
    

SLUŽBA SPRAVOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ VISIONLINK®  

Právní upozornění 

Služba spravování přístrojů VisionLink® je služba založená na aplikaci vyhotovené společností VirtualSite Solutions LLC 
(“VSS”), hostující a distribuované prostřednictvím této webové stránky společnosti Trimble Inc. (“Trimble”). 

Vyloučení odpovědnosti.  Veškerý obsah a informace na této webové stránce, včetně textu, grafiky, loga, obrázků, odkazů a 
softwaru JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" VÝHRADNĚ PRO PRODEJCE A KONEČNÉ UŽIVATELE SLUŽBY 
SPRAVOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ VISIONLINK, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, 
ALE BEZ OMEZENÍ, ZAHRNUTÝCH ZÁRUK MOŽNOSTI PRODEJE, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ.  
Ani společnost VSS ani společnost Trimble nepřebírá odpovědnost za správnost těchto informací nebo jiného obsahu webové 
stránky, ani nezaručuje, že obsah nebo informace jsou aktuální, že tato webová stránka bude k dispozici v jakémkoli okamžiku 
na jakémkoli místě, že veškeré závady nebo chyby budou opraveny, nebo že neobsahuje žádné viry nebo škodlivé komponenty. 
Tuto webovou stránku používáte výhradně na své vlastní riziko. Společnosti VSS a Trimble mohou změnit obsah, informace, 
uvedené výrobky a služby kdykoli a bez předchozího upozornění. Uvedení výrobků nebo služeb jiných než společností VSS 
nebo Trimble je pouze pro informativní účely a neznamená ani jejich schvalování ani doporučení. 

Uživatelská sdělení.  Rozhodnete-li se přímo kontaktovat buď společnosti VSS nebo společnost Trimble s připomínkami, dotazy, 
návrhy, nápady nebo komentáři vztahujícími se k výrobkům nebo službám dostupným na této webové stránce, souhlasíte s tím, 
že tyto informace budou považovány za důvěrné, že ani společnost VSS ani společnost Trimble nebudou povinny reagovat na 
vaše sdělení, ale že budou mít možnost reprodukovat, používat, zveřejnit a distribuovat informace ostatním bez omezení (a to i 
pro vývoj, výrobu a marketingové výrobky a služby, které zahrnují tyto informace) bez odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli jiné 
straně za úplatu nebo jiné kompenzace. 

Soukromí.  Abyste porozuměli obecným postupům ochrany osobních údajů společnosti Trimble, můžete si přečíst Prohlášení o 
ochraně soukromí, které je kdykoli dostupné z hlavní stránky této webové stránky.  Další podmínky ochrany soukromí a 
osobních údajů uživatele výslovně se vztahující k vašemu používání služby spravování přístrojů VisionLink jsou uvedeny v 
Podmínkách používání služby VisionLink a Licenční smlouvě s konečným uživatelem, které jsou kdykoli dostupné z hlavní 
stránky této webové stránky.    

Oficiální jazyk.  Oficiálním jazykem tohoto oznámení je angličtina.  Pro účely výkladu, nebo v případě konfliktu mezi angličtinou a 
verzí tohoto oznámení v každém jiném jazyce, bude anglická verze rozhodující. 
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