VISIONLINK® ASSET MANAGEMENT SERVICE

Νομικές σημειώσεις
Η υπηρεσία διαχείρισης πόρων VisionLink® είναι μια υπηρεσία με βάση εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή παραγωγής της
VirtualSite Solutions LLC (“VSS”), η οποία φιλοξενείται και διανέμεται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας από την Trimble Inc.
(“Trimble”).
Γενική αποποίηση ευθύνης. Κάθε περιεχόμενο και κάθε πληροφορία της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων
κειμένου, γραφικών, συμβόλων, εικόνων, συνδέσεων και λογισμικού, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VISIONLINK ASSET
MANAGEMENT SERVICE, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. . Ούτε η VSS, ούτε η Trimble αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια τέτοιων πληροφοριών ή άλλου
περιεχομένου της ιστοσελίδας, ούτε εγγυάται ότι το περιεχόμενο ή οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες, ότι η παρούσα
ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένο χρόνο και συγκεκριμένο τόπο, ότι τα όποια ελαττώματα ή σφάλματα θα
διορθωθούν, ή ότι είναι ελεύθερη ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων. Η χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας γίνεται
αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η VSS και η Trimble μπορούν να αλλάξουν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες, καθώς και
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αναφορά σε προϊόντα και
υπηρεσίες άλλες από αυτές της VSS ή της Trimble γίνεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν συνιστά υιοθέτηση ή
υπόδειξη.
Επικοινωνία χρήστη. Εάν επιλέξετε να απευθυνθείτε απευθείας στην VSS ή στην Trimble με σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις,
ιδέες ή οτιδήποτε ανάλογο σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα, ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της
παρούσας Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες που θα παρέχετε θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές, ότι η VSS και η
Trimble δεν θα έχουν καμία υποχρέωση να απαντήσουν στην επικοινωνία σας, και ότι και οι δύο θα είναι ελεύθερες να
αναπαράγουν, να χρησιμοποιήσουν, να αποκαλύψουν και να διανείμουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλους, χωρίς περιορισμό
(μεταξύ άλλων για την εξέλιξη, κατασκευή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω χρήσης τέτοιων πληροφοριών) χωρίς
καμία ευθύνη προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο για την καταβολή πληρωμής ή άλλης αποζημίωσης.
Προσωπικά Δεδομένα. Για να κατανοήσετε τις γενικές πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Trimble, δείτε τη
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση οποτεδήποτε από την αρχική
σελίδα της Ιστοσελίδας. Πρόσθετοι όροι προσωπικών δεδομένων και στοιχείων χρήστη που ισχύουν ρητά για τη χρήση από
μέρους σας της υπηρεσίας διαχείρισης πόρων VisionLink έχουν ως εκτίθενται στους Όρους Χρήσης και Παροχή Αδείας Τελικού
Χρήστη , στους οποίους έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από την αρχική σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.
Επίσημη γλώσσα. Η επίσημη γλώσσα της παρούσας σημείωσης είναι τα Αγγλικά. Για λόγους ερμηνείας ή σε περίπτωση
διένεξης μεταξύ της έκδοσης της παρούσας σημείωσης στα Αγγλικά και της έκδοσης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, υπερισχύει
η έκδοση στα Αγγλικά.
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