ОБЩИ УСЛОВИЯ
Срокове и условия
Достъпът, разглеждането и/или използването на този сайт се извършват съгласно следните Условия,
другите условия или указания, посочени в сайта, както и съгласно приложимото законодателство,
разпоредби и наредби, включително но не само законодателството отнасящо се до търговските марки и
авторските права. Използвайки настоящия сайт вие приемате и се съгласявате с горепосочените и със
следните Условия:
Съдържание и точност на информацията
Тъй като www.infinity.bg предприема разумни действия, за да осигури щото информацията,
изображенията, текстът или връзките (информацията), съдържащи се в този сайт да бъдат точни и пълни,
www.infinity.bg не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на
информацията. Www.infinity.bg не поема никаква отговорност за пропуски или грешки в или по
отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.
Странични сайтове
Сайтът съдържа препратки към други web сайтове, които са собственост на трети лица. Наличните
препратки от този сайт към web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за
ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от нашия сайт. Www.infinity.bg не
контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание и условия за
ползване.
Изображения
Всички изображения, съдържащи се или изложени от www.infinity.bg в сайта са собственост на
притежателя на авторското право и на лицата (ако има такива), показани на тези изображения. В сайта са
използвани и снимки от производителите на съответните артикули. Те са собственост на съответния
производител. Интелектуална собственост Всички авторски права, наименования, лого и/или запазени
марки, представени на сайта, са собственост на съответните им притежатели.
Oграничаване на отговорността
Достъпът или използването на този сайт се извършва на ваш собствен риск, като вие приемате и се
съгласявате с всичко в сайта във вида, в който е изложено, без изрични или подразбиращи се гаранции,
включително но не само гаранции за търговски качества или пригодност за определена употреба. Освен
това www.infinity.bg не носи и няма да носи никаква отговорност, като рискът поемате изцяло вие, по
отношение на следното: прекъсване на услугата, всякакви връзки до сайтове на трети страни, всякакъв
вид комуникации с трети страни и всякакви повреди на вашия компютър или друго имущество,
произтичащи в резултат от достъпа ви или използването на този сайт, включително но не само по
отношение на всякакви повреди, предизвикани от компютърни вируси или връзки към сайтове на трети
страни. Инфинити ООД не носи отговорност за преки, непреки, случайни, нарочни, наказуеми или друг
вид щети, произтичащи от достъпа Ви до или от използването на този сайт.
Промени и обновявания
Информацията е предоставена от www.infinity.bg за удобство и може да се променя без предизвестие.
Www.infinity.bg може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като
прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени
и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме ви периодично да
посещавате тази страница и да прочетете и се запознаете с текущите Условия, както и с целия сайт, за да
се запознаете с всички Промени и Обновявания.

