STORITEV VISIONLINK® ZA UPRAVLJANJE SREDSTEV
Pravna obvestila
Storitev VisionLink® za upravljanje sredstev je storitev na osnovi aplikacije/zahteve, katere proizvajalec je družba VirtualSite
Solutions LLC (»VSS«), gostitelj in distributer pa družba Trimble Inc. in njene odvisne družbe (»Trimble«).
Splošna izjava o omejitvi odgovornosti: Vsa vsebina in vse informacije na tej spletni strani, vključno z besedili, grafiko opremo,
logotipi, slikami, povezavami in programsko opremo, so NA VOLJO V »KOT JE« OBLIKI IZKLJUČNO ZARADI PRIROČNOSTI
TRGOVCEV IN KONČNIH UPORABNIKOV STORITVE VISIONLINK ZA UPRAVLJANJE SREDSTEV, BREZ KAKRŠNIH KOLI
JAMSTEV, IZRECNH ALI NAZNAČENIH, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA PRODAJALCA
ZA ZMOŽNOST ALI USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITEV. Družbi VSS in Trimble ne prevzemata
odgovornosti za točnost tovrstnih informacij ali drugih vsebin spletne strani in ne jamčita, da so vsebine ali informacije ažurne, da
bo spletna stran na voljo v katerem koli trenutku ali na kateri koli lokaciji, da bodo kakršne koli okvare ali napake odpravljene, ali
da je spletna stran prosta virusov ali drugih škodljivih komponent. Spletna stran se uporablja na lastno odgovornost. Družbi VSS
in Trimble lahko kadar koli, brez poprejšnjega obvestila, spremenita vsebino in informacije ter omenjene izdelke ali storitve.
Navajanje izdelkov ali storitev, ki niso izdelki ali storitve družb VSS ali Trimble, je zgolj informativno in ne predstavlja odobritve ali
priporočila le-teh.
Uporabniške komunikacije: V primeru neposrednega stika z družbama VSS ali Trimble v obliki mnenja, vprašanja, predloga,
zamisli oziroma kako drugače v zvezi s to spletno stranjo, izdelki in storitvami, ki so na voljo prek te spletne strani, soglašate, da
se takšne informacije ne bodo obravnavale kot zaupne, družbi VSS in Trimble pa nista zavezani odgovoriti na vaša obvestila in
lahko brez omejitev razmnožujeta, uporabljata, razkrijeta in razširjata takšne informacije drugim (vključno za namene razvoja,
proizvodnje in trženja izdelkov in storitev, ki vključujejo takšne informacije), za kar nista dolžni dati plačila oziroma kakšnega
drugega nadomestila vam ali kakšni drugi osebi.
Zasebnost: Za lažje razumevanje splošnih običajnih postopkov v zvezi z varstvom zasebnosti podatkov, si lahko preberete izjavo
o zasebnosti družbe Trimble, ki je vedno na voljo na pozdravni strani te spletne strani. Dodatni pogoji glede zasebnosti in
uporabniških podatkov, ki se izrecno nanašajo na vašo uporabo storitve VisionLink za upravljanje sredstev, so določeni v
Splošnih pogojih uporabe VisionLink & licenčni pogodbi za končnega uporabnika, ki je vedno na voljo na pozdravni strani te
spletne strani.
Uradni jezik: Uradni jezik tega obvestila je angleščina. Za potrebe tolmačenja ali v primeru neskladja med tem obvestilom v
angleškem jeziku in različico v katerem koli drugem jeziku je merodajna različica v angleškem jeziku.
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