УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
С използването на интернет страницата достъпна на адрес www.lyconet.com (подолу „страницата“) на "Лайконет Глобал" АД (по-долу „Lyconet“ или
„Дружеството“) потребителите й приемат настоящите условия за ползване.
За Lyconet Marketer се прилагат сключеното Lyconet споразумение включително
и всички свързани с него допълнителни анекси, споразумения и други документи,
пораждащи права и задължения.
Всички снимки, текстове, звукови файлове, анимации, видеа и всички други
елементи на тази страница са изключителна собственост на Дружеството или
дружества от неговата група, и са защитени от авторско право и не могат нито
изцяло, нито частично, да се разпространяват, свалят, променят, ползват,
препращат или по друг начин използват без предварително изрично писмено
съгласие на Дружеството. Това важи независимо дали съдържанието е
предоставено безвъзмездно или възмездно. Във вътрешното пространство за
сваляне тези файлове могат да се използват само за лични цели от конкретния
потребител. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или
използване за каквато и да е публична или търговска цел на тази страница без
предварително писмено разрешение. Дружеството си запазва изрично всички
авторски права, права на регистрирани марки и права за ползване върху тази
страница.
Всички имена, лога и търговски марки на страницата собственост на
Дружеството, друго дружество от неговата група или на търговски партньор,
публикувани на страницата, не могат да бъдат използвани или възпроизведени
без предварително писмено съгласие на лицето, чиято собственост са.
Дружеството си запазва правото при нужда да ограничава или спира
предоставянето на услуги и/или изпращане на файлове на определени
потребители, когато затова има основателна причина.
Обработката на лични данни при използване на страницата става при условията,
посочени в Политиката за поверителност и защитата на личните данни.
Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на тази страница,
не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като
реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би
могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С
оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е
възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени
условия от характеристиките и условията, публикувани в тази страница.

На всички въпроси във връзка с тези условия за ползване и с Общите търговски
условия, Дружеството отговаря на следния адрес:
„Лайконет Глобал“ АД
Tödistrasse 48
8002 Цюрих
Швейцария

international@lyconet.com

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.
1. Дружеството полага усилия да поддържа коректна и актуална информация на
страницата, но не гарантира верността и актуалността на данните и
информацията налични в нея. С използването на страницата потребителите
декларират, че са съгласни достъпът до нея и използване й, в това число на
съдържанието представено на нея, да става на техен собствен риск.
Дружеството не носи отговорност за никакви вреди, които са настъпили в
следствие на достъпа, ползването, съответно невъзможността за ползване на
тази интернет страница поради грешки или претоварване. Дружеството, не носи
отговорност за вреди от материален или нематериален характер (като например
пропуснати ползи, непокрити разходи, щети, възникнали поради загуба на
файлове, искове за неоснователно обогатяване, разходи за адвокат или такси за
сключване на договори) и са възникнали при ползването на предоставената
информация, съответно при ползването на погрешна или непълна информация,
освен ако не може да се докажат умишлени действия или груба небрежност от
страна на Дружеството.
2. Дружеството не гарантира актуалността, коректността, пълнотата, законността
и/или качеството на (i) предоставената информация относно продуктите и
услугите, които се предлагат на тази страница, вкл. описания на продукти, на
цени, както и на (ii) предоставената информация относно търговските партньори
на Дружеството. Посочената информация се предоставя от търговските
партньори на Дружеството и не се генерира от него.
3. Дружеството си запазва изрично правото да променя, да допълва, да изтрива
части от страницата или цялостния асортимент от стоки и услуги на нея, както и
да спира временно или за постоянно публикуването на такъв асортимент на
сайта.
4. Ако части или отделни формулировки на тези условия не отговарят, спрат да
отговарят или не отговарят напълно на действащите нормативни разпоредби,
това не оказва влияние върху валидността на съдържанието на останалата част
от документа.
5. Технически грешки, възникнали при използването на страницата, и/или
работата по поддръжката на страницата, както и други причини (например relaunch на страницата), могат да доведат до краткосрочно или дългосрочно

ограничаване на достъпа до нея. Дружеството не носи отговорност за и не
гарантира възможността за ползване на и достъпа до сайта.
6. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и достъпа до други
интернет страници, достъпни чрез външни връзки на страницата. Освен това
Дружеството не носи отговорност за съдържание, което е генерирано от
потребителите на страницата. Всеки потребител, който публикува свои
коментари/оценки от всякакъв вид на страницата, носи лично отговорност за своя
коментар в качеството си на автор. В случай на нарушаване на правата на трети
лица, лицето, което е причинило нарушението трябва да обезщети Дружеството
за всички щети и искове. Дружеството има правото да изтрие всяко генерирано
от потребител съдържание, в случай че същото противоречи на закона, добрите
нрави, правния ред или договорно установено задължение на Дружеството, като
в такива случаи потребителите не могат да предявяват претенции срещу
Дружеството.

