Jogi Nyilatkozat
A www.slagertv.tv weboldallal („Weboldal”)kapcsolatos jogi nyilatkozat:
Jelen Weboldalt a Tematic Cable S.R.L. (Strada Calarasilor, Nr: 15 410195 ORADEA Románia) hozta
létre. A honlapon megjelenő információkkal kapcsolatban kapcsolattartó a Magyar Sláger TV Kft.
(nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 1012 Budapest, Márvány utca 17. szám alatti
székhelyen a Cg.01-09-278088 cégjegyzékszámon) (a „Sláger TV”). A Weboldal használatával a jelen
jogi nyilatkozatban (a „Jogi Nyilatkozat”) leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak
tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át. A Sláger TV munkatársai
telefonon, e-mailben vagy postai úton előterjesztett megkeresésére további felvilágosítást adnak a
Jogi Nyilatkozatban foglaltak megértéséhez. A Sláger TV jogosult a Jogi Nyilatkozat tartalmát bármikor
módosítani, így javasolt a Weboldal használata során az esetleges módosításokat ellenőrizni.
Jogi nyilatkozat
A Sláger TVmindent megtesz, hogy a Weboldalon pontos és megbízható információk szerepeljenek, de
nem vállal teljes körű garanciát a tartalom pontosságáért, továbbá a változás jogát fenntartja. A
Weboldal használata, annak értelmezése a Weboldalra látogató saját felelőssége.
Felelősség kizárása
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat,a Sláger TVés bármely
más, a Weboldallétrehozásában vagy kezelésében közreműködő fél felelősségea Weboldalhoz történő
hozzáférésből vagy annak használatából, illetőleg az ennek kapcsán felmerülő bármely hibából vagy
mulasztásbóleredő kárért teljes mértében kizárt.
Szerzői jog
A Weboldaltartalma eltérő megjegyzés hiányában a Sláger TVáltal létrehozott szellemi alkotás, a
Weboldalon található anyagokat a felhasználó a Sláger TVkifejezett beleegyezése, engedélye nélkül
nem töltheti le,nem terjesztheti, azt nem módosíthatja, nem teheti közzé, illetőleg egyéb módon sem
használhatja fel. A tartalom, illetőleg a Weboldalon található lajstromozott védjegyek engedély nélküli
használata szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalmi, büntető és egyéb vonatkozó jogszabályokba
ütközhet. A fenti szabályozás alól kivételt képeznek a Weboldalon megjelenő olyan írásos és képi
anyagok, amelyekforrásmegjelölésként más weboldalra utalnak. Ezen anyagok jogait minden esetben
a hivatkozott jogtulajdonostól kell megszerezni.
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