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Renault Trucks SASU
Jednoosobowa spółka akcyjna o kapitale 50 000 000,00 euro.
RCS Lyon 954 506 077 - Identyfikator TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - Francja
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Korzystanie ze strony internetowej www.renault-trucks.com podlega prawu francuskiemu.

Renault Trucks SASU stworzył tę stronę internetową w celach edukacyjnych, informacyjnych i komunikacyjnych.
Użytkownicy mogą przeglądać stronę według własnego uznania i są upoważnieni do kopiowania danych
zamieszczonych na stronie wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania i
przestrzegania wszystkich wzmianek o reprodukcji i prawach własności intelektualnej, które znajdują się na tych
dokumentach. Jednakże, rozpowszechnianie, modyfikowanie, przesyłanie, ponowne wykorzystywanie,
przeadresowywanie lub wykorzystywanie do celów publicznych lub komercyjnych informacji zawartych na stronie
jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Renault Trucks SASU. Dotyczy to tekstów, obrazów, plików
animowanych lub ścieżek dźwiękowych. Dostęp do strony i jej użytkowanie podlegają również następującym
warunkom ("Warunki ogólne") i muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Dostęp i przeglądanie strony
internetowej oznacza bezwarunkową akceptację Warunków ogólnych.

WARUNKI OGÓLNE

1/ Zawartość strony internetowej, niezależnie od jej charakteru (w tym zdjęcia, filmy, teksty, loga, obrazy, itp.) są
chronione prawami własności intelektualnej, których właścicielem jest Renault Trucks lub do których Renault Trucks
posiada licencję.

2/Renault Trucks SASU dokłada wszelkich starań, aby zamieszczać na stronie wyłącznie precyzyjne i aktualne
informacje, jednakże Renault Trucks SASU nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie. Nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, niezależnie od ich charakteru, które mogą mieć wpływ na zawartość strony.

INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJĄ. MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY, NIE SĄ UMOWNE I NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO
PORADA.

Renault Trucks SASU zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub korekty treści informacji zawartych na stronie
internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie pociąga to za sobą odpowiedzialności Renault Trucks
SASU, członków jego sieci lub jego pracowników. Renault Trucks SASU nie może w żaden sposób zagwarantować
wyczerpującego charakteru treści informacji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości, pomyłki,
przeoczenia lub błędy literowe, jak również za wszelkie szkody wynikające z nieuczciwej ingerencji osób trzecich,
prowadzącej do modyfikacji informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

W ŻADNYM PRZYPADKU Renault Trucks SASU NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNE PRZED OSOBAMI TRZECIMI ZA
JAKĄKOLWIEK SZKODĘ BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, SZCZEGÓLNĄ LUB KONSEKWENTNĄ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU,
WYNIKAJĄCĄ Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY DOSTĘPNEJ POPRZEZ LINKI
HYPERTEKSTOWE Z TEJ STRONY, W TYM, W TYM, ALE NIE TYLKO, JAKĄKOLWIEK SZKODĘ FINANSOWĄ LUB
HANDLOWĄ I JAKĄKOLWIEK UTRATĘ PROGRAMÓW LUB DANYCH W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA INFORMATYKĄ LUB
INNYM, NAWET JEŚLI Renault Trucks SASU ZOSTAŁO WYRAŹNIE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TAKIEJ SZKODY.

Renault Trucks SASU w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie niezgodne z prawem
lub sprzeczne z niniejszymi warunkami, które może naruszyć prawa osób trzecich.

Renault Trucks SASU nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiejkolwiek
innej strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony. Te gwarancje i/lub
oświadczenia są podane wyłącznie dla wygody i w żadnym wypadku nie oznaczają, że Renault Trucks SASU ma
ponosić lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z treścią lub korzystaniem z tych innych stron
internetowych.

Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać odniesienia lub linki do produktów, usług, itp. firmy Renault
Trucks SAS, które nie są prezentowane lub dostępne w Państwa kraju. Nie możemy zatem zagwarantować ich
dokładności. Takie odniesienia nie oznaczają, że Renault Trucks SASU planuje wprowadzenie tych produktów, usług,
itd. w Państwa kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji o dostępnych produktach, usługach, itp. lub w celu
złożenia zamówienia, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.

3/ Wszelkie komunikaty lub informacje przesyłane przez użytkownika na Stronę, zarówno za pośrednictwem poczty
elektronicznej, jak i w inny sposób, zawierające dane, komentarze lub sugestie, będą traktowane jako jawne i
niechronione żadnymi prawami własności. Każda wysłana lub przekazana informacja może być wykorzystana przez
Renault Trucks SASU i jego filie w dowolnym celu, w tym w szczególności do powielania, rozpowszechniania,
przekazywania, publikacji i dystrybucji. Ponadto, Renault Trucks SASU może dowolnie wykorzystywać wszelkie
pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w wiadomościach przesyłanych na Stronę przez użytkowników,
w dowolnym celu, w tym do rozwoju, produkcji i marketingu produktów wykorzystujących te informacje.

4/ Zdjęcia osób lub miejsc przedstawione na Stronie są własnością Renault Trucks SASU lub zostały użyte za jego
zgodą. Wykorzystanie tych wizerunków przez użytkownika strony lub jakąkolwiek inną osobę jest zabronione, chyba
że wyraźnie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach Ogólnych lub na stronie internetowej. Nieuprawnione
wykorzystanie tych zdjęć może stanowić naruszenie prawa i obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich,
znaków towarowych, ochrony prywatności, reklamy i komunikacji.

5/ Znaki towarowe, loga i znaki wyróżniające (zwane łącznie "Znakami towarowymi") przedstawione na stronie
internetowej są znakami towarowymi należącymi do Renault Trucks SAS i/lub osób trzecich. Żadna wzmianka
zawarta na niniejszej stronie internetowej nie może być interpretowana jako przyznanie upoważnienia, wyraźnego
lub dorozumianego, licencji lub jakiegokolwiek innego prawa do używania jednego lub więcej Znaków Towarowych
bez uprzedniej pisemnej zgody ich Właściciela(ów). Jakiekolwiek użycie Znaków Towarowych lub innych informacji
przedstawionych na stronie internetowej, które nie zostało wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach Ogólnych,
jest surowo zabronione. Renault Trucks SASU ostrzega, że będzie chronić swoje prawa, w szczególności te dotyczące
własności intelektualnej, za pomocą wszelkich dostępnych środków prawnych, w tym sądowych.

Renault Trucks SASU nie zweryfikowała wszystkich stron internetowych, do których prowadzą odnośniki
hipertekstowe, a ponieważ nie jest ich wydawcą, nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść. Dostęp
użytkownika do stron zewnętrznych w stosunku do tej strony lub do jakiejkolwiek innej strony nie ma wpływu na
odpowiedzialność Renault Trucks SASU.
6/ Renault Trucks SASU zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym
czasie. Takie zmiany i aktualizacje są wiążące dla użytkownika, który w związku z tym powinien regularnie zaglądać
do tej sekcji w celu sprawdzenia aktualnie obowiązujących Warunków Ogólnych, którym może podlegać.

INFORMACJE KOŃCOWE

ANTIGONE COMMUNICATION - SAS
Koncepcja, projekt i opracowanie
9, avenue du 8 mai 1945
69500 BRON
+33 (0)4 72 14 13 03
https://www.antigone.fr/

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER
Zdjęcia
www.mediacenter.renault-trucks.com

OVH
Hosting

2 rue Kellermann BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1
0899 701 761
https://www.ovh.com/fr/

