
Jognyilatkozat  

Általában 
A honlaphoz való hozzáférés, a honlap böngészése, illetve használata által a felhasználó 
elfogadja mindazon feltételeket és előírásokat, amelyek az oldalhoz kapcsolódóan rögzítésre 
kerültek, és amelyeket a honlap minden látogatása alkalmával alkalmazni kell. Minden a 
honlap által tartalmazott információ kifejezett jogfenntartással kerül közlésre, tekintettel a 
jelen Jognyilatkozatban az alábbiakban megjelölt feltételek és előírások felhasználó általi 
elfogadására. Különös tekintettel arra, hogy a HEMPEL A/S, illetve bármely leányvállalata 
vagy kapcsolt vállalkozása nem vállal felelősséget a jelen honlapon, illetve a honlaphoz 
hivatkozásokon keresztül kapcsolódó oldalakon közölt információkból származó vagy 
azokkal összefüggő esetleges következményekért. 
A honlapon közölt információk, tájékoztató eszközök és grafikák előzetes figyelmeztetés 
nélkül is módosításra kerülhetnek. 
 
A honlap rendszeres frissítése ellenére a rajta közölt információk, tájékoztató eszközök és 
grafikák hibásak, töredékesek, vagy idejétmúltak lehetnek. Mielőtt a honlapon található 
információkkal összefüggésben bármilyen lépésre szánná el magát, kérjük előzetesen vegye 
fel a kapcsolatot a HEMPEL A/S-sel a +45 45 933 800-as telefonszámon. 
 
A honlapon található információk pusztán tájékoztató jellegűek, nem értelmezhetők 
ajánlattételként. 
 
 
Kereskedelmi jelzések  
 
A honlapon található HEMPEL A/S név, illetve bármely kereskedelmi név, védjegy 
vagy megjelölés, amely a HEMPEL A/S, bármely leányvállalata vagy kapcsolt 
vállalkozása termékének vagy szolgáltatásának megjelölésére szolgál a HEMPEL 
A/S, illetve leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása kereskedelmi védjegyének, 
illetve bejegyzett kereskedelmi védjegyének minősül. 
 
 
Szerzői jogok  
 
A honlapon található információkra, tájékoztató anyagokra és grafikákra, illetve azok 
összességére vagy egyes részleteire vonatkozó szerzői jogok, valamint a módosítás 
és a felhasználás joga kizárólagos. Minden ezzel ellentétes magatartás jogszabályba 
ütközik az alább felsoroltak kivételével: 
 
(1) a honlapon található információk, tájékoztató anyagok és grafikák kinyomtatása 
vagy letöltése nem kereskedelmi célokra az adott szervezeten belül. 
 
(2) a honlapon található információk, tájékoztató anyagok és grafikák nem 
kereskedelmi célú másolása, és közvetítése harmadik fél felé (beleértve az 
elektronikus levél formájában való közvetítést is), amennyiben (i) írásban rögzítésre 
kerül, hogy az adott információk, tájékoztató anyagok és grafikák forrása a HEMPEL 
A/S, valamint (ii) a harmadik fél tájékoztatást kap arról, hogy az információk, 
tájékoztató anyagok és grafikák a jelen Jognyilatkozat feltételei és előírásai 
hatályának alávetettek. 



 
(3) a honlapon található információk, tájékoztató anyagok és grafikák oktatási célú 
kinyomtatása, letöltése, illetve másolása (beleértve az elektronikus levél formájában 
való közvetítést is) a HEMPEL A/S előzetes, írásos hozzájáruló nyilatkozatának 
függvénye. 
 
 
 
Felelősségi szabályok  
 
Minden a honlap által tartalmazott információ, tájékoztató anyag és grafika kifejezett 
jogfenntartással kerül kibocsátásra, azokból további jog nem vezethető le. 
 
Sem a HEMPEL A/S, sem pedig valamely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása 
nem tesz olyan nyilatkozatot, amely biztosítja, hogy a honlap által tartalmazott 
információból, tájékoztató anyagból, vagy grafikából a jog által közvetített mértéken 
felül további felelősségvállalásra lehetne következtetni. Az oldal által tartalmazott 
információ, tájékoztató anyag és grafika jóhiszeműen és a HEMPEL A/S legjobb 
tudomása szerint lett szerkesztve, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. 
 
A HEMPEL A/S, illetve bármely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása a jog által 
lehetővé tett legteljesebb mértékben kifejezetten kizár mindenfajta felelősség-, 
garancia-, vagy kötelezettségvállalást, feltételt vagy előírást a honlapon található 
információval, tájékoztató anyaggal és grafikával kapcsolatban, adódjon akár explicit, 
akár implicit formában szerződéssel, jogszabállyal, vagy más forrással 
összefüggésben, tekintet nélkül a HEMPEL A/S, bármely leányvállalata vagy 
kapcsolt vállalkozása, illetve azok munkavállalói vagy ügynökei gondatlanságára. 
Különösen sem a HEMPEL A/S, sem pedig valamely leányvállalata vagy kapcsolt 
vállalkozása nem tartható felelősnek olyan következményekért, melyek a honlap által 
tartalmazott információból, tájékoztató anyagból, vagy grafikából származnak, 
beleértve  
minden különös, közvetlen, közvetett vagy egyéb kárt, adódjon akár szerződésből, 
gondatlanságból, vagy bűncselekményből. 

	  


