
    

VISIONLINK® ESZKÖZKEZELŐ SZOLGÁLTATÁS  

 

Jogi nyilatkozatok 

A VisionLink® eszközkezelő szolgáltatás egy a VirtualSite Solutions LLC („VSS”) által nyújtott, alkalmazás alapú szolgáltatás, 
amelyet a Trimble Inc. („Trimble”) ezen a honlapon tárol és tesz hozzáférhetővé. 

Felelősség általános kizárása.  A honlap teljes tartalmát és az azon szereplő információkat - beleértve a szövegeket, ábrákat, 
logókat, képeket, hivatkozásokat és szoftvereket - MINDENKORI ÁLLAPOTUKBAN, KIZÁRÓLAG A VISIONLINK 
ESZKÖZKEZELŐ SZOLGÁLTATÁS FORGALMAZÓINAK ÉS VÉGFELHASZNÁLÓINAK KÉNYELME ÉRDEKÉBEN 
BIZTOSÍTJÁK, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS, IDEÉRTVE AZ 
ELADHATÓSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE 
VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS  NÉLKÜL. Sem a VSS, sem a Trimble nem vállal felelősséget ezeknek az 
információknak vagy a webhely más tartalmának pontosságáért; továbbá egyikük sem szavatol azért, hogy a tartalom vagy 
információ aktuális; hogy a webhely bármely időpontban vagy helyszínen elérhető; hogy bármilyen hibát vagy hiányosságot 
kijavítanak; illetve hogy azok nem tartalmaznak vírust vagy más káros elemet. A honlapot kizárólag saját kockázatára használja. 
A VSS és a Trimble bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a tartalmat és az információkat, illetve az említett 
termékeket és szolgáltatásokat. A VSS vagy a Trimble termékein vagy szolgáltatásain kívüli más termékek vagy szolgáltatások 
említése csak információs célokat szolgál és sem javaslattételnek, sem ajánlatnak nem minősül. 

Felhasználói értesítések.  Ha úgy dönt, hogy a honlappal vagy a honlapon keresztül elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos megjegyzésekkel, kérdésekkel, javaslatokkal, ötletekkel vagy hasonlóval közvetlenül keresi meg a VSS-t vagy a 
Trimble-t, azzal vállalja azt, hogy az ilyen jellegű információ nem számít bizalmasnak, hogy sem a VSS-nek, sem a Trimble-nek 
nem kötelessége válaszolnia Önnek, és hogy általuk ez az információ korlátozás nélkül, szabadon többszörisíthető , 
felhasználható, közzétehető és hozzáférhetővé tehető mások számára (beleértve az ilyen jellegű információt tartalmazó 
termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és értékesítését) anélkül, hogy bármilyen pénzbeli, vagy egyéb 
kompenzációval tartozna Önnek vagy másnak. 

Adatvédelem.  Ha szeretné megismerni a Trimble általános adatvédelmi gyakorlatát, akkor tekintse meg Adatvédelmi 
nyilatkozatunkat, amelyhez bármikor hozzáférhet honlapunkon.  A VisionLink eszközkezelési szolgáltatás használatára 
vonatkozó további adatvédelmi és felhasználói adatokkal kapcsolatos feltételeket a VisionLink szolgáltatás használati feltételei 
és végfelhasználói licencia megállapodása tartalmazza, amelyhez bármikor hozzáférhet a honlapon.    

Hivatalos nyelv.  A jelen közlemény hivatalos nyelve az angol.  Az értelmezés céljából, vagy abban az esetben, ha ellentmondás 
áll fenn jelen közlemény angol és egyéb nyelvű változata között, az angol nyelvű változat az irányadó. 

Felülvizsgálva: 28 november 2016. 


