TOTAL Lubricants Hungary Kft. jogi impresszuma
A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
1.A honlapot kiadó társaság és megjelentetés:
A honlapot kiadó társaság:
Total France
Részvénytársaság 623 728 035 euró alaptőkével
24, cours Michelet 92800 Puteaux – France
SIREN 542 034 921 RCS NANTERRE
A honlap megjelentetését biztosítja:
TOTAL Lubricants Hungary Kft.
2040 Budaörs, Neumann János utca 1.
Magyarország
Alaptőke: 594 000 000 HUF
Cégjegyzékszám: 13-09-174265
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Postacím: 1399 Budapest 62., Pf.
669. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 79.
2. Előszó:
A honlapot kiadó társaság azért hozta létre ezt az oldalt, hogy bemutassa termékeit
és szolgáltatásait, valamint azért, hogy tevékenységéhez, vagy érdeklődési köréhez
kapcsolódó hasznos információkkal és tanácsokkal szolgáljon. Az oldal
használatával elfogadja az alábbi általános feltételeket, valamint az ide vonatkozó
jogszabályokat.
A Total csoport tagjai, melyek egyike az oldalt kiadó társaság, törvényes keretek
között jöttek létre és működnek, és önálló jogi személyek. Mindazonáltal az oldalon
szereplő kifejezések úgymint "Total", " TOTAL Lubricants Hungary" illetve "mi", az
oldalt
megjelentető
társaságra
vonatkoznak.
3. Termékek és szolgáltatások:
Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások nem képezik értékesítési ajánlat tárgyát,
az oldal megjelentetéséért felelős társaság termékeinek és szolgáltatásainak
általános ismertetése a cél.
Következésképpen előfordulhat, hogy bizonyos termékek, illetve szolgáltatások nem
állnak rendelkezésre a megtekintés pillanatában. Amennyiben szeretné megtudni,
hogy a kiválasztott termék rendelkezésre áll-e, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
honlap megjelentetőjével.
A honlapot megjelentető társaság fenntartja a jogot az oldalon szereplő, termékekre
és szolgáltatásokra vonatkozó információk bármikor, előzetes értesítés nélkül történő
megváltoztatására. Ezekért az információkért, különösen, ami a termékek biztonsági
adatlapjait illeti, nem vállalunk garanciát azok különleges igényekre történő
felhasználásáért.
4. Személyes adatok védelme és "cookie"-k:
Személyes adatok

Az oldalra látogatás alkalmával megadhat néhány személyes adatot, hogy
válaszolhassunk az önt érdeklő kérdésekre, hogy jobban megismerhessük az
elvárásait, valamint hogy használhassa az oldal szolgáltatásait. Az oldalt
megjelentető társaság illetve partnerei és forgalmazói az adatokat szigorúan saját
használatra tartják fenn felmérések készítésére, marketing és kereskedelmi akciók
céljára, és azokat bizalmasan kezelik, figyelembe véve az adatvédelmi jogszabályok
előírásait és az adatvédelmi biztos ajánlásait.
Természetesen az adatokat bármikor megtekintheti, módosíthatja, illetve törölheti:
TOTAL Lubricants Hungary Kft.
2040 Budaörs, Neumann János utca 1.
"cookie"-k
Amikor az oldalra látogat, egy "cookie"-t kívánunk elhelyezni a számítógépén. A
"cookie" alapján az azonosítás nem lehetséges, azonban segítségével rögzíteni lehet
az Ön által a honlapon megtekintett információkat (a megtekintett oldalakat, a
megtekintés a napját és időpontját...), amelyeket visszaolvashatunk, amikor ismét az
oldalra látogat.
Ilyen módon azokat az információkat, amelyeket egyszer már megadott, nem kell újra
kitöltenie. Ezeket az információkat az ön számítógépe 12 hónapig tárolja.
A "cookie"-k tárolását letilthatja a számítógépén az alábbi módon :
- Ha az Internetet Internet Explorer 3 vagy 4 (Microsoft) használatával böngészi:
válassza ki a "megjelenítés", "opciók", "haladó" utat.
A különböző opciók között negyedik helyen szerepel az "értesítsen cookie-k
elfogadása előtt" és kizárólag az Internet Explorer 4 verzión az ötödik helyen "minden
cookie-t visszautasít".
- Ha az internetet Navigator Gold 3 (Netscape) programmal böngészi: válassza az
"opciók", "preferált hálózatok", "protokollok" utat. A különböző értesítések közül
aktiválhatja az elsőt, amely "értesítsen cookie-k elfogadása előtt". Ilyen módon
értesül egy "cookie" érkezése előtt és visszautasíthatja annak rögzítését a
böngészőprogramon keresztül.
6. Szellemi tulajdon:
Szerzői jog
Az oldalon szereplő valamennyi információ és dokumentum, valamint külön az oldal
számára létrehozott elemek az oldalt megjelentető társaság tulajdonát képezik, vagy
használati, másolási illetve képviseleti joggal rendelkezik ezek felett.
Ezen információkat, okmányokat, illetve elemeket a szerzői jog védi, amikor a
nyilvánosság rendelkezésére állnak a honlapon. Az oldalon megjelenő okmányok
másolása csak tájékoztató jelleggel történhet és kizárólag magáncélú használatra.
Az engedélyek és jogok, az oldal megtekintésén kívül, kizárólagos jellegűek a
szellemi tulajdonjogok tekintetében.
Az oldalon megjelenő okmányok másolása csak tájékoztató jelleggel történhet és
kizárólag személyes és magáncélú használatra: az egyéb célra történő bármilyen
másolás illetve felhasználás szigorúan tilos és ahhoz az oldal megjelentetéséért
felelős társaság előzetes hozzájárulása szükséges.

Az információk engedélyezett másolatán minden esetben fel kell tüntetni a forrást és
a tulajdoni viszonyokat.
Megkülönböztető jelzések
Ellenkező megjegyzés hiányában az oldalon szereplő társaságok neve, logók,
termékek és márkanevek (R és TM termékek) az oldalt megjelentető társaság
tulajdonát képezik, és a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem
használhatók fel.
A felhasználó kötelezettségei
Az oldalt megtekintő és információkat szolgáltató személyek elfogadják, hogy a
megjelentető társaságnak jogában áll az anonim információkat továbbítani, és
engedélyezik, hogy ezzel a jogával éljen. Az oldalra látogatók ily módon szolgáltatott
információi nem kezelendők bizalmasan.
7. Pénzügyi információk:
Az oldalon szereplő dokumentumok tartalmazhatnak előrejelzéseket az oldalt
megjelentető
társaság pénzügyi
helyzetére, üzleti eredményére, ipari
tevékenységeire és stratégiáira vonatkozóan. Különösen az olyan kifejezések
használata, mint "tervez", "várható, hogy", valamint az Igazgatóság célkitűzéseire
vonatkozó kijelentések, a gyártásra és az üzleti eredményével kapcsolatos
irányvonalakra vonatkozó becslések és célkitűzések, előrejelzés jellegűek.
Ezek az előrejelzések olyan elméleteken alapulnak, amelyek pontatlanok lehetnek és
kockázati tényezőktől is függhetnek, mint például a valuta váltási árfolyamok
ingadozása, az olajipari termékek árának változása, a költségek csökkenthetősége,
az ökológiai szabályozások figyelembe vétele, valamint a gazdasági és általános
pénzügyi feltételek.
A honlapot megjelentető társaság nem vállal semmilyen felelősséget az előrejelzések
frissítésével kapcsolatban, az új információk, jövőbeli események, vagy egyéb
tényezők tekintetében.
8. Hypertext hivatkozások
A hivatkozások aktiválása
A honlapot megjelentető társaság nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon
kínált hivatkozások által elérhető oldalak tartalmát illetően. Ezen hivatkozásokat
szolgáltatásként ajánlja a honlap a felhasználóknak. A hivatkozások aktiválásáról
egyedül a honlap felhasználója dönt.
Hivatkozások engedélyezése
Amennyiben hypertext hivatkozást kíván létrehozni ezzel az oldallal, kérje a
megjelentetésért felelős társaság előzetes írásbeli engedélyét az alábbi címen:
TOTAL Lubricants Hungary Kft., 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.
9. Felelősség korlátozása
A honlapon rendelkezésre álló információk és ajánlások ("Információk")
közzétételekor a Társaságot a jóhiszeműség vezette. Az itt található információk a
hozzáférés pillanatában helytállóak.
Mindazonáltal a honlapot megjelentető társaság nem vállal képviseletet, sem pedig
kezességet az információk teljességét és pontosságát illetően. Az információk
hiteléből eredő kockázatokat teljes mértékben Ön viseli.

Ezekhez az információkhoz azzal a feltétellel jut hozzá, hogy azok felhasználása előtt
Ön és minden más személy meghatározza egy konkrét célra vonatkozó
érdeklődését. A honlapot megjelentető társaság semmilyen esetben nem vállal
felelősséget az ezen információknak adott hitelből, az információk felhasználásából,
illetve a hivatkozott termék használatából eredő károkért.
Ezen információk nem tekintendők ajánlásnak az információ-felhasználáshoz,
termékhasználathoz, eljárás- és berendezés-használathoz, sem pedig olyan
megfogalmazásnak, amely esetleg szabadalmakat, szerzői jogokat, illetve levédett
márkaneveket sért.
A honlapot megjelentető társaság határozottan elutasít minden olyan értelmezést,
amely alapján a honlapon megjelenő tartalmat vásárlási ajánlatnak. Semmilyen nyílt
vagy burkolt garancia nincs sem a szolgáltatott információk természetére, sem azok
alkalmasságára egy adott cél elérése érdekében, sem pedig az említett
információkban hivatkozott termékek illetve szolgáltatások tekintetében.
Az oldalon megjelenő Információk frissítéséért és javításáért a megjelentető társaság
semmilyen esetben nem vállal felelősséget.
Ugyanakkor a honlapot megjelentető társaság fenntartja a jogot a honlapján
megjelenő tartalom bármikor előzetes értesítés nélkül történő módosítására, illetve
javítására.
10. A honlap frissítése, használatának feltételei és alkalmazandó jog:
A honlapot megjelentető társaság bármikor megváltoztathatja az oldal használatának
feltételeit. Következésképpen ajánlott rendszeresen ellenőrizni a honlap
használatának hatályos feltételeit.
A honlap használatának általános feltételeire a magyar jog szabályai az irányadók és
a magyar bíróságok illetékességi körébe tartoznak.

