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Използването на уебсайта www.renault-trucks.com се регулира от френското
законодателство.
Renault Trucks SASU разработи този уебсайт с цел информираност, личната
информация и комуникация. Потребителите могат да сърфират в сайта, както желаят, и
са упълномощени да копират данните, предоставени на сайта, само за лична и
нетърговска употреба, при условие че всички споменавания на репродукции и права на
интелектуална собственост, които се появяват в тези документи, се съхраняват и
уважават. Въпреки това разпространението, модификацията, предаването, повторното
използване, преадресирането или използването за обществена или търговска употреба
на информацията на сайта е забранено без предварителното писмено съгласие на
Renault Trucks SASU. Това включва текст, изображения, анимирани файлове или
саундтраци. Достъпът до сайта и използването му също е предмет на следните условия
(„Общи условия“) и трябва да спазва всички приложими закони. Достъпът и
разглеждането на сайта предполага безрезервно приемане на Общите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1 / Съдържанието на уебсайта, независимо от неговия характер (включително снимки,
видеоклипове, текстове, лога, изображения и т.н.), са защитени от права на
интелектуална собственост, собственост на Renault Trucks или за които Renault Trucks е
притежател на лиценз.
2 / Renault Trucks SASU се стреми да публикува на сайта само точна и актуална
информация; въпреки това, Renault Trucks SASU не дава гаранция в това отношение и
не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, засягащи
съдържанието на сайта.
ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ Е ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЕ. ТЯ Е ИЗВЪНДОГОВОРНА, ПУБЛИКУВАНА Е САМО ЗА СВЕДЕНИЕ
И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО СЪВЕТ.
Renault Trucks SASU си запазва правото да променя и/или коригира съдържанието на
информацията на този интернет сайт по всяко време и без предизвестие, без това да

ангажира отговорността на Renault Trucks SASU, дилъри от сервизната мрежа или
служители на компанията. Renault Trucks SASU по никакъв начин не може да гарантира
изчерпателния характер на информационното съдържание и не поема никаква
отговорност за каквито и да е неясноти, неточности, пропуски или печатни грешки,
както и за каквито и да е щети, настъпили в резултат на неправомерно вмешателство на
трето лице, довело до промяна на информацията, представена на сайта.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Renault Trucks SASU НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПРЯКА, КОСВЕНА, КОНКРЕТНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА
ЩЕТА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, НАСТЪПИЛА В РЕЗУЛТАТ НА
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ ИЛИ ДРУГ ИНТЕРНЕТ САЙТ,
ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКА ОТ ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА
СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: ФИНАНСОВИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ И ЗАГУБА НА
ПРОГРАМИ ИЛИ ДАННИ ОТ ВАШАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО Renault Trucks SASU Е БИЛ
ИЗРИЧНО ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
Renault Trucks SASU не може в никакъв случай да носи отговорност за неправомерно
или противоречащо на представените условия използване, което би нарушило правата
на трето лице.
Renault Trucks SASU не предоставя никаква гаранция нито представяне от какъвто и да
е вид на всеки друг интернет сайт, достъп до който можете да осъществите чрез
настоящия сайт. Тези гаранции и/или представяне са предоставени единствено с цел
удобство и в никакъв случай не водят до поемане или приемане на отговорност от
страна на Renault Trucks SASU, свързана със съдържанието или използването на други
интернет сайтове.
Информацията на този уебсайт може да съдържа препратки или връзки към продукти,
услуги и др. на Renault Trucks SAS, които не са представени/не се предлагат на вашия
пазар. Следователно тяхната точност не може да бъде гарантирана. Такива препратки
не означават, че Renault Trucks SASU планира да пусне тези продукти, услуги и др. на
вашия пазар. За допълнителна информация относно продукти, услуги и др., които са на
разположение или за да направите поръчка, моля, свържете се с вашия местен дилър.
3 / Всяка комуникация или информация, изпратена от потребител до Сайта, независимо
дали по имейл или по друг начин, съдържаща данни, коментари или предложения, ще
се счита за неповерителна и не е защитена от никакви права на собственост. Всичко
изпратено или предадено може в резултат да се използва от Renault Trucks SASU и
неговите подразделения за каквито и да било цели, включително по-специално
възпроизвеждане, разпространение, предаване, публикуване и разпространение. Освен
това, Renault Trucks SAS може свободно да използва всяка идея, концепция, ноу-хау
или техника, съдържащи се в съобщенията, изпратени до Сайта от потребителите, и
това до всяка цел, включително разработването, производството и маркетинга или
продуктите, използвайки съответната информация.
4 / Изображенията на хора или места, представени на Сайта, са собственост на Renault
Trucks SASU или се използват с негово разрешение. Използването на тези изображения
от потребителя на сайта или от друго лице е забранено, освен ако изрично не е
посочено друго в настоящите Общи условия или на уебсайта. Неразрешеното

използване на тези изображения може да представлява нарушение на закона и
приложимите разпоредби относно авторските права, търговските марки, защитата на
личните данни, публичността и комуникациите.
5 / Търговските марки, лога и отличителни знаци (наричани заедно „Търговски марки“),
представени на уебсайта, са търговски марки, принадлежащи на Renault Trucks SAS и /
или на трети страни. Никое упоменаване, съдържащо се в този уебсайт, не може да се
тълкува като приписване на разрешение, изрично или имплицитно, лиценз или каквото
и да е друго право за използване на една или повече от търговските марки без
предварително писмено разрешение на нейния (те) собственик (ци). Всяко използване
на търговски марки или друга информация, представена на уебсайта, която не е
изрично разрешена в настоящите Общи условия, е строго забранено. Renault Trucks
SASU предупреждава, че ще защити правата си, по-специално тези, свързани с
интелектуалната собственост, с всички възможни правни средства, с които разполага,
включително съдилищата.
Renault Trucks SASU не е проверила всички интернет сайтове, свързани с този сайт, и
не може да носи отговорност за тяхното съдържание. Достъпът на потребителя до
страници извън този сайт или до който и да е друг сайт е единствено на негова
собствена отговорност.
6 / Renault Trucks SASU си запазва правото да променя и актуализира настоящите
Общи условия по всяко време. Такива модификации и актуализации са обвързващи за
потребителя, който в резултат трябва да се позовава редовно на този раздел, за да
провери приложимите в момента Общи условия, на които той / тя трябва да спазва.
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Рекламна агенция
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