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Avtorske pravice, pravice za blagovne znamke in sorodne pravice
Vse vsebine na tej spletni strani so avtorsko zaščitene. Besedila, slike, grafike, zvoki,
animacije in videoposnetki so podvrženi varstvu avtorskih pravic in drugih zakonov o
varstvu. Vsebine se ne sme kopirati, razmnoževati, spreminjati ali narediti dostopne
tretjim osebam v komercialne namene. Vsaka uporaba, zlasti shranjevanje v bazo
podatkov, razmnoževanje, širjenje, obdelava in kakršnakoli oblika komercialne
uporabe ter posredovanje tretjim osebam, četudi bi šlo zgolj za dele ali predelano
obliko, brez soglasja upravitelja oz. avtorja so prepovedana.

Pogoji uporabe, garancijske storitve, jamstvo glede vsebine in povezave
Uporaba te spletne strani poteka na lastno varnost in lastno tveganje. Ne prevzemamo
garancije za stalno razpoložljivost ali za objavljene prispevke, ponudbe, storitve in
opravila glede pravilnosti, popolnosti in funkcionalnosti. Garancijske storitve se ravnajo
po zakonskih določilih. Kakršnokoli jamstvo za škodo, ki nastane neposredno iz
uporabe te spletne strani, je izključeno. Ta spletna stran in z njo povezane storitve se
izvajajo s stališča dobrega gospodarja, zanesljivosti in razpoložljivosti. Iz tehničnih
razlogov ni možno, da so te storitve dostopne brez prekinitve, da so želene povezave
vedno lahko vzpostavljene ali pa da se shranjeni podatki ob vseh danostih ohranijo.
Stalne razpoložljivosti zato ni mogoče zagotoviti. IP-povezljivost z drugimi omrežnimi
operaterji poteka skladno z možnostmi. Kakršnokoli jamstvo za težave, katerih vzrok
je uporaba s strani tretje osebe, je izključeno. Uporaba drugih omrežij je podvržena
pogojem uporabe vsakokratnih uporabnikov. V primeru višje sile, stavke, omejitev
storitev drugih omrežnih operaterjev ali popravil in vzdrževalnih del lahko pride do
omejitev ali prekinitev, pri čemer za tovrstne izpade ni jamstva.
Povezave
Pri povezavah na nadaljnje spletne ponudbe ne prevzemamo nobenega jamstva glede
vsebine, funkcionalnosti in razpoložljivosti povezane oz. povezanih strani. To velja tudi

pri vseh drugih neposrednih ali posrednih referencah ali povezavah na tuje spletne
ponudbe. Povezave na to spletno stran so želene, če se pojavijo v svojem oknu
brskalnika. Prevzem glavnega okna v okvir postavljavca povezave ni dopusten. Če
spletna stran, na katero smo se povezali, vsebuje protipravne vsebine, vas prosimo,
da nas o tem obvestite in povezava bo nemudoma odstranjena.
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