboldal csak általános leírást tartalmaz a bemutatott termékekről. Bár a
felhasználási területről és teljesítménybeli lehetőségekről tájékoztat a honlap,
semmilyen körülmények között nem használhatják a termékeket olyan
személyek, akik nem kaptak oktatást, vagy nincs meg a kellő képzettségük. Nem
használhatják a termékeket továbbá, amíg tüzetesen el nem olvasták, és teljesen
meg nem értették a használati útmutatóban leírt figyelmeztetéseket és
óvintézkedéseket. Csak abban az esetben lehetséges ez, ha a leírások teljes és
mindenre kiterjedő információval rendelkeznek a termék megfelelő használatával
és karbantartásával kapcsolatban.

