Felelősségvállalás
Webhely tartalma
A szerző nem felelős a megadott információk pontosságáért, teljességéért vagy
minőségéért.
A felhasználás vagy használat által okozott anyagok vagy immateriális károk nem
igényelnek
A megadott információkat vagy a helytelen vagy hiányos információk használatát nem
fogadják el, ha ez
A kár nem volt kifejezett következménye a szerző gondatlanságának vagy
büntetőjogának. Minden javaslat kötelezettség nélkül történik.
A szerző fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa, törölje vagy kiegészítse
a weboldal tartalmát előzetes értesítés nélkül,
És ideiglenesen vagy örökre törölje az interneten az interneten.
Linkek
Felelősség a közvetlen vagy közvetett kapcsolatokért olyan weboldalakhoz, amelyek a
szerző tulajdonában vannak,
Ez csak akkor jön, ha a szerző ismeri az ilyen weboldal illegális tartalmát, és
alapja és
Műszaki képesség, hogy megakadályozza annak használatát. Ezáltal a szerző
kijelenti, hogy az elhelyezés időpontjában
Linkek Nem találtak illegális tartalmat az ilyen webhelyeken. A szerző nem
irányítja a meglévő vagy a
A jövőbeli tervezés, a webhelyek tartalma vagy szerzője, amelyhez kapcsolódnak, és
nem felelős az ilyen helyszínek tartalmáért,
amely a referenciák elhelyezése után módosítható. Ez a felelősség megtagadása a
szerző saját honlapján található minden hivatkozásra vonatkozik, és
A harmadik felek rekordjánál a látogatók, fórumok és a szerző által nyújtott listák
könyvében is. Felelősség az illegális, helytelen vagy
Hiányos információkat a helyszínen, valamint az ilyen információk felhasználásának
vagy nem használata miatti károkat, csak a webhely tulajdonosa hordozza,
Amelyen ezt az információt közzéteszik. A linkeket tartalmazó webhely tulajdonosa
nem vállal felelősséget ebben a tekintetben.
Szerzői jogi és kereskedelmi jogok
Minden kiadványban a szerző lehetővé teszi a grafikát, audiofájlokat,
Video kifejezések és szövegek, amelyekhez szerzői joggal vagy használatban van
amelyek nem igényelnek engedélyt. Minden védjegyen és márkanéven használt
Ezen az oldalon a védjegyekre vonatkozó jogszabályok vonatkoznak, és mindegyikük az
azok tulajdonsága
regisztrált tulajdonosok. A dokumentumban szereplő megemlítés nem jelenti azt,
hogy a harmadik fél jogai nem védik őket.
Szerzői jogok a helyszínen, amely kizárólag a szerző által kiadott, a helyszín
szerzője marad.
A grafika, audiofájlok, videó kifejezések és szövegek más elektronikus vagy
nyomtatott szövegek reprodukálása vagy használata
A kiadványok csak a szerző előzetes kifejezett hozzájárulásával megengedettek.
Ennek a felelősségnek megtagadása jogi ereje
Ezt a felelősség megtagadását az internet ajánlatának részeként kell tekinteni,
Amely egy linket tartalmaz ezen az oldalon. Ha bármely rész vagy külön feltétel
Ez a dokumentum érvénytelen vagy nem teljesül a jelenlegi keret keretében
A jogszabályok, ez nem érinti a dokumentum többi részét, tartalmát és jogi erejét.

