Felhasználási Feltételek

A felhasználási feltételek tárgya
A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) az A-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye, telephelye: 2142 Nagytarcsa, Naplás út. 10.;
cégjegyzékszám: 13 09 159618;"Üzemeltető") által üzemeltetett www.aplast.hu URL alatt elérhető
honlapnak ("Weboldal”) a Honlap látogatója ("Látogató") általi használatának feltételeit tartalmazza.
Az Üzemeltető www.aplast.hu címen elérhető hivatalos weboldalának, (továbbiakban weboldal)
használatát a jelen FelhasználásiFeltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat együttesen szabályozzák.
A Weboldalra történő látogatással,a weboldalon lévő tartalmak megtekintésével, illetve a Weboldalon
szereplő űrlapok kitöltésével Ön kifejezetten elfogadja a FelhasználásiFeltételek és az Adatvédelmi
nyilatkozat szabályait.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes
figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését
megváltoztassa, továbbá, hogy azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat
helyezzen el.
Weboldal tartalom, szerzői jogok
A Weboldalon elérhető tartalom, illetve annak részletei, tartalmának összeválogatása, szerkesztése
(képek, grafikák, design elemek, szövegek, cikkek, videók és egyéb szerzői mű) üzleti célú
felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, tovább értékesítése, a
weboldal ún. tükrözése az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül tilos.
A Weboldalon megjelent értesüléseket csak úgy lehet átvenni, hogy ha az átvételkor a Weboldalra (a
www.aplast.hu-ra) történő egyértelmű hivatkozás mindenkor feltüntetésre kerül és ha a Weboldalon
megjelent értesülés változatlan formában kerül átvételre. Valamint a Blog és a Karrier aloldalak
esetgében a Weboldalon biztosított közösségi média megosztási gombok segítségével változatlan
formában kerül megosztásra.
A letöltött dokumentum nem üzleti célú, személyes használata engedélyezett kizárólag, terjesztése
semmilyen formában nem megengedett.
A weboldalon található, egyes termékekre vonatkozó technikai paraméterek a gyártók által közzétett
specifikáción alapulnak. Minden gyártó/beszállító fenntartja a jogot, hogy ezektől előzetes értesítés
nélkül eltérjen a gyártmányok fejlesztése okán.
Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy aWeboldalon található információkat
naprakészentartsa, valamint, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a
zavarokat, azonban erre és esetleges hibás- vagy téves adattartalmakért garanciát és felelősséget nem
vállal. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből
vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt
haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon található anyagokat kizárólag saját
felelősségére használja.
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Személyes adatok kezelése
A Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik. Kijelentjük,
hogy az A-Plast Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Irányadó jog és joghatóság
A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal
kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták
eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal és az Üzemeltető
székhelye határozza meg az illetékességet.
A Tájékoztató 2020. március 1. napjától érvényes és hatályos
A-Plast Kft. a www.aplast.hu weboldal üzemeltetője

2

