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1. Szerzői jog
Szerzői jog 2016 Arvato Distribution GmbH. Minden jog fenntartva.
Minden az Arvato Distribution GmbH honlapján, http://eshop.asus.com megtalálható tartalom
(szöveg, képek, grafikák, hang-, videó- és animációs fájlok, valamint azok csoportosítása, stb.)
szerzői jogi és egyéb szellemi alkotások védelmére vonatkozó törvények védelme alatt áll. Ez a
jogi védelem az adatbázisokkal és a hasonló rendszerekkel szemben is érvényes. A tartalom
csak az internetről való rendeltetésszerű szabad letöltésre használható fel. Ezen weblapok
tartalmát, a szerzői jog keretein kívül az Arvato Distribution GmbH előzetes írásbeli engedélye
nélkül nem szabad semmilyen formában sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni vagy
harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni. A weblap némely része olyan képeket tartalmaz,
amelyekre harmadik személyek szerzői jogai vonatkoznak. Amennyiben nincs eltérően
meghatározva, az Arvato weblapon található összes védjegy a védjegyjogra védelméről szóló
törvény oltalma alatt áll.

2. Garancia
A jelen internetes ajánlat minden adatát gondosan ellenőriztük. Mindent megteszünk, hogy
folyamatosan bővítsük és frissítsük az itt található információkat. Azonban nem tudjuk garantálni
az információk teljességét, pontosságát és teljes aktualitását. Az Arvato Distribution GmbH ezen
információkat bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság vagy garancivállalás nélkül
teszi elérhetővé. Arvato Distribution GmbH kizár minden felelősséget azon károkért, amelyek
közvetlenül vagy közvetve a jelen weboldal használatából keletkeznek, feltéve, hogy ezek nem
vezethetők vissza az Arvato Distribution GmbH szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartására.

3. Szerkesztői információk
Arvato Distribution GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 23
D-33332 Gütersloh, Germany

www.arvato.com
Email to: shop_hu@asus.com
1

eshop.asus.com

Arvato Distribution GmbH, bejegyzett székhely: Harsewinkel
Cégjegyzék: Helyi biróság Gütersloh, cégjegyzékszám: HRB 2200
Ügyvezetők: Andreas Barth, Carsten Coesfeld, Frank Schirrmeister, Boris Scholz, Martin Stirm,
Niels Weithe, Dr. Thorsten Winkelman
Fizikális termékek ÁFA-azonosítója: HU30327748
Digitális termékek ÁFA-azonosítója: DE811147844

4. Megjegyzés
A jelen oldalakon minden adatot a lehető legnagyobb gondossággal teszünk közzé, de
mindenféle szavatosság nélkül.
Az itt közzétett információk használata az Ön saját felelősségére történik. Nem vállalunk
semmilyen felelősséget az ezen az oldalakon közzétett adatok/információk használata által
közvetlenül vagy közvetett keletkezett károkért.
Ezt a honlapot a legjobban használható az Internet Explorer 9 vagy újabb, illetve a jelenlegi
verzió a Firefox, Chrome és a Safari.

5. Nyilatkozat
Az 1998. május 12-i ítéletével a Hamburgi tartományi bíróság úgy határozott, hogy egy másik
weblapra mutató link feltüntetésével a belinkelt oldal tartalmáért adott esetben szintén
felelősséget kell vállalni. Ezt a Hamburgi tartományi bíróság szerint csak úgy lehet
megakadályozni, ha ezen tartalmaktól kifejezett elhatárolódás történik. Ezért ezen a helyen
utalunk arra, hogy a jelen weblap az összes belinkelt weblap tartalmától és összeállításától
elhatárolódik és azokat nem teszi magáévá.

6. Visszaélés
Minden tőlünk telhetőt elkövetünk az oldal zavartalan működésének érdekében. Ennek ellenére
leállások és hibák előfordulhatnak. A technikai problémák elhárításhoz webmesterünk a
következő címen érhető el: shop_webmaster@asus.com.
Ha Ön az oldallal vagy annak tartalmával kapcsolatban visszaélést tapasztal, kérjük
tájékoztasson minket az alábbi címen: shop_abuse@asus.com.
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