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FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A www.naturterapia.hu honlap tartalma, oldalainak bármely alkotóeleme, akár
cikkek, blogbejegyzések, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek,
tanulmányok, tájékoztató leírások, újságcikkek, interjúk, tananyagis- mertetés
stb. a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, azoknál
feltüntetett szerzők szerzői jog- védelem alá esnek. Kőszegi Zsuzsanna egyéni
vállalkozó (székhelye: 1106 Budapest, Váltó utca 18/4.; adószáma:
65105814-1-42; statisztikai számjele: 65105814-8559-231-01; statisztikai
ágazati kód: 8559; bankszámla: MKB 10300002-10538137-49010022; IBAN:
HU76 1030 0002 1053 8137 4901 0022; képviselő: Kőszegi Zsuszanna; tel:
+36-70-607-1715) kizárólagos szellemi alkotása, szerzői alkotásnak
tekintendő.Ezen tartalmaknak a felhaszná- lásához (kivéve az oldalon
elhelyezett megosztó és lájkoló gombokkal való továbbküldéséhez) a
jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.Tilos a honlap
tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában lemásolni,
sokszorosítani akár online, akár papíralapon. Tartalom másolása esetén
szigorúan fel kell tüntetni a honlapra utaló hivatkozást a forrás megjelölésével.
A honlapon található bármilyen információt, ötle- tet, javaslatot, technikát bárki
csak a saját felelősségére használhatja, ezért nem vállal felelősséget a
jogtulajdonos. Harmadik fél által létrehozott anyagokért, melyen a
jogtulajdonos weboldala szerepel felelősséget nem vállal a honlap tulajdonosa.

A honlap tartalmaz külső honlapokra mutató hivatkozásokat. Ezen külső
oldalak adatkezelése cégünktől füg- getlen, így azokért felelősséget vállalni
nem tudunk.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást,
átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse.
Megrendelő / honlap látogató tudomásul veszi, hogy a honlaphoz való
hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató.
A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő
működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből
eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más
veszteségért való felelősségét Szol- gáltató kifejezetten kizárja. Kárigény esetén
a vita rendezését Felek elsősorban előzetes és békés úton kísérlik meg. Felek
csak az ezen az ily módon történt egyeztetések sikertelensége után fordulnak
bírósághoz.
Az ingyenesen letölthető anyagokkal kapcsolatban
A honlap oldalának megnyitásával a látogató elfogadja az itt felsorolt
feltételeket. Amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg az oldalt,
ne töltse le az anyagokat!A felhasználó elfogadja, hogy az ingyenesen elérhető
tanulmányokról, írásokról, e-könyvekről, hanganyagokról, videó anyagokról, és
minden egyéb anyagról nem készít illegális másolatokat.Tudomásul veszi, hogy
az anyagot térítésmentesen kapja, így az ingyenes any- agokkal kapcsolatban
nem él panasszal, a szerzőre nézve negatívan semmilyen fórumon nem
nyilatkozik.
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