ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Prawa autorskie
Zawartość serwisu www.apator.com, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne, video, a także układ
strony, jest własnością Apator Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ulicy Gdańskiej 4a lok. C4,
87-100 Toruń oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dz. U. 2021, poz. 1062). Każda osoba
korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie
dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. Każde
inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść strony internetowej
www.apator.com oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: Apator SA
Wszelkie prawa zastrzeżone. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw
autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej
ustawy.

Znaki towarowe
Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy,
są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Apator SA.
Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszym serwisie są znakami handlowymi odpowiednich
właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź
materiały. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu, powstanie ewentualnych
szkód i strat bezpośrednich lub pośrednich, utraconych zysków lub utraconych korzyści w wyniku tego
użytkowania. Całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę. Spółka zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części, informacji i materiałów zawartych
na stronie internetowej, w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.
Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron.
Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać
wskutek ich używania. Każdy użytkownik niniejszej strony, łączy się za jej pośrednictwem z innymi
stronami wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Uwagi
Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy
o kontakt: apator@apator.com

