VISIONLINK® ASSET MANAGEMENT SERVICE
Notificări Legale
Serviciul VisionLink® de management al activelor este un serviciu de tip aplicație produs de către VirtualSite Solutions LLC
(“VSS”) și găzduit și distribuit prin acest Site Web de către Trimble Inc. (“Trimble”).
Declinare Generală de Responsabilitate. Tot conținutul și informațiile de pe acest Site Web, incluzând text, grafică, logo-uri,
imagini, legături la alte siteuri și software este OFERIT ”AȘA CUM ESTE” NUMAI CA O UTILITATE PENTRU DEALERI ȘI
CLIENȚI UTILIZATORI FINALI AI LUI VISIONLINK ASSET MANAGEMENT SERVICE FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE,
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE,
ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, SAU NE-ÎNCĂLCARE. Nici VSS nici Trimble nu își asumă responsabilitatea pentru
acuratețea informațiilor sau conținutului altor site-uri, și nici nu garantează că informațiile sau conținutul sunt actualizate, că acest
site Web va fi disponibil la un anumit timp sau locație, că orice defecte sau erori vor fi corectate; sau că nu conține viruși sau alte
componente dăunătoare. Utilizarea acestui site Web de către D-voastră se face pe propria răspundere. VSS și Trimble pot
schimba conținutul, informația și produsele menționate, oricând și fără notificare. Menționarea altor produse sau servicii decât
cele ale VSS sau Trimble este doar în scop informațional și nu constituie un gir sau o recomandare.
Comunicații Utilizator. Dacă alegeți să comunicați în mod direct cu VSS sau Trimble prin comentarii, întrebări, sugestii, idei sau
altele asemenea, în legătură cu acest Site Web sau cu produsele și serviciile disponibile prin acest Site Web, sunteți de acord că
aceste informații vor fi considerate neconfidențiale, că nici VSS nici Trimble nu vor avea obligația să răspundă la comunicările Dvoastră și că au libertatea de a reproduce, utiliza, dezvălui și distribui informațiile către alții, fără limitări (inclusiv pentru
dezvoltare, fabricație și produse și servicii de marketing care încorporează asemenea informații), fără va incumba D-voastra sau
oricarei alte parți o răspundere de natura pecuniară sau alt fel de compensație.
Confidențialitate. Pentru a înțelege practicile generale ale lui Trimble pentru confidențialitatea datelor puteți revedea Declarația
De Confidențialitate care poate fi accesată oricând de la pagina de start a acestui Site. Termeni de confidențilitate și date
utilizator adiționale, aplicabili în mod expres la utilizarea serviciilor VisionLink de management de active de către D-voastră sunt
stabiliți în continuare în VisionLink Asset Management Service – Termeni de utilizare & Acord de Licență Pentru Utilizatorul
Final, care poate fi accesat oricând de la pagina de start a acestui Site.
Limba Oficială. Limba oficială a acestei notificări este engleza. Din motive de traducere și interpretare sau în cazul unui conflict
între versiunile acestei notificări în engleză și oricare altă limbă, versiunea în limba engleză va avea precedență.
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