FOREVER FOTOS
DOLOČILA IN POGOJI UPORABE
Digitalne slike, videoposnetki ali predstavitve (s skupnim poimenovanjem
»predstavnostna vsebina« v nadaljnjem besedilu), ki so na tem spletnem mestu
na voljo za uporabo in/ali prodajo, so avtorsko zaščiteni in last podjetja
Forever Living.com, L.L.C. (v nadaljnjem besedilu: »Forever Living«). Forever
Living si pridržuje vse pravice, licence, avtorske pravice, lastninske pravice in
lastništvo v zvezi s predstavnostno vsebino. Za uporabo ali nakup katere koli
predstavnostne vsebine na tem spletnem mestu ni nobenih jamstev, niti
izrecnih niti nakazanih. Podjetje Forever Living ne prevzema odgovornosti za
morebitne zahtevke ali naključno, posledično ali drugačno škodo, ki izhaja iz
podeljene licence ali vaše uporabe predstavnostne vsebine. Nepooblaščena
uporaba je prepovedana.
NATANČNO PREBERITE DOLOČILA IN POGOJE UPORABE
(»POGOJI UPORABE«). ČE DOSTOPITE DO, PRENESETE,
UPORABITE ALI KUPITE PREDSTAVNOSTNO VSEBINO NA
TEM SPLETNEM MESTU, SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO
TI POGOJI UPORABE.
POGOJI UPORABE:
I. Licenca za osebno uporabo za digitalne prenose
Ko dostopite do, uporabite, kupite in prenesete predstavnostno vsebino s tega
spletnega mesta, vam podjetje Forever Living, ki je lastnik avtorsko zaščitene
predstavnostne vsebine, kot uporabniku in/ali kupcu daje neizključno, trajno
licenco za osebno uporabo spremne predstavnostne vsebine s prenosom in
kopiranjem ob upoštevanju naslednjih omejitev:
(a) Ta licenca je samo za osebno uporabo. Osebna uporaba pomeni
nekomercialno uporabo predstavnostne vsebine za prikaz na osebnih spletnih
mestih in v računalnikih ter za tiskanje slik in kopiranje videoposnetkov za
osebno uporabo. Predstavnostna vsebina se ne sme uporabljati na noben
način, pri katerem se zahteva denarno nadomestilo, pobira provizija ali prejme

kakršna koli oblika plačila. Predstavnostna vsebina se ne sme uporabljati v
oglaševanju. Predstavnostna vsebina se ne sme preprodati, ponovno licencirati
ali podlicencirati.
(b) Kupec ne sme preprodati, ponovno licencirati ali ponovno distribuirati
predstavnostne vsebine brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Forever
Living. Kupec ne sme uporabiti predstavnostne vsebine v izpeljanem delu ali
jo vključiti vanj. Preprodaja ali ponovna distribucija takega izpeljanega dela je
prepovedana.
(c) Kupcu je uporaba predstavnostne vsebine dovoljena samo v povezavi z
opravljanjem dolžnosti in obveznosti FBO-ja (»Forever Business Owner«) v
okviru pogodbe za FBO-je ter ustreznih pravilnikov in postopkov podjetja.
Podeljena licenca za osebno uporabo velja samo, dokler ima FBO dober ugled
ter deluje popolnoma skladno s pravilniki in postopki podjetja Forever Living.
Predstavnostna vsebina ima za Forever Living veliko vrednost in je vsakemu
FBO-ju na voljo za uporabo samo z izrecnim dovoljenjem.
(d) Predstavnostna vsebina se ne sme uporabljati na pornografske,
nespodobne, nezakonite, nemoralne, žaljive ali klevetniške načine.
Predstavnostna vsebina se ne sme vključiti v blagovne znamke, logotipe ali
storitvene znamke podjetja Forever Living. Predstavnostna vsebina se ne sme
dati na voljo za prenos.
(e) Lastništvo, lastninske pravice ter vse druge pravice, zdaj in v prihodnosti, v
zvezi s predstavnostno vsebino, izključno ohranja podjetje Forever Living.
II. Splošni prodajni pogoji:
(a) Vsi prihodki od prodaje predstavnostne vsebine, ki presegajo operativne
stroške za vzdrževanje spletnega mesta, bodo darovani organizaciji Forever
Giving.
(b) Vse cene so v ameriških dolarjih. Forever Living si pridržuje pravico, da
kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni načine plačila, ki jih

sprejema. Če ne moremo obdelati vašega plačila s kreditno kartico in ne
zagotovite nadomestne oblike plačila, lahko prekličemo vaše naročilo.
(c) Forever Living lahko spremeni ali preneha ponujati predstavnostno
vsebino kadar koli in brez predhodnega obvestila. Predstavnostna vsebina
lahko preneha biti na voljo celo po oddaji naročila. Vse cene se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
(d) Pravilnik o vračanju. Forever Living vam brezpogojno jamči zadovoljstvo.
Če niste zadovoljni s katero koli predstavnostno vsebino, ki jo kupite na
spletnem mestu, bomo z veseljem sprejeli vračilo katere koli predstavnostne
vsebine, ki ste jo naročili pri nas, iz katerega koli razloga, v roku tridesetih (30)
dni od prejema ter bomo predstavnostno vsebino ponovno natisnili ali vam
povrnili kupnino. Po zaključku postopka vračila in prejemu vrnjene
predstavnostne vsebine vam bomo skladno z vašo odločitvijo ponovno poslali
predstavnostno vsebino ali vam v celoti povrnili plačano kupnino za
predstavnostno vsebino. Vendar vam navadno ne bomo povrnili prvotnih
stroškov pošiljanja, razen če je vaše naročilo v nekem smislu pomanjkljivo.
(e) Izjava o izključitvi jamstev. ZGORAJ OMENJENA PRAVICA DO
VRAČILA KATEREGA KOLI NAROČILA V TRIDESETIH (30) DNEH
JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO TER EDINA
IN IZKLJUČNA ODGOVORNOST PODJETJA FOREVER LIVING V
ZVEZI Z NAKUPOM PREDSTAVNOSTNE VSEBINE NA SPLETNEM
MESTU. FOREVER LIVING IZRECNO ZAVRAČA IN IZKLJUČUJE
VSA JAMSTVA, IZRECNA ALI NAKAZANA, V ZVEZI Z NAKUPOM
KATERE KOLI PREDSTAVNOSTNE VSEBINE.

