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WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY ENERVENT OY
Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) stanowią umowę między użytkownikiem
(„Użytkownik”) a firmą Enervent Oy (nr rejestracji: 2096628-3, „firma Enervent”). Dotyczą oraz
określają zasady i warunki regulujące dostęp i korzystanie z witryny internetowej firmy Enervent
dostępnej pod adresem www.enervent.com oraz powiązanych witryn, narzędzi lub usług
(„Witryna internetowa”).
Przed uzyskaniem dostępu do Witryny internetowej i korzystaniem z niej należy uważnie
przeczytać niniejsze Warunki. Uzyskanie dostępu do witryny internetowej i korzystanie z
niej oznacza zgodę na przestrzeganie warunków bez żadnych modyfikacji. W przypadku
użytkowników indywidualnych uzyskanie dostępu do Witryny internetowej i korzystanie
z niej oznacza, że Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat i może
zgodnie z prawem zaakceptować i przyjąć zobowiązania określone przez te Warunki, lub
że rodzice albo opiekunowie prawni Użytkownika zapoznali się z tymi Warunkami i je
zaakceptowali.
Jeżeli Użytkownik lub jego opiekun prawny nie zgadzają się na te Warunki, nie należy
uzyskiwać dostępu do Witryny internetowej ani korzystać z niej.
Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać 18 grudnia 2015 r. Firma Enervent zastrzega sobie
prawo, według uznania i bez powiadomienia, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania
Warunków (lub ich części) w dowolnym czasie. Firma Enervent może także, według własnego
uznania, wyłączyć, zawiesić lub przestać oferować dowolny aspekt Witryny internetowej, w tym
dostępność dowolnej funkcji Witryny internetowej bez powiadomienia. Użytkownik jest
zobowiązany do okresowego sprawdzania tych Warunków pod kątem zmian, a niepodjęcie
takich działań mimo to powoduje, że są one wiążące dla użytkownika. Dalsze korzystanie z
Witryny internetowej oznacza zgodę użytkownika na związanie się tymi zmianami. Użytkownika
zgadza się, że firma Enervent nie będzie odpowiadać przed nim ani stronami trzecimi za
jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zamknięcie lub zaprzestanie udostępniania Witryny
internetowej lub tych Warunków.
1. Zawartość
Oprócz Łączy firm trzecich (patrz sekcja 4 poniżej), wszystkie dane, zawartość, informacje i
materiały dostępne w Witrynie internetowej i stanowiące jej elementy składowe, a w
szczególności (i) tekst, katalogi, grafika, zdjęcia, ilustracje, obrazy, filmy, klipy dźwiękowe,
materiały reklamowe i promocyjne, broszury, instrukcje obsługi, narzędzia, dane,
oprogramowanie, kompilacje, kod HTML, projekty, interfejs graficzny oraz ogólne elementy
obsługi i wyglądu; (ii) znaki towarowe, loga, nazwy handlowe, znaki usługowe i wizerunki
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handlowe, zastrzeżone i niezastrzeżone oraz (iii) wszystkie inne formy informacji i własności
intelektualnej (wszystkie powyższe bez Łączy firm trzecich), dalej określane łącznie i
indywidualnie jako „Zawartość”, stanowią własność, są kontrolowane i licencjonowane przez
lub na rzecz firmy Enervent oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, chronione przez wzory
handlowe, prawo autorskie, prawo patentowe i dotyczące znaków towarowych oraz wszelkie
inne prawa i przepisy dotyczące własności. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie w
niniejszym dokumencie są zastrzeżone dla firmy Enervent.
2. Korzystanie z Witryny internetowej
2.1 Informacje ogólne
Użytkownik zgadza się przez cały czas przestrzegać wszystkich przepisów, regulaminów,
zasad, regulacji, zarządzeń itp. dotyczących korzystania z Witryny internetowej. Zgodnie z
Warunkami określonymi w niniejszym dokumencie oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami
i prawami lokalnymi, firma Enervent przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, niepodlegającą
przeniesieniu, niewyłączną, osobistą i odwołalną licencję na uzyskiwanie dostępu, korzystanie,
drukowanie, zapisywanie na komputerze Użytkownika i wyświetlanie Witryny internetowej i/lub
powiązanej Zawartości wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny, zgodny z prawem i w
celach informacyjnych.
Niniejsze upoważnienie, uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Witryny internetowej i/lub
korzystanie z jej Zawartości nie oznacza przeniesienia tytułu własności do żadnej Zawartości i
podlega następującym ograniczeniom: (i) Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio,
licencjonować, sprzedawać lub przydzielać żadnej Zawartości w Witrynie internetowej ani
dostępnego w niej oprogramowania; (ii) Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach
Witryny internetowej i Zawartości wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach
towarowych i inne uwagi o prawie własności firmy Enervent i/lub jej licencjobiorców; (iii) z
wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik nie może
samodzielnie, ani zezwalając na to firmie trzeciej, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać
ani zapisywać Witryny internetowej ani Zawartości w jakikolwiek sposób ani powielać lub
prezentować publicznie ani w inny sposób wykorzystywać Witryny internetowej lub Zawartości
do żadnych celów publicznych lub komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy
Enervent oraz (iv) Użytkownik nie może dezasemblować, dekompilować, dokonywać inżynierii
wstecznej, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób pozyskiwać kodu źródłowego,
skryptów, oprogramowania ani innych tajemnic handlowych z Witryny internetowej lub
zawartego w niej oprogramowania.
Wszelkie próby podjęcia takich działań (z naruszeniem postanowień w podsekcji (i)–(iv)
powyżej) spowodują powstanie prawa niniejszym uznanego przez użytkownika, którego może
dochodzić firma Enervent w celu uzyskania odszkodowania lub innych środków prawnych, w
szczególności i w powiązaniu z tymi działaniami.
Enervent Oy

Kipinätie 1

Tel. +358 207 52 8800

Business ID: 20966283

06150 Porvoo, Finland

Fax +358 207 52 8844

Reg. Office: Porvoo

3 (9)

Należy pamiętać, że jeżeli firma Enervent przyzna użytkownikowi dane logowania i zezwoli na
dostęp do znajdującej się w Witrynie internetowej zawartości specjalnej o ograniczonej
dostępności, wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika
(patrz sekcja 2.2 poniżej).
Poszczególne powiązane witryny, usługi, programy i/lub inna Zawartość mogą podlegać
dodatkowym warunkom lub wyłączeniom odpowiedzialności określonym w niniejszym
dokumencie.
2.2 Dostęp do Zawartości specjalnej i korzystanie z niej
Firma Enervent zapewnia ograniczony dostęp do zawartości specjalnej w Witrynie internetowej
(„Zawartość specjalna”). Taka Zawartość specjalna jest dostępna bezpłatnie pod adresem
http://www.enervent.com/professionals/login dla użytkowników, którym firma Enervent
przyznała dostęp do niej. Mimo że dostęp jest zwykle przyznawany Profesjonalistom z działu
serwisowego firmy Enervent lub innym partnerom biznesowym, którzy ukończyli określone
szkolenia zorganizowane przez firmę Enervent, firma Enervent może, według własnego
uznania, przyznać dostęp do Zawartości specjalnej oraz w dowolnej chwili i z dowolnej
przyczyny anulować taki dostęp bez powiadomienia lub odpowiedzialności. Firma Enervent
może w dowolnej chwili zaprzestać udostępniania Zawartości specjalnej i usunąć sekcję
Zawartości specjalnej w całości lub w części bez powiadomienia lub odpowiedzialności.
Jeżeli Użytkownik nie jest już pracownikiem serwisu firmy Enervent lub innego partnera
biznesowego, jest zobowiązany zaprzestać uzyskiwania dostępu i korzystania z Zawartości
specjalnej oraz poinformować firmę Enervent o zmianie statusu, co spowoduje usunięcie jego
konta i informacji o koncie. Użytkownik zgadza się utrzymywać i aktualizować informacje o nim
w sposób ciągły i jak najszybciej, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.
Jeżeli Użytkownikowi przyznano dostęp do Zawartości specjalnej, ponosi wyłączną
odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji o swoim koncie, w tym hasła, oraz za
wszystkie działania podejmowane na jego koncie w wyniku niezachowania bezpieczeństwa i
poufności tych informacji. Udostępnianie danych logowania oraz informacji o koncie nie jest
zalecane, a użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. Użytkownik może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Enervent, innych
użytkowników lub osoby odwiedzające Witrynę internetową w wyniku niezachowania
bezpieczeństwa i poufności informacji o swoim koncie lub użycia jego konta przez inną osobę.
Zezwalając Użytkownikowi na dostęp do Zawartości specjalnej, firma Enervent przyznaje mu
ograniczoną, niezbywalną, niepodlegającą przeniesieniu, osobistą i odwołalną licencję na
uzyskanie dostępu, korzystanie, drukowanie, zapisywanie na komputerze Użytkownika,
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pobieranie, przesyłanie i wyświetlanie Zawartości specjalnej wyłącznie w celach informacyjnych
i zgodnie z prawem, a także wyłącznie w celu wykonywania prac konserwacyjnych dotyczących
urządzeń wentylacyjnych wymienionych w Zawartości specjalnej i/lub świadczenia obsługi
klienta dotyczącej takiego sprzętu.
To zezwolenie, uzyskanie dostępu i/lub korzystanie z Zawartości specjalnej nie oznaczają
przeniesienia prawa własności do Zawartości specjalnej i podlegają następującym
ograniczeniom: (i) Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio, licencjonować,
sprzedawać lub przydzielać żadnej Zawartości specjalnej; (ii) Użytkownik musi zachować na
wszystkich kopiach Zawartości specjalnej wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach
towarowych i inne uwagi o prawie własności firmy Enervent; (iii) Użytkownik nie może
samodzielnie, ani zezwalając na to firmie trzeciej, modyfikować lub rozpowszechniać
Zawartości specjalnej w jakikolwiek sposób oraz (iv) Użytkownik nie może dezasemblować,
dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób
pozyskiwać kodu źródłowego, skryptów, oprogramowania ani innych tajemnic handlowych z
Zawartości specjalnej lub związanego z nią oprogramowania. Wszelkie próby podjęcia takich
działań spowodują powstanie prawa (niniejszym uznanego przez użytkownika), którego może
dochodzić firma Enervent w celu uzyskania odszkodowania lub innych środków prawnych, w
szczególności i w powiązaniu z tymi działaniami.
Z uwagi na przejrzystość, niniejszym określa się, że odniesienia do „Witryny internetowej” i
„Zawartości” w niniejszych Warunkach będą także obejmować Zawartość specjalną, a jedyne
odstępstwa w zastosowaniu niniejszych Warunków do Zawartości specjalnej podano w Sekcji
2.
3. Poufność
Firma Enervent szanuje prawo użytkownika do zachowania poufności informacji i uznaje
znaczenie ochrony jego danych osobowych. Korzystanie z Witryny internetowej podlega
zasadom ochrony danych osobowych („Zasady ochrony danych osobowych”) firmy Enervent
dostępnymi pod adresem www.enervent.com, włączonych do niniejszych Warunków za
pośrednictwem niniejszego odwołania. Należy pamiętać, że firma Enervent może przekazać
informacje o Użytkowniku podmiotowi obsługującemu Witrynę internetową w związku z jego
działaniem w sposób określony w Zasadach ochrony danych osobowych.
4. Łącza do stron firm trzecich
Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, zasobów i usług
stanowiących własność firm trzecich i przez nie obsługiwanych. Firma Enervent nie ponosi
odpowiedzialności, nie wspiera, nie składa oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczących treści, towarów, usług ani innych materiałów opublikowanych lub opracowanych
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przez firmy trzecie, do których łącza zawiera Witryna internetowa. Firma Enervent nie ponosi
odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez takie osoby trzecie. Kliknięcie tych
łączy oznacza w sensie technicznym opuszczenie Witryny internetowej firmy Enervent i
przejście do innej witryny internetowej, bez względu na to, czy istnieje wskazująca na to „strona
początkowa”. Firma Enervent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane
przez takie osoby trzecie.
Użytkownik potwierdza, że przekazując dane takim firmom trzecim robi to zgodnie z ich
zasadami ochrony danych osobowych (jeśli są stosowane), a Zasady ochrony danych
osobowych firmy Enervent nie mają zastosowania do tych danych. Udostępnienie łącza do
takiej witryny internetowej nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendacji takich witryn
internetowych, ich zawartości lub sponsorów przez firmę Enervent. Ponadto ochrona danych
osobowych przez takie firmy trzecie może być lub nie być zgodna ze standardami firmy
Enervent, a, jeżeli jest z nimi niezgodna i spowoduje udostępnienie danych podmiotom lub
firmom poza Unią Europejską, Użytkownik zgadza się, że jego dane mogą nie podlegać tej
samej ochronie, jaką stosuje firma Enervent; Użytkownik zgadza się, że firma Enervent nie ma
kontroli nad takimi firmami trzecimi i ich praktykami biznesowymi. Ponadto użytkownik
zabezpieczy firmę Enervent przed odpowiedzialnością za praktyki firm trzecich dotyczące
ochrony danych.
5. Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Enervent dokłada wszelkich starań, aby Witryna internetowa i jej Zawartość była
prawidłowa, kompletna i aktualna. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym
przez obowiązującej prawo, Witryna internetowa i cała jej Zawartość są dostarczane w stanie
„tak jak jest” i „jak dostępne” i mogą wystąpić problemy techniczne, błędy rzeczowe lub inne
niezgodności, opóźnienia i/lub błędy, a także awarie. Firma Enervent nie może i nie
gwarantuje, ani nie oświadcza, że Witryna internetowa lub jakakolwiek Zawartość jest
dostępna, prawidłowa, kompletna, rzetelna, bezpieczna, działa prawidłowo, terminowa lub
możliwa do użycia. Ryzyko wynikające z uzyskania dostępu, korzystania i polegania na
Witrynie internetowej i/lub dostępnej w niej Zawartości ponosi wyłącznie użytkownik.
Firma Enervent udostępnia Witrynę internetową wraz z technologiami informatycznymi
usługodawców zewnętrznych i firma Enervent nie gwarantuje ani nie oświadcza, że dostęp do
Witryny internetowej, jej Zawartości, usług lub funkcji będzie bezbłędny lub nieprzerwany ani że
jakiekolwiek funkcje zostaną poprawione. Firma Enervent nie gwarantuje Użytkownikowi
możliwości uzyskania dostępu lub korzystania ze wszystkich funkcji Witryny internetowej przez
cały czas. Wszystkie informacje podane Witrynie internetowej mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Z wyłączeniem praw przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi, firma
Enervent nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody związane z
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prawidłowością, kompletnością, rzetelnością lub dokładnością informacji na temat każdego
produktu, a w szczególności koloru, ilości, rozmiarów i cen.
Firma Enervent nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym żadnych
gwarancji dokładności, nienaruszania prawa, możliwości sprzedaży i przydatności do
określonego celu, bezpieczeństwa ani gwarancji nienaruszania praw firm trzecich w związku z
Witryną internetową i/lub jej Zawartością, w tym kalkulatorów, innych informacji,
oprogramowania lub programów zawartych w Witrynie internetowej. Firma Enervent nie jest
także zobowiązana do aktualizowania jakichkolwiek informacji w Witrynie internetowej ani
powiadamiania użytkowników o aktualizacjach. Firma Enervent zastrzega sobie prawo do
zablokowania Użytkownikowi dostępu do Witryny internetowej w dowolnej chwili bez
powiadomienia. Firma Enervent może w dowolnej chwili wyłączyć Witrynę internetową w
całości lub w części bez powiadomienia lub odpowiedzialności.
Mimo że Witryna internetowa jest dostępna w trybie online, nie wszystkie funkcje, produkty lub
usługi przedstawione, wymienione, dostępne lub oferowane w Witrynie internetowej lub za jej
pośrednictwem są dostępne dla wszystkich lub w każdej lokalizacji albo odpowiednie lub
dostępne do użytku poza określonym obszarem. Witryna internetowa nie będzie uważana za
zachętę ani niedozwoloną obecność biznesową w jurysdykcji, gdzie jest to nielegalne lub
niedozwolone z powodu braku rejestracji lub utworzenia firmy w tej jurysdykcji. Wszystkie
decyzje handlowe wynikające z informacji dostępnych w Witrynie internetowej będą
podejmowane dopiero po uwzględnieniu powiązanych aspektów biznesowych i prawnych, jeśli
ma to zastosowanie. Firma Enervent zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według
własnego uznania, dostępności i liczby funkcji, produktów lub usług w dowolnym regionie lub
dowolnej osobie.
W niektórych jurysdykcjach nie są dozwolone ograniczenia i/lub wykluczenia gwarancji lub
ograniczenia ustawowych praw konsumentów. W takich jurysdykcjach powyższe ograniczenia
będą mieć zastosowanie tylko w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące
przepisy prawa. Firma Enervent zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego
uznania, dostępności i liczby funkcji, produktów lub usług w dowolnym regionie lub dowolnej
osobie. Ponadto Witryna internetowa nie będzie uważana za zachętę ani niedozwoloną
obecność biznesową w jurysdykcji, gdzie jest to nielegalne lub niedozwolone z powodu braku
rejestracji lub utworzenia firmy w tej jurysdykcji. Wszystkie decyzje handlowe wynikające z
informacji dostępnych w Witrynie internetowej będą podejmowane dopiero po uwzględnieniu
powiązanych aspektów biznesowych i prawnych, jeśli ma to zastosowanie.
O ile nie określono inaczej w obowiązujących przepisach, FIRMA ENERVENT NIE SKŁADA
ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB
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DOROZUMIANYCH, ŻE WITRYNA INTERNETOWA (W TYM WITRYNY INTERNETOWE
FIRM TRZECICH, DO KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM
ŁĄCZY W WITRYNIE INTERNETOWEJ) LUB SERWERY, Z KTÓRYCH UDOSTĘPNIANA
JEST WITRYNA INTERNETOWA, NIE ZAWIERAJĄ SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, A W
SZCZEGÓLNOŚCI WIRUSÓW, ROBAKÓW, SKRYPTÓW, TROJANÓW, ZANIECZYSZCZEŃ,
FUNKCJI DESTRUKCYJNYCH ANI INNYCH PODOBNYCH PROBLEMÓW LUB USTEREK.
WITRYNA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ MOGĄ ZAWIERAĆ USTERKI I BŁĘDY;
MOGĄ TEŻ WYSTĘPOWAĆ INNE PROBLEMY POWODUJĄCE AWARIE SYSTEMU LUB
INNYCH ELEMENTÓW I UTRATĘ DANYCH DOSTĘPNYCH NA KOMPUTERZE LUB INNYM
URZĄDZENIU, KTÓRE SŁUŻY DO UZYSKANIA DO NIEJ DOSTĘPU LUB Z KTÓRYM JEST
ONA UŻYWANA. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA
Z WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB DOWOLNEJ ZAWARTOŚCI FIRMY ENERVENT JEST
ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB TAKIEJ ZAWARTOŚCI.
PONADTO UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O ZALECANYM KORZYSTANIU ZE
SKUTECZNEGO OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO, CO JEST KWESTIĄ
OGÓLNIE ZNANĄ W PRZYPADKU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INTERNETU. JEDNAKŻE
POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU
NA STOSOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ŚRODKI OCHRONY DANYCH I
ANTYWIRUSOWEJ ORAZ ICH SKUTECZNOŚĆ.
Należy pamiętać, że te Warunki nie mają wpływu na żadne obowiązujące prawa przysługujące
Użytkownikowi jako konsumentowi, a powyższe ograniczenia i/lub wykluczenia mogą nie mieć
zastosowania do Użytkownika.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w obowiązujących przepisach, FIRMA ENERVENT W ŻADNYM
WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA SZKODY LUB STRATY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, DRUGORZĘDNE LUB SZCZEGÓLNE
SPOWODOWANE PRZEZ LUB ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOSTĘPU, KORZYSTANIEM
LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, SZKODY MATERIALNE LUB OBRAŻENIA CIAŁA,
NAWET JEŻELI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH
SZKÓD.
W niektórych jurysdykcjach nie są dozwolone ograniczenia ustawowych praw konsumentów. W
takich jurysdykcjach powyższe ograniczenia będą mieć zastosowanie tylko w najszerszym
zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
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7. Zrzeczenie się oraz rozdzielność warunków
Nieskorzystanie lub niewyegzekwowanie praw firmy Enervent wynikających z tych Warunków
nie oznacza zrzeczenia się przez firmę Enervent prawa do ich egzekwowania. Jakiekolwiek
zrzeczenie się takich praw będzie skuteczne tylko w formie pisemnej, po podpisaniu przez
upoważnionego pracownika firmy Enervent. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w
niniejszych Warunkach zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony
zgadzają się, że sąd powinien spróbować nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w
postanowieniu będącym przedmiotem oceny oraz, w najszerszym zakresie dozwolonym przez
prawo, pozostałe postanowienia zawarte w Warunkach pozostają w pełnej mocy.
8. Przesłanie informacji
Przesłanie informacji lub materiałów (takich jak informacje kontaktowe użytkownika, opinie,
dane, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, wnioski itp.) do firmy Enervent, na
przykład pocztą e-mail lub w inny sposób, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na to,
że: (i) materiały nie będą zawierać żadnych elementów niedozwolonych, zniesławiających,
szkalujących, obscenicznych, pornograficznych, napastliwych, zastraszających, stanowiących
groźbę lub nieodpowiednich do publikacji z innych powodów; (ii) przed przesłaniem materiałów
Użytkownik przeprowadzi skanowanie i usunie wszelkie wirusy lub inne elementy
zanieczyszczające lub destrukcyjne; (iii) Użytkownik jest właścicielem materiałów lub ma
nieograniczone prawo do udostępnienia ich firmie Enervent, a firma Enervent może
opublikować materiały i/lub uwzględnić je lub wszelkie pomysły w nich opisane w swoich
produktach bez wynagrodzenia, ograniczeń dotyczących użycia, potwierdzenia źródła,
zobowiązań lub odpowiedzialności; (iv) informacje lub materiały przesłane przez Użytkownika
NIE zostaną uznane za poufne; (v) Użytkownik nie podejmie przeciwko firmie Enervent działań
związanych z przesłanymi przez niego materiałami oraz (vi) Użytkownik zwolni firmę Enervent z
odpowiedzialności, jeżeli firma trzecia podejmie działania przeciwko firmie Enervent w związku
z materiałami przesłanymi przez Użytkownika. Firma Enervent nie ponosi odpowiedzialności za
materiały i treści przesłane przez Użytkownika. Firma Enervent może w dowolnej chwili, według
własnego uznania, usunąć dowolne materiały lub zawartość przesłaną przez Użytkownika z
serwerów firmy Enervent.
9. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
Witryna internetowa działa na serwerach znajdujących się w Finlandii. O ile nie jest wymagane
inaczej w obowiązujących przepisach, niniejsze Warunki podlegają prawu Finlandii, z
wyłączeniem wybranych przepisów prawa.
W przypadku rozbieżności, sporu lub roszczenia wynikającego lub związanego z tymi
Warunkami, Witryną lub zawartością, i jeżeli strony nie rozstrzygną kwestii polubownie, a nie
została ona określona w poniższym akapicie dotyczącym klientów indywidualnych, ostateczne
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rozstrzygnięcie nastąpi na drodze arbitrażu zgodnie z Zasadami Arbitrażu Fińskiej Izby
Handlowej. Ustanowiony zostanie jeden arbiter. Siedzibą sądu arbitrażowego jest miasto
Helsinki w Finlandii. Językiem arbitrażu jest język fiński lub angielski.
Jeżeli Użytkownik jest klientem indywidualnym, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez
odpowiedni sąd zgodnie z prawem materialnym Finlandii. Nie narusza to jednak
obowiązujących przepisów lokalnych, które mogą zezwalać Użytkownikowi na przekazanie
sprawy do sądu zgodnie z przepisami w kraju pobytu Użytkownika.
Firma Enervent ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia wynikającego z przepisów prawa lub
zasad słuszności (jeśli ma to zastosowanie/jest uprawnione) od użytkowników naruszających
niniejsze Warunki i/lub wszelkie obowiązujące przepisy, a w szczególności dotyczące praw
autorskich i znaków towarowych, które mogą wynikać z praw i przepisów obowiązujących w
dowolnej jurysdykcji, w której można uzyskać dostęp do Witryny internetowej lub korzystać z
niej.
10.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tych Warunków lub Witryny internetowej
można skontaktować się z firmą Enervent pod następującym adresem:
Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO, FINLANDIA
Tel. +358 207 528 800
enervent@enervent.com
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