
    

УСЛУГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ НА VISIONLINK®  

Правна информация 

Услугата за управление на активи на VisionLink® е услуга, базирана на приложения, създадена от VirtualSite Solutions 
LLC („VSS“) и хоствана и разпространявана чрез този уебсайт от Trimble Inc. („Trimble“). 

Общ отказ от отговорност.  Цялото съдържание и информация, поместени на този Уебсайт, включително текст, 
графика, лога, изображения, връзки и софтуер, се ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА 
ДИЛЪРИТЕ И КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ НА VISIONLINK, БЕЗ ПРИ 
ТОВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ 
НЕНАРУШЕНИЕ.  VSS и Trimble не поемат отговорност за точността на тази информация или на другото съдържание 
уебсайта, нито някое от двете дружества гарантира, че съдържанието или информацията са актуални; че този Уебсайт 
ще бъде на разположение по което и да е време или от което и да е местоположение; че ще бъдат отстранени всякакви 
дефекти или грешки; или че в Уебсайта няма вируси или други вредни компоненти. Вие поемате целия риск, свързан с 
Вашето ползване на този Уебсайт. VSS и Trimble могат да променят съдържанието и информацията, както и да 
променят споменатите продукти или услуги по всяко време и без уведомление. Споменаването на продукти или услуги, 
които не са на VSS или Trimble, се извършва само с информационна цел и не съставлява нито одобрение, нито 
препоръка. 

Съобщения от потребители.  Ако решите да се свържете пряко с VSS или Trimble и да представите коментар, въпрос, 
предложение, идея или нещо друго във връзка с този Уебсайт или с продуктите и услугите, на разположение на този 
Уебсайт, Вие давате съгласието си, че подобна информация ще се счита за неповерителна, че нито VSS, нито Trimble 
няма да имат задължението да отговорят на Вашите съобщения и че и двата субекта ще имат правото да 
възпроизвеждат, използват, разкриват и разпространяват информацията към други лица, без ограничение (включително 
за разработването, производството и продажбата на продукти и услуги, включващи подобна информация) без при това 
да носят задължение към вас или към друго лице за заплащане или друг вид възнаграждение. 

Защита на личните данни.  За да разберете общите практики за защита на личните данни на Trimble, можете да 
прегледате Декларацията за защита на личните данни, до която може да се получи достъп по всяко време от началната 
страница на този Уебсайт.  Допълнителните положения по отношение на защита на личните и потребителските данни, 
които са изрично приложими към Вашата употреба на услугата за управление на активи на VisionLink, са предвидени в 
Условията за ползване и Лицензното споразумение на крайния потребител на VisionLink, до които може да се получи 
достъп по всяко време от началната страница на този Уебсайт.    

Официален език.  Английският е официалният език, на който е изготвено това съобщение.  За целите на тълкуването 
или в случай на противоречие между версията на английски и други езици на това съобщение, превес ще има версията 
на английски език. 
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