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Podmienky používania, všeobecné informácie 

Používanie internetovej stránky www.vddolina.sk, ako aj všetkých podstránok spadajúcich pod túto 

doménu sa uskutočňuje na vlastné nebezpečenstvo a riziko. Všetky obsahy boli pripravené veľmi 

svedomito, napriek tomu nie sú chyby a omyly vylúčené. Z toho dôvodu sú všetky informácie 

poskytované bez záruk vo vzťahu na ich aktuálnosť, správnosť či presnosť. Výrobné družstvo (ďalej 

len V.D.) DOLINA nepreberá ručenie za žiadne škody, ktoré vzniknú priamym alebo nepriamym 

užívaním tejto internetovej stránky. Užívateľ súhlasí s touto výlukou ručenia. 



Údaje uvedené na  internetovej stránke majú len informatívny charakter a nie sú právne 

záväzné. Spoločnosť V.D. DOLINA nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku 

preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov. 

Pri externých odkazoch na iné online-servery (ak sa nachádzajú na webovej stránke) V.D. DOLINA 

nepreberá ručenie za ich obsah, funkcionalitu a dostupnosť. Toto platí aj pre všetky ostatné webové 

stránky, na ktoré sa odkazuje či už priamo alebo nepriamo. Užívateľ súhlasí s touto výlukou ručenia. 

Ak by stránka, na ktorú odkazujeme mala protizákonný obsah, upozornite nás prosím. Odkaz obratom 

odstránime. 

 

Autorské právo  

Všetky obsahy tejto internetovej stránky (www.vddolina.sk) sú autorsky chránené. Dizajn, texty, 

obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá podliehajú autorskému právu a ostatným ochranným 

zákonom. Na akékoľvek užívanie, obzvlášť ukladanie v databázach, rozmnožovanie, šírenie, 

spracovávanie a na každý spôsob komerčného využitia ako aj na postúpenie tretím stranám je potrebný 

písomný súhlas výrobného družstva DOLINA. 

 

Zmena podmienok užívania, ukončenie prevádzky 

Spoločnosť V.D. DOLINA si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, prerušiť alebo ukončiť Služby 

(alebo ich akúkoľvek časť) alebo vaše používanie alebo prístup k nim, bez toho, že by vás musela na 

to upozorniť. Spoločnosť V.D. DOLINA tiež môže odstrániť všetky príslušné informácie a súbory, 

prípadne k nim odmietnuť prístup alebo zabrániť ich použitiu. Spoločnosť V.D. DOLINA nebude 

zodpovedná voči vám ani voči inej spoločnosti za žiadnu úpravu, prerušenie alebo ukončenie služieb, 

či prevádzky, ani za stratu súvisiacich informácií. Spoločnosť V.D. DOLINA môže tieto Ustanovenia 

kedykoľvek zmeniť uverejnením zmenených ustanovení na tejto webovej lokalite. Preverenie 

prípadných zmien prislúcha užívateľovi. 

 


