FOREVER FOTOS
PODMÍNKY POUŽITÍ
Digitální obrázek (obrázky), video (videa) nebo prezentace (prezentace) (dále společně označované jako
"mediální obsah") dostupné pro použití a / nebo prodej na této internetové stránce jsou chráněny
autorskými právy a jsou vlastnictvím společnosti Forever Living.com, L.L.C. (Dále jen "společnost
Forever Living"). Společnost Forever Living si vyhrazuje všechna práva, licence, autorská práva, právní
nároky a vlastnická práva k mediálnímu obsahu. Z použití nebo koupě mediálního obsahu na této
internetové stránce neběží žádná záruka, výslovná ani předpokládaná. Společnost Forever Living není
zavázána k žádné reklamaci či vedlejšímu, nepřímému nebo jinému odškodnění vyplývajícímu
z poskytnuté licence nebo z vašeho využití mediálního obsahu. Neoprávněné použití je zakázáno.
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY POUŽITÍ ("PODMÍNKY POUŽITÍ"). ZÍSKÁNÍM
PŘÍSTUPU, STAHOVÁNÍM, POUŽÍVÁNÍM NEBO KOUPÍ MEDIÁLNÍHO OBSAHU Z
TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI
POUŽITÍ.
PODMÍNKY POUŽITÍ:
I. Licence k použití digitálně staženého obsahu pro osobní potřebu
Při získání přístupu, použití, koupi a stažení mediálního obsahu z této internetové stránky vám jako
uživateli a / nebo kupujícímu společnost Forever Living jako vlastník autorských práv k mediálnímu
obsahu poskytuje nevýhradní, trvalou licenci k použití pro osobní potřebu vztahující se na stahování a
kopírování příslušného mediálního obsahu, která podléhá následujícím omezením:
(a) Tato licence je určena pouze k použití pro osobní potřebu. Použití pro osobní potřebu znamená
nekomerční použití mediálního obsahu, který je možné zobrazovat na osobních internetových stránkách
nebo počítačích, či vyhotovovat tištěné obrázky nebo videokopie pro osobní potřebu. Mediální obsah
nelze použít způsobem, který je zpoplatněn, za který se vybírají poplatky, nebo je požadována jiná
protihodnota. Mediální obsah není možné použít pro reklamu. Mediální obsah není možné znovu
prodat nebo vázat na jinou licenci či podlicenci.
(b) Kupující ho nemůže znovu prodat, navázat na jinou licenci ani opětovně distribuovat bez
výslovného písemného povolení společnosti Forever Living. Kupující nemůže mediální obsah používat
nebo zapracovat jako odvozené dílo. Opětovný prodej nebo distribuce takového odvozeného díla jsou
zakázány.

(c) Kupující je oprávněn používat mediální obsah pouze ve spojení s prováděním povinností a závazků
Forever Business Owner (FBO) na základě dohody s FBO a příslušných podnikových předpisů a
postupů. Poskytnutá licence k použití pro osobní potřebu je účinná, jen dokud si FBO zachovává
dobrou pověst a je v souladu s politikou a postupy společnosti Forever Living. Mediální obsah má pro
společnost Forever Living vysokou hodnotu a poskytuje se každému FBO k použití jen výslovně
povoleným způsobem.
(d) Mediální obsah se nesmí používat pornografickým, obscénním, nezákonným, nemorálním, hanlivým
nebo urážlivým způsobem. Mediální obsah nesmí být zapracován do obchodních značek, do log nebo
do ochranných známek pro služby společnosti Forever Living. Mediální obsah se nesmí zpřístupňovat
ke stažení.
(e) Vlastnický nárok a vlastnické právo a stejně všechna nynější a budoucí práva vztahující se na mediální
obsah patří výhradně společnosti Forever Living.
II. Všeobecné podmínky prodeje:
(a) Veškerý zisk z prodeje mediálního obsahu převyšující provozní náklady na správu internetové
stránky bude věnován Forever Giving.
(b) Všechny ceny jsou uváděny v amerických dolarech (USD). Společnost Forever Living si vyhrazuje
právo bez oznámení kdykoliv změnit akceptovanou platební metodu. Pokud nejsme schopni zpracovat
platbu vaší kreditní kartou a neposkytnete nám alternativní formu platby, vaši objednávku můžeme
zrušit.
(c) Společnost Forever Living může kdykoliv bez předchozího oznámení mediální obsah revidovat nebo
pozastavit a mediální obsah se může stát nedostupný dokonce i po zaslání objednávky. Všechny ceny
mohou podléhat změnám bez oznámení.
(d) Podmínky vrácení. Společnost Forever Living bezpodmínečně garantuje vaši spokojenost. Pokud
nejste spokojeni s mediálním obsahem, který jste si zakoupili z internetové stránky, ochotně přijmeme
vrácení jakéhokoliv mediálního obsahu, který jste si u nás objednali, z jakéhokoliv důvodu do třiceti (30)
dnů od doručení a mediální obsah opětovně vytiskneme nebo vrátíme kupní cenu. Po ukončení postupu
vrácení a doručení vráceného mediálního obsahu vám znovu zašleme mediální obsah nebo
v plné výši vrátíme kupní cenu, kterou jste zaplatili za tento mediální obsah, podle toho, co
upřednostníte. Obvykle však neproplácíme náklady na prvotní poštovné, pokud není vaše objednávka v
nějakém smyslu poškozena.
(e) Vyloučení záruky. UVEDENÉ PRÁVO VRÁTIT JAKOUKOLI OBJEDNÁVKU DO TŘICETI
(30) DNÍ JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM ZPŮSOBEM NÁPRAVY A TAKTÉŽ
VÝHRADNÍ POVINNOSTÍ SPOLEČNOSTI FOREVER LIVING OHLEDNĚ KOUPĚ
JAKÉHOKOLI MEDIÁLNÍHO OBSAHU Z TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK.
SPOLEČNOST FOREVER LIVING VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ A VYLUČUJE VŠECHNY ZÁRUKY,
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE ZAKOUPENÍ JAKÉHOKOLI
MEDIÁLNÍHO OBSAHU.

