УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
Використання цього вебсайту ТОВ "ЛАЙКОНЕТ Україна" (далі - "LYCONET")
регулюється цими Положеннями та умовами використання. Крім того,
Маркетингова угода Lyconet та всі додаткові юридичні документи також
поширюються на Lyconet Marketers. Користувачі цього вебсайту погоджуються з
цими Положеннями та умовами та погоджуються з тим, що Lyconet не несе
відповідальності за використання цього вебсайту. Lyconet залишає за собою
право вносити зміни та оновлювати ці Положення та умови в будь-який час.
Lyconet зробить все можливе задля надавання правильної та актуальної
інформації на цьому вебсайті. Проте деталі та інформація на цьому вебсайті не
є гарантованими. Таким чином, користувачі цього вебсайту погоджуються
отримувати доступ та використовувати цей вебсайт та його вміст на свій страх і
ризик. Lyconet не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в
результаті доступу та використання або неможливості використання цього
вебсайту, а також не несе відповідальності за будь-які помилки або винятки.
Всі графічні, текстові та звукові файли, а також анімація, відео тощо, а також всі
інші частини цього вебсайту захищені авторським правом та не можуть бути –
повністю або частково – поширені, завантажені, змінені, повторно використані,
перенаправлені або іншим чином використані без попереднього письмового
дозволу. Файли у внутрішньому розділі завантаження можуть використовуватися
тільки в особистих цілях.
Lyconet залишає за собою право виключати людей з обслуговування та/або з
служби електронної пошти, якщо для цього є вагомі підстави.
Lyconet несе відповідальність тільки за можливу незаконну діяльність або
інформацію з електронних посилань, що ведуть з цього сайту на інші сайти
всесвітньої мережі Інтернет, а також за контент, створений користувачами на
наших форумах, якщо компанія Lyconet була про це обізнана і в тих випадках,
коли Lyconet не видаляє негайно цю інформацію або не блокує доступ до неї.
Контент дискримінаційного, образливого, морально негожого або незаконного
характеру може бути видалений компанією Lyconet в будь-який час.
З будь-яких подальших питань, що стосуються цих Положень та умов
використання та Загальних положень та умов, будь ласка, зв'яжіться з нами за
адресою:
ТОВ «ЛАЙКОНЕТ Україна"
вул. Загородня, 15
Київ, 03150, Україна

international@lyconet.com

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. ТОВ " ЛАЙКОНЕТ УКРАЇНА "(далі - "Lyconet") не несе ніякої відповідальності
за статус, правильність, повноту, законність та/або якість наданої інформації. Це
також стосується всіх товарів та послуг, пропонованих на цьому вебсайті,
включаючи описи товарів, ціни та інформацію, надану про партнерів Lyconet за
контрактом. Технічні помилки та/або роботи з технічного обслуговування, а також
інші причини (наприклад, повторний запуск вебсайту) можуть призвести до
короткочасної або тривалої втрати доступу до вебсайту. Lyconet не може
гарантувати доступ до сайту та зручність його використання. У повному обсязі,
допустимому чинним законодавством, Lyconet не несе відповідальності за будьякі прямі або непрямі збитки (такі, як упущена вигода, збитки, які сторона зазнала,
покладаючись на майбутнє виконання договору, збитки через втрату даних,
претензії, засновані на безпідставному збагаченні, судові витрати або брокерські
збори за контрактом), які виникають у результаті використання наданої
інформації або використання невірної або неповної інформації, за винятком
випадків, коли Lyconet завдає шкоди умисно чи з грубої недбалості. Всі
пропозиції можуть бути змінені та не мають обов'язкової сили. Lyconet прямо
залишає за собою право змінювати, доповнювати або видаляти цей вебсайт
повністю або частково, а також припиняти його оприлюднення на постійній або
тимчасовій основі без будь-якого повідомлення.
2. Крім того, Lyconet не несе відповідальності за гіперпосилання або їх зміст.
Lyconet не несе ніякої відповідальності за статус, правильність, повноту,
законність та/або якість гіперпосилань. Будь-яка відповідальність лежить на
провайдері вебсайту, на який надані посилання. Lyconet жодним чином не
контролює поточну або майбутню структуру, зміст або авторство цих
гіперпосилань. Таким чином, Lyconet прямо дистанціюється від змісту всіх
гіперпосилань, які були змінені з моменту додавання посилання, а також від
записів, зроблених третіми особами в гостьових книгах, дискусійних форумах та
списках розсилки Lyconet. Постійний контроль змісту сайтів, на які надані
посилання, недоцільний без істотних ознак порушення законодавства, але як
тільки Lyconet стане відомо про таке порушення закону, гіперпосилання буде
негайно видалено.
3. Використання цього Вебсайту дозволено виключно в інформаційних цілях, а
також в особистих та професійних цілях. Весь вміст цього вебсайту захищено
авторським правом. Це положення застосовується незалежно від того, надається
вміст за окрему плату або безкоштовно. Взагалі не дозволяється будь-який тип
копіювання, використання, оренди, позики, публікації чи іншого використання
будь-якого типу без прямого письмового дозволу Lyconet. Порушення цієї вимоги
може спричинити за собою правові наслідки, особливо відповідно до
законодавства про товарні знаки, авторське право та конкуренцію. Lyconet прямо
зберігає за собою всі авторські права, права на товарні знаки та права на
використання (права на використання твору й дозвіл на використання твору) на
цьому вебсайті.
4. Lyconet надає великого значення ретельному та конфіденційному
поводженню з персональними даними. Якщо користувач має можливість вводити

особисті або ділові дані (адреси електронної пошти, імена, адреси) на сайті, то
користувач розкриває такі дані на явно добровільній основі.
5. Це застереження вважається частиною вебсайту. Якщо частини або окремі
фрази в цьому документі не відповідають, не повністю або більше не
відповідають поточній правовій ситуації, зміст та дійсність інших частин цього
документа залишаються незмінними.
6. Крім того, Lyconet не несе відповідальності за користувальницький контент,
опублікований на її вебсайті. Lyconet не несе відповідальності за будь-який
збиток, що виник в результаті такого контенту. Автор коментарів/відгуків будьякого роду, опублікованих на сайті, несе повну відповідальність за свій внесок. У
разі порушення прав третіх осіб особа, відповідальна за це порушення,
зобов'язана повністю відшкодувати збиток та звільнити Lyconet від
відповідальності. Якщо звільнення від відповідальності, передбачене цим
пунктом, не підлягає виконанню відповідно до законодавства юрисдикції, в якій
Lyconet домагається його виконання, особа, відповідальна за порушення,
зобов'язана відшкодувати Lyconet всі витрати та збитки, понесені Lyconet в
результаті такого порушення. Lyconet залишає за собою право видалити будьякий незаконний або аморальний контент або будь-який інший контент, який
Lyconet вважатиме невідповідним; в цьому відношенні жодні претензії не можуть
бути пред'явлені стосовно Lyconet.

