FOREVER FOTOS
WARUNKI UŻYTKOWANIA
Prawa autorskie oraz własność cyfrowych obrazów, filmów i prezentacji (dalej nazywanych zbiorowo
„Mediami”) dostępnych do użytku i/ lub kupienia na tej stronie należą do Forever Living.com, L.L.C.
(dalej nazywaną „Forever Living”). Forever Living zachowuje wszystkie prawa, licencje, prawa autorskie,
tytuły oraz własność Mediów. Użycie lub zakup jakichkolwiek mediów na tej stronie nie jest objęte
gwarancją, wyraźną ani dorozumianą. Forever Living nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia
ani przypadkowe, wynikowe lub inne szkody, wynikające z udzielonej licencji lub użycia Mediów.
Nieautoryzowane użycie jest zabronione.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA („WARUNKI
UŻYTKOWANIA”). KORZYSTAJĄC Z DOSTĘPU, POBIERAJĄC, UŻYWAJĄC LUB
KUPUJĄC MEDIA Z TEJ STRONY INTERENTOWEJ, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI
UŻYTKOWANIA.
WARUNKI UŻYTKOWANIA:
I. Licencja do użytku własnego na pobrane materiały cyfrowe
Kiedy korzystasz z dostępu do, użytkujesz, kupujesz lub pobierasz Media z tej strony internetowej,
Forever Living jako właściciel praw autorskich do Mediów, udziela tobie jako Użytkownikowi i/lub
Kupującemu niewyłącznej, stałej licencji do użytku własnego na pobieranie i kopiowanie towarzyszących
Mediów, z następującymi zastrzeżeniami:
(a) Licencja obejmuje wyłącznie użytek własny. Użytek własny oznacza niekomercyjne wykorzystanie
Mediów do wyświetlania na osobistych stronach internetowych i komputerach lub druk odbitek albo
kopiowanie filmów na użytek własny. Media nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, który
obejmuje pobieranie opłat ani uzyskiwanie żadnej innej formy wynagrodzenia. Media nie mogą być
wykorzystywane w reklamach. Media nie mogą być odsprzedawane, sublicencjonowane, a licencja nie
może być przekazywana.
(b) Kupujący nie może odsprzedać, przekazać licencji ani redystrybuować bez wyraźnej pisemnej zgody
Forever Living. Kupujący nie może wykorzystywać ani włączać Mediów w prace pochodne. Również
odsprzedaż i redystrybucja takich prac jest zakazana.
(c) Kupujący jest autoryzowany do korzystania z Mediów wyłącznie w związku z wykonywaniem swoich
obowiązków Forever Business Owner („FBO”), wynikających z Aplikacji FBO oraz towarzyszących im
Zasad Działalności i procedur. Udzielona licencja na użytek własny będzie obowiązywała wyłącznie tak
długo, jak FBO postępuje etycznie oraz w pełnej zgodzie z Zasadami Działalności i procedurami Forever
Living. Media prezentują ogromną wartość dla Forever Living i są udostępniane każdemu FBO do użytku
przez danego FBO wyłącznie w wyraźnie autoryzowany sposób.
(d) Media nie mogą być używane w pornograficzny, obsceniczny, nielegalny, niemoralny, oszczerczy ani
obraźliwy sposób. Media nie mogą być włączane w znaki handlowe, logo, znaki towarowe lub usługowe
Forever Living. Media nie mogą być udostępniane do pobierania.
II. Ogólne warunki sprzedaży:
(a) Wszystkie dochody ze sprzedaży Mediów, poza kosztami operacyjnymi związanymi z utrzymaniem
strony, zostaną przekazane Forever Giving.

(b) Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich. Forever Living zastrzega sobie prawo do zmiany
akceptowanych sposobów płatności w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Jeżeli nie będziemy w
stanie przetworzyć twojej płatności kartą kredytową, a nie podasz alternatywnej formy zapłaty, możemy
anulować twoje zamówienie.
(c) Forever Living może korygować lub wycofywać Media w dowolnym momencie, bez uprzedzania.
Media mogą stać się niedostępne nawet po złożeniu zamówienia. Wszystkie ceny mogą zostać zmienione
bez uprzedzenia.
(d) Polityka zwrotów. Forever Living bezwarunkowo gwarantuje twoją satysfakcję. Jeżeli jesteś
niezadowolony/-a z któregoś z Mediów kupionych na tej stronie internetowej, możesz je zwrócić w ciągu
trzydziestu (30) dni od jego otrzymania i uzyskać powtórny jego wydruk lub zwrot pieniędzy. Po
zakończeniu procedury zwrotu i otrzymaniu zwracanego Medium, prześlemy powtórnie Medium lub
dokonamy zwrotu pełnej kwoty jego zakupu, w zależności od wyboru kupującego. Jednak, nie zwrócimy
kosztów przesyłki, chyba że zamówienie było w jakiś sposób wadliwe.
(e) Warunki gwarancji. POWYŻSZE PRAWO ZWROTU ZAMÓWIENIA W CIĄGU TRZYDZIESTU
(30) DNI JEST TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM ORAZ
JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIEM FOREVER LIVING W ODNIESIENIU DO
ZAKUPU MEDIÓW Z TEJ STRONY. FOREVERLIVING WYRAŹNIE UCHYLA I WYŁĄCZA
WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W ODNIESIENIU DO ZAKUPU
DOWOLNYCH MEDIÓW.

