Правові положення
УВАГА! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДІЙСНІ ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО
ВЕБ-САЙТУ.
Використання цього сайту, а також інформація, розміщена на сайті, регулюються цими
положеннями:
Право власності. KIMBERLY-CLARK CORPORATION (KIMBERLY-CLARK) володіє та управляє цим
сайтом і здійснює його обслуговування; цей сайт створений в інформаційних та
комунікаційних цілях. Цей сайт і його компоненти, включаючи, без будь-яких обмежень, текст,
зображення та аудіофайли, охороняються авторським правом KIMBERLY-CLARK.
Обмеження використання. Цей сайт призначений виключно для особистого, некомерційного
використання. Ви не можете копіювати, відтворювати, перевидавати, надсилати поштою,
поширювати, передавати або змінювати у будь-який спосіб будь-яку частину цього сайту.
Зауваження про торгові знаки. Усі найменування, логотипи і торгові марки є власністю
KIMBERLY-CLARK. Не дозволяється використовувати ці матеріали в будь-яких цілях без
письмової згоди KIMBERLY-CLARK.
Добровільно надані ідеї. KIMBERLY-CLARK висловлює своє прагнення отримувати ваші
коментарі й відповідати на ваші запитання про свою продукцію і компанію. Тим не менш, ми
не здійснюємо пошук і не приймаємо добровільно надані ідеї, пропозиції або матеріали
відносно розвитку, дизайну, виробництва або маркетингу нашої продукції. Твердо
дотримуючись цієї політики, ми сподіваємося уникнути можливого непорозуміння серед
відвідувачів цього веб-сайту, що надають свої коментарі чи ідеї щодо продукції або концепцій,
розроблених співробітниками KIMBERLY-CLARK. Якщо ви коли-небудь станете співробітником
KIMBERLY-CLARK, матеріали, представлені на сайті, не будуть складати або розглядатися як
складова частина або зміст трудового контракту. Крім того, твердження, що містяться на вебсайті, не містять жодних гарантій або зобов'язань з боку KIMBERLY-CLARK, яка оформляє
відносини зі своїми співробітниками за взаємним розсудом.
Розкриття і використання наданої вами інформації. Будь-які повідомлення, надіслані на
цей сайт, і електронні листи, надіслані на адресу KIMBERLY-CLARK, не є конфіденційними, а
KIMBERLY-CLARK не несе відповідальності за розкриття такої інформації. Всі повідомлення та
інші матеріали (включаючи, без обмеження, добровільно надані ідеї, пропозиції або
матеріали), надіслані на цей сайт або на електронну адресу KIMBERLY-CLARK, є повною і
винятковою власністю KIMBERLY-CLARK і можуть бути використані KIMBERLY-CLARK в будьяких цілях, комерційних або інших, без компенсації. Якщо ви використовуєте цей сайт в якості
засобу надання інформації KIMBERLY-CLARK в межах відносин продавця-покупця, ви заявляєте
та гарантуєте, що специфікація сировини та інша надана вами інформація є точною і повною, і
що ви в найкоротші терміни зобов'язуєтеся повідомити нам про модифікації або інші зміни
такої інформації.
Відмова від гарантії. KIMBERLY-CLARK не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій
відносно точності, надійності або повноти змісту (тексти і зображення) цього сайту. У рамках
діючого законодавства KIMBERLY-CLARK відмовляється від будь-яких гарантій, виражених або
умовних, включаючи, але не обмежуючись, гарантії відповідності товару або його придатності
для конкретних цілей. Крім того, KIMBERLY-CLARK не гарантує, що цей сайт або сервер, на
якому він розміщений, не містять комп'ютерних «вірусів».
Обмеження відповідальності. KIMBERLY-CLARK не несе відповідальності за будь-які збитки,
включаючи, без будь-яких обмежень, прямий або побічний збиток, що виник в результаті

вашого доступу або неможливості доступу до цього сайту або в результаті використання цього
сайту, або впевненості у змісті цього сайту. Крім цього, KIMBERLY-CLARK не зобов'язана
оновлювати цей сайт або його зміст і не несе відповідальності за неможливість будь-якого
роду оновлень цієї інформації. Крім того, KIMBERLY-CLARK не несе відповідальності за
використання вами інших веб-сайтів, доступ до яких ви можете отримати через певні
посилання, розміщені на цьому сайті. Ці посилання та інші веб-ресурси розміщені на цьому
сайті виключно для зручності користувачів і забезпечують користувачам доступ до World Wide
Web; їх розміщення на цьому сайті не означає підтримку цих веб-ресурсів або їх зв'язок із
KIMBERLY-CLARK.
Інше. KIMBERLY-CLARK на свій власний розсуд залишає за собою право: (1) змінювати ці
Правові положення, (2) контролювати і видаляти повідомлення, (3) закривати доступ до цього
сайту в будь-який час без відповідного повідомлення. Якщо будь-яка вимога або умова цих
Правових положень з якихось причин виявиться незаконною, необґрунтованою, недійсною
або з якихось причин нездійсненною, це не вплине та не накладе обмеження на законність і
позовну силу решти вимог і умов. Ці Правові положення являють собою угоду між вами і
KIMBERLY-CLARK щодо будь-яких дій, пов'язаних із цим веб-сайтом. Використання вами цього
сайту означає, що ви погоджуєтеся з цими умовами та зобов’язуєтесь їх дотримуватись.
У ВИПАДКУ НЕЗГОДИ З ЦИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ ЦИМ САЙТОМ.

