Tingimused
Üldised kasutustingimused
Neid veebisaite käitab ettevõtte BPG Products Switzerland Eesti filiaal (Mylan).
Kasutustingimused/andmekaitse (privaatsuspõhimõtted)
Nende veebisaitide kasutamisega nõustute täitma järgmisi tingimusi, sealhulgas andmete
kasutamise põhimõtteid (vt jalust) ja neisse Teie külastuse ajaks tehtud muudatusi.
Andmekaitse kohta leiate teavet jaluses olevast eraldi dokumendist. Lugege need enne meie
veebisaitide kasutamist läbi, sest saitide kasutamisega annate oma nõusoleku.
Kui Te ei nõustu kasutustingimustega, sh privaatsuspõhimõtetega, ei või Te veebisaite kasutada.
Mylan võib siinseid tingimusi, sh andmete kasutamise põhimõtteid, igal ajal ilma ette teatamata
muuta, ajakohastades neid õiguslikke teatisi.
Seepärast palun lugege siinseid tingimusi iga kord enne veebisaitide kasutamist.
Selle veebisaidi sisu ja sellel olev teave on piiratud Šveitsis kasutamiseks.
Sisu
Mylan on koostanud selle veebisaidi sisu hoolikalt ning olemasolevate teadmiste ja kutsealase
hoolikuse kohaselt. Mylan ei vastuta oma veebisaitide sisu vigade, väljajätmiste, ajakohasuse,
õigsuse, täielikkuse ega kvaliteedi eest.

Lingid
Mylani veebisaitidel võib olla linke kolmandate isikute veebisaitidele, mis on esitatud meie saidi
kasutajate mugavuse eesmärgil.
Mylan ei vastuta muude saitide sisu eest, vaid tegutseb üksnes agendina.
Eelkõige ei võta Mylan omaks muude veebisaitide sisu ega vastuta muude veebisaitide võimaliku
ebaseadusliku või amoraalse sisu või muu ebaseadusliku aspekti eest.

Selle saidiga linkide kaudu seotud või ühendatud saitide kasutamise risk lasub kasutajal. Mylan ei
aktsepteeri kahjunõudeid seoses lingitud veebisaitidelt puuduvate või seal esitatud ebaõigete
andmetega.

Kui leiate Mylani lingitud veebisaidilt ebaseaduslikku sisu, teatage meile sellest kohe.

Vastutuse piirang
Mylan ei vastuta kahju, sealhulgas kaudse kahju eest, mis tuleneb sellel saidil esitatud ega sellega
lingitud teabe kasutamisest (sh allalaadimised, arvutiviirused, tarkvara paigaldamine või kasutamine)
või kasutamata jätmisest, kui Mylan ei tekitanud kahju jämeda hooletuse tõttu või tahtlikult. Nõuded
elule, kehale ja tervisele tekkinud kahju eest ei ole piiratud.

Autoriõiguse/kaubamärgiga seotud teatis
Veebisaitide sisu (eriti teabe, materjalide ja programmide) kasutusõigus kuulub ainult Mylanile.
Veebisaitidel avaldatud teavet ei tohi kasutada ja selle kaitstud sisu integreerida muudesse
programmidesse või veebisaitidesse või seda muul moel kasutada ilma Mylani kirjaliku nõusolekuta.

Mylani veebisaidil olevad kaubamärgid on Mylani või tema tütarettevõtete registreeritud
kaubamärgid, mis on kaitstud Šveitsis ja teistes riikides.

Nendel veebisaitidel sisalduvat ei tõlgendata litsentsi ega kasutusõiguse andmisena ilma Mylani või
tema tütarettevõtete, kellele sellised kaubamärgid kuuluvad, kirjaliku loata.

