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WARUNKI 

UŻYTKOWANIA  
WPROWADZENIE  

Wszystkie informacje, dokumenty i grafiki publikowane przez firmę Zoetis i jej 

spółki stowarzyszone w sieci World Wide Web są opracowywane i starannie 

sprawdzane zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przekonaniami. Spełniają one 

obowiązujące wymogi prawne. Nieustannie staramy się rozszerzać i 

aktualizować usługi świadczone na tym serwerze. Odniesień do innych 

publikacji internetowych nie należy rozumieć jako rekomendacji poszczególnych 

firm bądź ich produktów lub usług.  

 

§ 1 Prawo autorskie  

Cała zawartość stron internetowych stanowi własność intelektualną Zoetis 

Services LLC i jest chroniona prawem autorskim. Użytkownicy mogą drukować 

lub kopiować zawartość tych witryn internetowych wyłącznie na własne, 

prywatne potrzeby. Odniesienie do praw autorskich Zoetis Services LLC musi 

zostać zawarte w każdej kopii naszych publikacji lub ich części. Ani witryna 

internetowa, ani jej części nie mogą być w żaden sposób zmieniane, powielane, 

rozpowszechniane lub publicznie powielane.  

 

§ 2 Znaki towarowe  

Wymienione prawa do znaków towarowych należą do odpowiednich właścicieli. 

Nazwy produktów nie zależą od wielkości czcionki lub obecności znaku 

towarowego bądź symbolu znaku towarowego Zoetis Services LLC., spółek 

stowarzyszonych, licencjobiorców lub partnerów joint venture. Używanie bądź 

nadużywanie takich zarejestrowanych znaków towarowych jest wyraźnie 

zabronione i będzie ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

§ 3 Odpowiedzialność  

1. Firma Zoetis i jej spółki stowarzyszone nie udzielają żadnych gwarancji 

dotyczących korzystania z tej witryny internetowej ani nie ponoszą w związku z 

nim żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosimy 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z kompletnością lub 

poprawnością informacji. Dotyczy to również ewentualnych szkód powstałych w 

związku z pobieraniem dowolnych formatów plików z naszych witryn 

internetowych. Użytkownicy zgadzają się, że uzyskują dostęp do tej witryny 

internetowej i jej zawartości na własne ryzyko.  

2. Przesłanie informacji w celu zainicjowania zawarcia umowy jest niewiążące i 

nie pociąga za sobą akceptacji jakiegokolwiek zobowiązania ani zakresu 

odpowiedzialności.  
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3. Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób 

trzecich, które stworzyły je na własną odpowiedzialność. Połączenie odbywa się 

wyłącznie w celach informacyjnych oraz jako usługa dodatkowa dla 

użytkowników. Treści znajdujące się w takich witrynach nie mają żadnego 

związku z naszą firmą. Firma Zoetis i jej spółki stowarzyszone nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z zawartości niniejszej 

witryny internetowej.  

 

§4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

Otwierając niniejsze witryny internetowe i korzystając z nich, użytkownik wyraża 

zgodę na przedstawione tutaj „Warunki użytkowania”. Jednocześnie użytkownik 

zgadza się, że jego dostęp będzie oceniany dla celów czysto statystycznych.  

 

Uwaga  

Informacje dotyczące zdrowia umieszczone na tym serwerze WWW mają 

charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. 

Informacje te przeznaczone są wyłącznie do użytku ogólnego i nigdy nie mogą 

zastąpić leczenia pacjentów. 


