FOTOGRAFIE FOREVER
PODMIENKY POUŽITIA
Digitálny obrázok (obrázky), video (videá) alebo prezentácia (prezentácie) (ďalej spoločne označované
ako „mediálny obsah“) dostupné na použitie a/alebo predaj na tejto internetovej stránke sú chránené
autorskými právami a sú vlastníctvom spoločnosti Forever Living.com, L.L.C. (ďalej len „spoločnosť
Forever Living“). Spoločnosť Forever Living si vyhradzuje všetky práva, licencie, autorské práva, právne
nároky a vlastnícke práva k mediálnemu obsahu. Z použitia alebo kúpy mediálneho obsahu na tejto
internetovej stránke neplynie nijaká záruka, výslovná ani implicitná. Spoločnosť Forever Living nie je
zaviazaná na nijakú reklamáciu či vedľajšie, nepriame alebo iné odškodnenie vyplývajúce z poskytnutej
licencie alebo z vášho využitia mediálneho obsahu. Neoprávnené použitie je zakázané.
POZORNE SI PREČÍTAJTE PODMIENKY POUŽITIA („PODMIENKY POUŽITIA“).
ZÍSKANÍM PRÍSTUPU, SŤAHOVANÍM, POUŽÍVANÍM ALEBO KÚPOU MEDIÁLNEHO
OBSAHU Z TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE S TÝMITO
PODMIENKAMI POUŽITIA.
PODMIENKY POUŽITIA:
I. Licencia na použitie digitálne stiahnutého obsahu pre osobnú potrebu
Pri získaní prístupu, použití, kúpe a stiahnutí mediálneho obsahu z tejto internetovej stránky vám ako
používateľovi a/alebo kupujúcemu spoločnosť Forever Living ako vlastník autorských práv
k mediálnemu obsahu poskytuje nevýhradnú, trvalú licenciu na použitie pre osobnú potrebu vzťahujúcu
sa na sťahovanie a kopírovanie príslušného mediálneho obsahu, ktorá podlieha nasledujúcim
obmedzeniam:
(a) Táto licencia je určená len na použitie na osobnú potrebu. Použitie na osobnú potrebu znamená
nekomerčné použitie mediálneho obsahu, ktorý je možné zobrazovať na osobných internetových
stránkach alebo počítačoch, či vyhotovovať tlačené obrázky alebo videokópie pre osobnú potrebu.
Mediálny obsah nie je možné použiť spôsobom, ktorý je spoplatnený, za ktorý sa vyberajú poplatky
alebo sa požaduje iná protihodnota. Mediálny obsah nie je možné použiť na reklamu. Mediálny obsah
nie je možné opätovne predať alebo viazať na inú licenciu alebo podlicenciu.
(b) Kupujúci ho nemôže opätovne predať, naviazať na inú licenciu ani opätovne distribuovať bez
výslovného písomného povolenia spoločnosti Forever Living. Kupujúci nemôže mediálny obsah
používať alebo zapracovať ako odvodené dielo. Opätovný predaj alebo distribúcia takéhoto
odvodeného diela sú zakázané.

(c) Kupujúci je oprávnený používať mediálny obsah iba v spojení s vykonávaním povinností a záväzkov
Forever Business Owner (FBO) na základe dohody s FBO a príslušných podnikových nariadení
a postupov. Poskytnutá licencia na použitie pre osobnú potrebu je účinná, len kým si FBO zachováva
dobrú povesť, a je v súlade s politikou a postupmi spoločnosti Forever Living. Mediálny obsah má pre
spoločnosť Forever Living vysokú hodnotu a poskytuje sa každému FBO na použitie len výslovne
povoleným spôsobom.
(d) Mediálny obsah sa nesmie používať pornografickým, obscénnym, nezákonným, nemorálnym,
hanlivým alebo urážlivým spôsobom. Mediálny obsah nesmie byť zapracovaný do obchodných značiek,
do log alebo do ochranných známok pre služby spoločnosti Forever Living. Mediálny obsah sa nesmie
sprístupňovať na stiahnutie.
(e) Vlastnícky nárok a vlastnícke právo a rovnako všetky terajšie a budúce práva vzťahujúce sa na
mediálny obsah patria výlučne spoločnosti Forever Living.
II. Všeobecné podmienky predaja:
(a) Všetok zisk z predaja mediálneho obsahu prevyšujúci prevádzkové náklady na spravovanie
internetovej stránky bude venovaný Forever Giving.
(b) Všetky ceny sú uvádzané v amerických dolároch (USD). Spoločnosť Forever Living si vyhradzuje
právo bez oznámenia kedykoľvek zmeniť akceptovanú platobnú metódu. Ak nie sme schopní
spracovať platbu vašou kreditnou kartou a neposkytnete nám alternatívnu formu platby, vašu
objednávku môžeme zrušiť.
(c) Spoločnosť Forever Living môže kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia mediálny obsah
revidovať alebo pozastaviť a mediálny obsah sa môže stať nedostupný dokonca aj po zaslaní
objednávky. Všetky ceny môžu podliehať zmenám bez oznámenia.
(d) Podmienky vrátenia. Spoločnosť Forever Living bezpodmienečne garantuje vašu spokojnosť. Ak nie
ste spokojní s mediálnym obsahom, ktorý ste si zakúpili z internetovej stránky, ochotne prijmeme
vrátenie akéhokoľvek mediálneho obsahu, ktorý ste si u nás objednali, z akéhokoľvek dôvodu do
tridsiatich (30) dní od doručenia a mediálny obsah opätovne vytlačíme alebo vrátime kúpnu cenu. Po
ukončení postupu vrátenia a doručenia vráteného mediálneho obsahu vám opätovne zašleme mediálny
obsah alebo v plnej sume vrátime kúpnu cenu, ktorú ste zaplatili za tento mediálny obsah, podľa toho,
čo uprednostníte. Obyčajne však nepreplácame náklady na prvotné poštovné, pokiaľ nie je vaša
objednávka v nejakom zmysle poškodená.
(e) Vylúčenie záruky. UVEDENÉ PRÁVO VRÁTIŤ AKÚKOĽVEK OBJEDNÁVKU DO
TRIDSIATICH (30) DNÍ JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÝM SPÔSOBOM NÁPRAVY A AJ
VÝHRADNOU POVINNOSŤOU SPOLOČNOSTI FOREVER LIVING OHĽADOM KÚPY
AKÉHOKOĽVEK MEDIÁLNEHO OBSAHU Z TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY.
SPOLOČNOSŤ FOREVER LIVING VÝSLOVNE ODMIETA A VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY,
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA ZAKÚPENIA AKÉHOKOĽVEK
MEDIÁLNEHO OBSAHU.

