Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.unitb.hu weboldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az
esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldal egyik szolgáltatásának sem:
Az unitb.hu webszájton ("lap") található tartalom az Unit-B Faipari Kft. szellemi tulajdona.
Az Unit-B Faipari Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel,
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak
tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
Az Unit-B Faipari Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy
részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás,
program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját
felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem
jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban
történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
Az Unit-B Faipari Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői
jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig
nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a cég előzetes írásbeli
engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz
újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az
Unit-B Faipari Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az
átvevő, nem módosítja az eredeti információt, a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden
közlésnél feltünteti.
Az Unit-B Faipari Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból
fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Szerzői jogok, bejegyzett védjegyoltalom
Ezen anyagok bármilyen módon történő sokszorosítása az Unit-B Kft. írásos beleegyezése
nélkül szigorúan tilos.
Az Unit-B Kft. logója, neve, arculati elemei, és szlogenje az Unit-B Faipari Kft. tulajdona,
melyek védjegyoltalom alatt állnak!
Az Unit-B Kft. saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti. A
weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és
technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a
jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket
von maga után.
A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk
nélkül, azonban a link elhelyezése nem tüntetheti fel a Vállalkozót olyan színben, ami bármely

oknál fogva hátrányos lehet rá nézve, illetve a link nem helyezhető el olyan környezetben, ahol a
Vállalkozó honlapjának tartalma miatt annak elhelyezése jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe
ütközne, illetve a mindenkori társadalmi felfogással ellentétbe állna.
Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem
csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen
módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni,
hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.
Érvényes: 2016. augusztus 1-től visszavonásig.
Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és
megtekintéséhez kattintson ide.

