„Tovább ne törj” Felhasználó Feltételek

Figyelem! A tovabbnetorj.hu oldalain található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A
tartalmak illegális letöltése, másolása, avagy azok bármely egyéb módon történő jogellenes
felhasználása a hatályos magyar büntető szabályok szerint bűncselekményeknek minősülnek.
Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A tovabbnetorj.hu oldal által szolgáltatott tartalomhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi
alkotáshoz fűződő jogok jogosultja az LT.Com, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek
meg a weboldalon.
Felelősség
Az LT.Com mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok
pontosságát és elkerülje a zavarokat. Az oldal nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan
információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl.
számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja,
hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja. Ezzel egyidejűleg
az oldal személyes adatokat nem gyűjt, így nem is tárol.

Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást
létrehozni az LT.Com ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos
nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon
nem keltheti azt a látszatot, hogy az LT.Com támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy
hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a
weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.
Kapcsolat
A jelen weboldal üzemeltetője az LT Communication Reklámügynökség Kft. (székhely: Budapest
1139, Fáy utca 20.; adószám: 14469554241; Cégjegyzékszám: 0109905208).
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen: hello@ltcom.hu
Irányadó jog és joghatóság
A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. Az LT.Com nem tesz arra
irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül
megfelelőek vagy elérhetőek.
A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy
azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták
eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
Az oldal “cookie”-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy adatokat tároljon a felhasználó
számítógépén, a cookie-k pusztán technikai szempontból szükségesek.
Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

