
Jogi nyilatkozat 

 

1.)  A Mesotica Kft. weboldalán történő böngészéssel Ön tájékoztatást kap a termékekről, a 

felhasználás feltételeiről, az elektromos kommunikációról, online rendelésről, és egyéb 

információkról, melyet Ön a honlap használatával elfogad. 

 

2.) A Mesotica Kft. fenntartj a jogot, hogy a weboldal tartalmán értesítés nélkül bármikor 

változtatásokat, javításokat hajtson végre, vagy akár megszűntesse azokat. 

 

3.) A Mesotica Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő semmilyen elírásért, 

pontatlanságért, hiányos információ közlésért. A weboldalon található esetleges  elírás vagy 

pontatlanság a weblap üzemeltetőjének felelőssége, így Mesotica Kft. az abból származó 

esetleges veszteségekért vagy kárért nem vállal felelősséget. 

 

4.) Mesotica Kft. a harmadik fél által az oldalon megjelentetett, publikált tartalomért nem vonható 

felelősségre, Mesotica Kft. nem ellenőrzi, hogy harmadik fél a hivatkozásai kapcsán milyen 

tartalmakat használ fel az esetleges publikációkhoz. 

 

5.) Mesotika.com weboldal üzemeltetése külső szerverről történik, így Mesotica Kft. nem tudja 

garantálni, hogy a weboldal hozzáférése folyamatos vagy hibamentes lesz. Mesotica Kft. nem 

vonható felelősségre a weboldal használatra képtelen állapotából, hibás működéséből, 

üzemzavarból, virus okozta rendszerhibából vagy más hasonló okokból eredő 

információtechnológiai károkért, veszteségekért, költségekért. 

 

6.) Mesotica Kft. a regisztrált vevői és partnerei személyére és adataira vonatkozó valamennyi 

információt üzleti titokként kezel. 

 

7.) Mesotica Kft. szerzői jogai: 

- A mesotica.com weboldal tartalma, az összes képi és szöveges tartalom, különösen a 

terméknevek, logók, szlogenek, grafikák, ajánlások, tájékoztatók, nyilatkozatok, képek és 

egyéb információs anyagok nemzetközi szerzői jogi oltalom alatt állnak. 

- A mesotica.com weboldal összes tartalmának bármilyen formájú felhasználása kizárólag a 

Tulajdonos, azaz a Mesotica Kft. specifikusan erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 

- A mesotica.hu weboldal összes tartalma a Mesotica Kft. kizárólagos tulajdona, és nemzetközi 

szerzői jogvédelem alatt áll.  

- A Mesotica Kft. fent részletezett szerzői jogvédelemre vonatkozó feltételein kívül minden 

esetben a 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a mindenkor hatályos szerzői jogokról szóló 

törvények az irányadóak. Amennyiben ezeket a jogokat külső személy megsérti, úgy az 

szerzői-, polgári-, és bűntetőjogi következményekkel járnak. 

8.)   Jelen jogi nyilatkozat kiállításának dátuma: 2018. Május 20. 

 

 

 

 


