Zastrzeżenia prawne
Informacje prawne dotyczące praw autorskich
Wszelkie teksty, zdjęcia oraz grafiki znajdujące się na niniejszej stronie
"Brukarskie.eu" są chronione prawami autorskimi i ewentualnie innymi
prawami pokrewnymi.
Użycie – w całości lub fragmentach - skopiowanych plików, zdjęć, grafik w
celach komercyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody autora jest zabronione.
Na stronie mogą występować znaki towarowe (nazwy firm, logo itp), których
użycie bez zgody właścicieli jest zakazane.
Treści znajdujących się na niniejszej stronie nie wolno poprawiać, korygować,
uzupełniać lub zmieniać.
Umieszczanie na innych stronach internetowych linków do niniejszej strony
możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody właściciela
Naruszenie powyższych postanowień, w tym w szczególności praw
autorskich może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności
prywatnoprawnej, administracyjnej lub karnej.
Zasady ponoszenia odpowiedzialności
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie
były w pełni rzetelne. Jednocześnie w opisie poszczególnych urządzeń
korzystaliśmy z informacji technicznych uzyskanych od naszych dostawców.
Te dane mogą zawierać nieistotne różnice w stosunku do produktu
oryginalnego. Jednocześnie producenci poszczególnych urządzeń – dążąc
do ich udoskonalenia – mogą w każdej chwili wprowadzić zmiany bez
wcześniejszego uprzedzenia. Z tego oraz zbliżonych powodów treści
dotyczące opisu urządzeń z niniejszej strony należy traktować jako
informacyjne. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy brać
odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności, lub
nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie ponosimy
również odpowiedzialności z tyt. jakichkolwiek szkód wynikłych z faktu
dostępu i wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie.
Biorąc powyższe pod uwagę uchylamy się od przyjęcia za zasadne
niektórych rodzajów reklamacji jak np.: reklamowanie różnic w odcieniu
koloru itp.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści jak i działanie stron, z
których uzyskali Państwo dostęp do niniejszej strony ani za strony, do których
można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony.
Będziemy wdzięczni, jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami uwagami
dot. treści niniejszej strony.
Zastrzeżenie
Niniejszy regulamin warunków i zasad korzystania z niniejszej strony
poddany jest prawu obowiązującemu w Polsce. Jeżeli w jakimkolwiek czasie
odpowiedni organ (sąd, ustawodawca) uzna w jakimkolwiek zakresie
postanowienia niniejszego regulaminu za nie wywołujące skutków prawnych,
to w tym zakresie regulamin staje się nieważny, natomiast w dalszym ciągu
obowiązują wszystkie pozostałe jego postanowienia.
Uwagi
Jeżeli posiadają Państw uwagi dotyczące zapisów niniejszego regulaminu lub
inne dotyczące zawartości niniejszej strony prosimy o kontakt na adres mail
maszyny@brukarskie.eu lub prosimy o skorzystanie z formularza
kontaktowego.
Dziękuję za uwagę
Jan Głuszczuk
Olsztyn dn. 26.03.2013 r.

