
 
 

Jognyilatkozat 
 

 

Felelősség korlátozása 
 

A Tomintex Kft. weboldalát - és mindent ami a http://www.tomintex.hu oldalról közvetlenül elérhető (továbbiakban: site) - az 

oldalak felkeresői csak és kizárólag saját felelősségükre használhatják. 

A site vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. 

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat! 

A Tomintex Kft. minden elvárhatót elkövet a weboldalak folyamatos, és biztonságos működtetéséért, az információk biztos, 

ellenőrzött forrásból való merítéséért, a tartalom folyamatos gazdagításáért és az esetleges programhibák azonnali javításáért, a 

hacker/cracker beavatkozások elhárításáért, de bármilyen tévedés vagy hiba elkövetésének jogát fenntartjuk. Ez semmiképpen 

sem jelenti a hiba vagy a tévedés fenntartásának a szándékát. 

Minden értesítést a rossz működésről köszönettel fogadunk, és a hibát elhárítjuk.  

Semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges hardver-, internet hozzáférési- vagy szoftverhibák (legyen az akár saját termék, 

akár mástól igénybe vett szolgáltatás), illetve az esetleges ténybeli tévedések következményeiért, (így többek között az üzleti 

haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, 

információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó 

kárért). Bármely próbálkozás, amely az oldalba való kártételre irányul büntetőjogi feljelentést von maga után. Az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a Tomintex Kft. nem ellenőrzi az általa 

hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység 

folytatására utalnak. 

 

Személyiségi Jogok 
 

Általánosságban adott a lehetőség, hogy a Tomintex Kft. website-on bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes 

információkat kellene megadnia. A honlapunk tartalmaz kapcsokat (linkeket) más website-okra is, de cégünk nem felelős e 

website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért. 

 

 

Szerzői jog 
 

A Tomintex Kft. weboldala, és azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alatt 

állnak, így ezek tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Tomintex Kft-t illeti. 

Tilos a Tomintex Kft. előzetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, 

reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni. A honlap tartalmának fizetős, 

kereskedelmi célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása hangsúlyozottan csak a Tomintex Kft. előzetes írásbeli engedélyével 

és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. Az itt fellelhető tartalmak ettől eltérő kezelése szerzői jogi vita tárgyát 

képezheti. 
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