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Vylúčenie zodpovednosti:
Všetky dáta uvedené na tejto stránke podliehajú autorským právam a nesmú byť použité bez povolenia autora. Autorské práva, obzvlášť týkajúce
sa prekladu, tlače, sťahovania ilustrácií, vysielania, kopírovania fotomechanickým alebo iným spôsobom a ich uloženie sú vyhradené.
Kontaktný e-mail: info@rehau.com
Webová stránka/softvér je poskytovaný užívateľovi zadarmo. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, základy transakcií
výpočtu vzorcov, výsledky výpočtov, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Používaním webovej stránky/softvéru nevzniká žiadne
plnenie zmluvy. Nároky na ručenie voči vydavateľovi a autorov, ktoré sa vzťahujú na materiálne alebo nemateriálne škody spôsobené využitím
poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, za predpokladu, že redaktori a autori
nepreukázali úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Vydavateľ si vyhradzuje výslovné právo meniť časti stránok alebo celého obsahu bez predchádzajúceho upozornenia, zmeniť alebo ukončiť zverejnenie dočasne alebo trvalo. Z dôvodu verejného softvéru nemožno vylúčiť, že k názvom a
výrazom použitým v jeho rámci majú prístup tretie osoby. V prípade priameho, resp. nepriameho cieľa šírenia informácií získaných na odkazoch
(„linkoch“), ktoré ležia mimo oblasti, za ktorú zodpovedá autor stránky, platí vylúčenie zodpovednosti vo všetkých prípadoch, ktoré sa týkajú
obsahu spojeného s vedomosťami o ňom. Za vytvorený obsah použitím softvéru a najmä za škody vyplývajúce z používania alebo nepoužívania
takýchto informácií je zodpovedný užívateľ týchto webových stránok; nie ten, ktorý výhradne súvisí s týmito stránkami.
Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej ponuky tejto stránky. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto
textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú, alebo nie celkom zodpovedajú právnemu stavu, zvyšné časti dokumentu zostávajú vo svojom obsahu a
platnosti nedotknuté.

Ochrana dát:
Všetky dáta v rámci tejto webovej stránky/softvéru zadané a spracované užívateľom budú považované za dôverné v súlade s platnými predpismi
na ochranu osobných údajov. Tieto údaje budú použité iba na spracovanie žiadostí a konkretizované tretím osobám iba v priebehu používania
tejto webovej stránky/softvéru za účelom jeho údržby. Iným tretím stranám nebudú údaje oznámené.
Zahrnutie podmienok používania do objednávok:
Tieto obchodné podmienky platia aj pre objednávky, ktoré sú vytvorené s ohľadom na výsledky webové stránky/softvéru. S výslovným zahrnutím
súhlasím.
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