
 

 

WZORZEC WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ 

 

Bez gwarancji 

Niniejsza Witryna jest dostarczana "jak jest", bez żadnych wyraźnych lub domniemanych oświadczeń czy 
gwarancji. Thermoplay nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony 
internetowej ani informacji i materiałów zamieszczonych na tej stronie.  

Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego ustępu, Thermoplay nie gwarantuje, że: 

  strona ta będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna; lub 
  że informacje zawarte na tej stronie internetowej są kompletne, prawdziwe, dokładne lub 

niewprowadzające w błąd. 
 

Nic na niniejszej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju.  Jeśli 
potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek kwestią, powinieneś skonsultować się z odpowiednim 
specjalistą. 

 

Ograniczenia odpowiedzialności 

Thermoplay nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności (czy to na mocy prawa kontaktowego, prawa 
o czynach niedozwolonych ani w inny sposób) w związku z zawartością strony, użytkowaniem strony, ani 
w inny sposób związany ze stroną: 

  w związku, że strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, za żadne bezpośrednie straty; 
  za jakiekolwiek straty pośrednie, szczególne lub wtórne; ani 
  za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych 

oszczędności, utratę umów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub dobrego imienia, ani za 
utratę lub uszkodzenie informacji lub danych. 
 

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wówczas, gdy Thermoplay został wyraźnie 
poinformowany o potencjalnej stracie. 
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Wyłączenia 

Żadna część niniejszego oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza 
żadnych gwarancji przewidzianych przez prawo, których wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne 
z prawem; i żadna część niniejszego oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności Thermoplay nie 
wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Thermoplay w odniesieniu do: 

   śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Thermoplay; 
   oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd przez Thermoplay; lub 
   spraw, których wykluczenie lub ograniczenie byłoby nielegalne lub niezgodne z prawem dla 

Thermoplay, lub do prób czy dążenia do wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności.  
 

Racjonalność 

Korzystając z tej strony zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w 
niniejszej witrynie internetowej są uzasadnione.  

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny. 

 

Pozostałe strony 

Akceptujesz to, że w interesie Thermoplay, jako podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością, leży 
ograniczenie osobistej odpowiedzialności członków kadry kierowniczej i pracowników. Przystajesz na to, 
że nie wniesiesz żadnych osobistych roszczeń przeciwko członkom kadry kierowniczej ani pracownikom 
Thermoplay z tytułu jakichkolwiek strat, które poniosłeś w związku z tą witryną. 

Bez uszczerbku dla powyższego paragrafu, akceptujesz fakt, że ograniczenia gwarancji i 
odpowiedzialności, określone w zrzeczeniu się odpowiedzialności na niniejszej stronie internetowej, 
będą chronić członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, podmioty zależne, następców 
prawnych, cesjonariuszy i podwykonawców Thermoplay oraz samo Thermoplay.  

 

Postanowienia nieegzekwowalne 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej witryny internetowej jest lub zostanie uznane za 
niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, nie będzie to miało wpływu na wykonalność innych 
postanowień na tej stronie internetowej. 
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Wyrazy uznania 

Niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wzoru umowy dostępnego na 
http://www.freenetlaw.com. 

 

 

http://www.freenetlaw.com/

