WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
BRIDGESTONE.PL
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZEGO
SERWISU. ODWIEDZANIE I KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO SERWISU INTERNETOWEGO OZNACZA OBJĘCIE
NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. JEŻELI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA OBJĘCIE
NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO SERWISU
INTERNETOWEGO, ZAŚ BRIDGESTONE MA PRAWO OGRANICZENIA LUB UNIEMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO
SERWISU. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z BRIDGESTONE NA
ADRES: infopr@bridgestone.eu.
_____________________________________________________________________________________________

1. Definicje
„BRIDGESTONE” oznacza spółkę BRIDGESTONE EUROPE NV utworzoną na podstawie prawa belgijskiego, z
siedzibą przy Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, i wpisaną do Rejestru Podmiotów Prawnych pod
numerem 0441 192 820 w Brukseli;
„My”/ „Nas”/ „Nasz” odnosi się do BRIDGESTONE;
„Użytkownik” / „Użytkownicy” oznacza użytkownika lub użytkowników Serwisu Internetowego, łącznie lub
indywidualnie, w zależności od kontekstu;
„Serwis Internetowy” oznacza stronę internetową pod adresem www.bridgestone.pl i każdym adresem URL, którym
może on zostać zastąpiony w przyszłości; oraz
„Państwo” / „Państwa” odnosi się do Państwa jako Użytkowników Serwisu Internetowego.
2. Dostęp do Serwisu Internetowego
Niniejszy Serwis Internetowy jest własnością BRIDGESTONE.
BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy dostępu, w dowolnym czasie, do Serwisu
Internetowego lub jego części.
BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Serwisu Internetowego ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieupoważnionej ingerencji ludzkiej, wirusów, defektów czy innych przyczyn poza
kontrolą BRIDGESTONE utrudniających czy zagrażających administracji lub bezpieczeństwu portalu serwisu
internetowego.
3. Zawartość
Informacje zawarte w niniejszym Serwisie Internetowym podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są
wiążące.
O ile nie stwierdzono jednoznacznie inaczej, w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego nie przysługują inne
prawa niż prawo realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu.
BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych zmian zawartości i układu graficznego Serwisu
Internetowego w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.
BRIDGESTONE nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy techniczne, problemy sprzętowe lub oprogramowania,
utratę połączenia z siecią czy zniekształconą transmisję.

4. Obowiązki Użytkownika
Nie będą Państwo korzystać z Serwisu Internetowego w sposób naruszający lub uchybiający prawom innych osób,
firm czy spółek (w tym, między innymi, prawom własności intelektualnej, prawom do poufności czy prawom do
ochrony danych); Przesyłanie lub wspieranie przesyłania niezamawianych wiadomości, w dużych ilościach lub
pojedynczych, oraz wysyłanie spamu za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest surowo zabronione.
Nie będą Państwo wysyłać ani przekazywać za pośrednictwem Serwisu Internetowego wirusów komputerowych,
makrowirusów, koni trojańskich, robaków itp. w celu ingerencji, zakłócenia lub przerwania normalnych procedur
operacyjnych komputera.
Nie będą Państwo wysyłać ani przekazywać za pośrednictwem Serwisu Internetowego ani zamieszczać materiałów
szkalujących, obraźliwych, obscenicznych lub o charakterze groźby lub też mogących powodować irytację, niepokój
czy niepotrzebne obawy lub naruszających postanowienia obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub
naruszających prawa innych osób (w tym, między innymi, prawa autorskie, prawa do baz danych i poufności).
Tworzenie linków do Serwisu Internetowego jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej,
jednoznacznej pisemnej zgody BRIDGESTONE. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu ingerencję
we właściwe działanie Serwisu Internetowego, w szczególności manipulowanie, włamywanie się czy zakłócanie w
inny sposób pracy systemu komputerowego, serwera, routera i innych urządzeń podłączonych do Internetu
powiązanych z Serwisem Internetowym.
Nie jest dozwolone korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób mogący skutkować przerwaniem, uszkodzeniem,
obniżeniem efektywności czy też pogorszeniem efektywności lub funkcjonalności Serwisu w inny sposób.
Nie jest dozwolone tworzenie ani publikowanie linków hipertekstowych do żadnej części Serwisu Internetowego ani
też podejmowanie prób nieupoważnionego dostępu do żadnej części Serwisu.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek praw, roszczeń czy działań względem innych Użytkowników w związku z
korzystaniem przez takich Użytkowników z Serwisu Internetowego, będą Państwo dochodzić takich praw czy
roszczeń lub podejmować działania niezależnie i bez prawa regresu do Nas.

5. Odszkodowanie
Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność (i wypłacą pełne odszkodowanie) z tytułu roszczeń, odpowiedzialności,
szkód, strat, kosztów czy wydatków, w tym kosztów prawnych, poniesionych przez Nas w związku z naruszeniem
przez Państwa Warunków czy innej odpowiedzialności będącej skutkiem korzystania przez Państwa z Serwisu
Internetowego lub też korzystania z Serwisu Internetowego przez inną osobę za pośrednictwem Państwa komputera
lub konta internetowego.

6. Linki do innych stron internetowych
Serwis Internetowy może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich w celu zaoferowania Naszym
Użytkownikom wartości dodanej. Niniejszym potwierdzają Państwo, że BRIDGESTONE nie ponosi
odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów, nie zatwierdza i nie ponosi
odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub treści (w tym treści
wprowadzających w błąd lub szkalujących) takich stron internetowych, w tym (między innymi) wszelkich reklam,
produktów czy innych materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub zasobach, ani też za szkody, straty czy
przestępstwa będące skutkiem lub domniemanym skutkiem polegania na lub korzystania z takich treści, towarów czy
usług dostępnych na stronach lub w zasobach zewnętrznych.
7. Monitoring
BRIDGESTONE ma prawo, lecz nie obowiązek, monitorowania wszelkich działań i treści powiązanych z Serwisem
Internetowym. BRIDGESTONE ma prawo badania wszelkich zgłoszonych naruszeń niniejszych Warunków lub skarg
i podejmowania wszelkich działań, jakie BRIDGESTONE uzna za stosowne (w tym, między innymi, wystosowania
ostrzeżenia, zawieszenia, zakończenia lub określenia warunków Państwa dostępu i/lub usunięcia materiałów z
Serwisu Internetowego).

8. Prawa Własności Intelektualnej
Przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, znaków
handlowych i wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej czy inne prawa dotyczące Serwisu Internetowego, w
tym, między innymi, zawartości – niezależnie od formy – i układu graficznego, pozostają własnością Naszą lub
Naszych dostawców danych i licencjodawców.
Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu Internetowego, w tym, między innymi, zawartości – niezależnie
od formy – i układu graficznego, bez uprzedniej pisemnej zgody BRIDGESTONE, jest surowo zakazane. Takie
wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody BRIDGESTONE może stanowić naruszenie praw własności
intelektualnej, o ile inne postanowienia nie będą jednoznacznie wynikać z przepisów prawa.
Ewentualne kopie niniejszych Warunków lub ich części muszą zawierać oświadczenie odnośnie prawa własności
intelektualnej oraz wszelkie inne informacje o prawie własności intelektualnej, w zakresie, w jakim kopiowanie
niniejszych Warunków jest dozwolone na mocy wyżej określonych postanowień.
9. Ograniczenie Odpowiedzialności
Materiały udostępniane w Serwisie Internetowym mają na celu umożliwienie użytkownikom uzyskania dostępu do
informacji i aktualnych wiadomości odnośnie działalności BRIDGESTONE. BRIDGESTONE podejmuje działania w
celu zapewnienia aktualności i prawidłowości takich materiałów. Podejmujemy uzasadnione starania w celu
weryfikacji prawidłowości informacji umieszczanych w Serwisie Internetowym, przy czym nie udzielamy zapewnienia,
jednoznacznego ani dorozumianego, odnośnie prawidłowości takich informacji.
SERWIS INTERNETOWY JEST UDOSTĘPNIANY „W POSTACI AKTUALNEJ” I BRIDGESTONE ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, ZARÓWNO JEDNOZNACZNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM
TAKŻE PRZYKŁADOWYCH I BEZ OGRANICZEŃ, ODNOŚNIE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W
NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE.
Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie możemy zagwarantować, a zatem nie możemy ponosić odpowiedzialności
za bezpieczeństwo Serwisu Internetowego oraz informacji udostępnianych lub pobieranych przez Państwa z Serwisu.
W
NAJSZERSZYM
DOZWOLONYM
PRAWEM
ZAKRESIE
BRIDGESTONE
NIE
PRZYJMUJE
ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM PAŃSTWA ANI OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W
TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH ANI INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z
KORZYSTANIA LUB UTRATY KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, O CHARAKTERZE KONTRAKTOWYM
LUB DELIKTOWYM, POWSTAŁYCH NA SKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDANIEM, KORZYSTANIEM,
POLEGANIEM NA TREŚCIACH SERWISU INTERNETOWEGO LUB DZIAŁANIAMI SERWISU INTERNETOWEGO,
CZY TO NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI, BŁĘDU, POMINIĘCIA CZY INNYCH PRZYCZYN, ZE STRONY
BRIDGESTONE, JEJ PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW CZY INNYCH OSÓB.
Nie ponosimy odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej ani na innej podstawie w przypadku poniesienia przez
Państwa strat lub szkód przy łączeniu się z Serwisem Internetowym za pośrednictwem linku hipertekstowego osoby
trzeciej.
Nie ponosimy odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym, między innymi, z tytułu zaniedbania),
przedkontraktowej czy z tytułu innych oświadczeń (nie będących oświadczeniami celowo wprowadzającymi w błąd)
ani na innej podstawie z tytułu lub w związku z Serwisem Internetowym czy produktami lub usługami oferowanymi w
Serwisie Internetowym przez Nas lub w Naszym imieniu za:






straty gospodarcze (w tym, między innymi, utrata przychodów, korzyści, kontraktów, działalności lub
przewidywanych oszczędności); lub
utrata wartości firmy lub reputacji; lub
szkody szczególne, uboczne lub wynikowe;
w każdym przypadku, niezależnie od faktu, czy którakolwiek ze Stron posiadała wiedzę odnośnie ich
poniesienia w terminie wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem straty.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE BĘDZIE OGRANICZAĆ ANI WYŁĄCZAĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BRIDGESTONE Z TYTUŁU WPROWADZANIA W BŁĄD LUB SPOWODOWANIA ŚMIERCI
LUB OBRAŻEŃ CIAŁA NA SKUTEK ZANIEDBAŃ BRIDGESTONE.

10. Prawa BRIDGESTONE
10.1. BRIDGESTONE zastrzega sobie prawo:
10.1.1. modyfikacji lub wycofania, czasowego lub stałego, Serwisu Internetowego (lub jego dowolnej części) z
powiadomieniem lub bez powiadomienia, zaś Państwo przyjmują, że BRIDGESTONE nie będzie ponosić
odpowiedzialności, w stosunku do Państwa czy osób trzecich, z tytułu takiej modyfikacji lub wycofania Serwisu
Internetowego;
10.1.2. zmiany niniejszych Warunków w dowolnym terminie, zaś dalsze korzystanie przez Państwa z Serwisu
Internetowego (lub jego części) będzie traktowane jako akceptacja takich zmian. Państwo ponoszą odpowiedzialność
za regularne sprawdzanie, czy nie dokonano zmian niniejszych Warunków. Aktualna wersja jest zawsze dostępna w
Serwisie Internetowym. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian do niniejszych Warunków, prosimy o niezwłoczne
zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego.
10.2. BRIDGESTONE będzie podejmować wszelkie uzasadnione działania celem utrzymania Serwisu Internetowego.
Serwis Internetowy może podlegać zmianom. Nie będą Państwo uprawnieni do otrzymania odszkodowania z tytułu
niemożności dalszego korzystania z dowolnej części Serwisu lub na skutek awarii, zawieszenia lub wycofania całości
lub części Serwisu ze względu na okoliczności znajdujące się poza Naszą kontrolą.
11. Prawo właściwe i właściwość sądu
Niniejsze Warunki podlegają i należy je interpretować wyłącznie zgodnie z prawem polskim
Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Brukseli. Korzystanie
z Serwisu Internetowego oznacza, iż wyrażają Państwo zgodę na objęcie jurysdykcją i stawienie się w takich sądach.
12. Klauzula Salwatoryjna
Jeżeli którakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieskuteczną lub, z
jakichkolwiek przyczyn, niewykonalną, fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych
postanowień niniejszych Warunków.
13. Powiadomienia
13.1. Powiadomienia związane z niniejszymi warunkami prosimy przesyłać:
13.1.1. za pośrednictwem poczty na adres: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia;
13.1.2. pocztą elektroniczną na adres infopr@bridgestone.eu
13.2. Potwierdzenie wysłania nie gwarantuje otrzymania przez Nas Państwa powiadomienia. Prosimy o zapewnienie,
że otrzymali Państwo nasze potwierdzenie, które zostanie przesłane w terminie 3 dni od daty otrzymania
powiadomienia, i które powinni Państwo zachować.

