Szczegółowe warunki Kalkulator zysków
Uwaga: Proszę uważnie przeczytać niniejsze szczegółowe warunki dotycz ące produktów Alpega. Pobieranie, instalowanie, kopiowanie korzystanie z dostępu do
części lub całości poduktów Alpega jest jednoznaczne ze zgodą na ogólne warunki dotycz ące produktów Alpega. W przypadku akceptacji
niniejszych warunków w imieniu jakiejkolwiek jednos tki prawnej lub innej osoby, użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do pociągania tegoż
podmiotu lub osoby do odpowiedzialności. Jednocześnie przyjmuję się, że użytkownik wyraża zgodę iż niniesze warunki będą egzekwowane w taki sam sposób jak
każda inna podpisana przez niego umowa. W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na niniejsze warunki, nie może on pobierać, instalować, kopiować, mieć
dostępu ani korzystać z Produktów Alpega.
1. Kalkulator zysków
Kalkulator zysków jest to rozwiązanie umożliwiające klientowi okreslenie kosztów transportu oraz oszczędności jakie może on
osiągnąć dzięki produktom Alpega. Wszelkie dane przekazane przez Alpega przy pomocy tegoż rozwiązania zwane są danej "Informacjami". Korzystając z Kalkulator
zysków obowiązującymi są:
(i)
Ogólne warunki dotyczące produktów Alpega ("Ogólne warunki") oraz
(ii)
Szczegółowe warunki przedstawione poniżej. Definicje zawarte w niniejszych ogólnych warunkach obowiązują w przypaldku szczegółowych warunków,
chybaże w niniejszym dokumencie postanowiono inaczej.
2. Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje tutaj zawarte oparte są na danych, dostarczonych przez Klienta lub zebranych ze źródeł zewnętrznych, które nie są kontrolowane przez Alpega oraz
których wiarygodność nie może być przez Alpega zagwarantowana. Profit Checker oraz wszelkie informacje są więc przekazywane Klientowi bez wcześniejszej
gwarancji, wyrażonych lub domniemanych. Alpega nie udziela też żadnych gwarancji ani nie przyznaje żadnych specjalnych warunków dotyczących treści
informacji, jej jakości, dokładności i jej dostępności.Klient ponadto uznaje, że korzysta z informacji na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Następuje to
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawa, Alpega zrzeka się wszelkich zobowiązań w odniesieniu do informacji i ich wykorzystywania przez Klienta.
3. Obowiązki klienta
Klient nie na prawa:
-

podawać do wiadomości publicznej, powielać, publikować w mediach, rozpowszechniać, naddawać lincecji wtórnej, wykorzystywać komercyjnie,
sprzedawać, przekazywać żadnych informacji z Kalkulator zysków lub dostarczać, udostępniać i wykorzystywać ich na rzecz osób trzecich;
umieszczać żadnych elementów danych dla jakiegokolwiek towaru lub usługi udostępnionej osobom trzecim.

Klient ma prawo:
-

pobierać informację, które są wymagane i zgodne z ninijeszą Umową;
Używać Kalkulator zysków i / lub informacji do wewnętrznych potrzeb firmy.

4. Ceny i koszty
Kalkulator zysków jest bezpłatny. W każdej chwili i według własnego uznania, Alpega może jednak zdecydować o obciążeniu Klienta szczególnymi opłatami za
korzystanie z tego rozwiązania. Alpega powiadomi jednak Klienta o sytuacjach tego typu, które wynikają z warunków niniejszej Umowy.
5. Poufność
Alpega powinien dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony i dotrzymania poufności danych przedłożonych Klientowi poprzez Kalkulator zysków ("Dane").
Alpega może:
Wykorzystać dane wyłącznie w celach przedstawionych w niniejszej umowie lub przez nią dopuszczalnych;
Nie ujawniać danych innym osobom niż spółkom zależnym, pracownikom, agentom, partnerom, dyrektorom, dostawcom, doradcom, podwykonawcom
Alpega mających potrzebę poznania informacji w celu wykonania swoich obowiązków jeśli również są oni stronami w podobnej klauzuli poufności,
wymaganej przez prawo.
Klientów upoważnia Alpega do zestawiania danych z danymi zebranych od innych klientów lub użytkowników w celu wygenerowania całej branży analiz, statystyk i
raportów (bez nominalnego odniesieniu do Klienta). Firma Alpega ma prawo tworzyć i publikować niniejsze analizy i raporty, w celach zarobkowych jak i publicznych,
a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
6. Ogólne warunki
Wraz z wygaśnięciem licencji dotyczącej użytkowania aplikacji Kalkulator zysków, Klient musi niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu usunięcia
tych danych, które może posiadać w formie elektronicznej lub innej, jak również Klient nie ma prawa dalej korzystać z informacji i rozwiązań aplikacji
Kalkulator zysków.
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