JOGI NYILATKOZAT
A www.wtkegyelet.hu weboldal használatának megkezdésével, megtekintésével valamennyi
látogató ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és
adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
SZERZŐI JOGOK
A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások,
szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői
jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére
kizárólag a Wágner és Társa Temetkezési Szolgáltató Kft. továbbiakban: W.T. Kegyelet
jogosult.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy
részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni,
vagy tárolni. Engedélyt kérni a weboldal készítőjénél lehet e-mail-ben a tárgy
megjelölésével!
VÉDJEGYEK
Minden, a W.T. Kegyelet weboldalán használt védjegy (márkanév, logó, stb.) a W.T.
Kegyelet tulajdonában áll. A W.T. Kegyelet partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az
adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon. A védjegyek felhasználására kizárólag
a védjegyjog tulajdonosa jogosult!
A WEBOLDAL TARTALMA
A W.T. Kegyelet mindent megtesz annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak
megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek. Az
oldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak
tájékoztató jellegűek. A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb
tanácsadásnak és ajánlattételnek sem.
A WEBOLDAL ELÉRÉSE
A W.T. Kegyelet fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza,
illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse valamint nem garantálja, hogy a
weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK
A W.T. Kegyelet weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (hiperlinkek vagy
hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus
kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek
tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a W.T. Kegyelet weboldala
csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget,
felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben
sem, ha azokat a W.T. Kegyelet valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy
jóváhagyta
JOGKÖVETKEZMÉNYEK:
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a W.T. Kegyelet haladéktalanul
megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi és büntetőjogi vagy egyéb
vonatkozású. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA
A W.T. Kegyelet fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját
hatáskörében eszközöl. A legfrissebb Jogi nyilatkozatot megtalálják az aktuális oldalon!

IMPRESSZUM
A „ wtkegyelet.hu ” kizárólagos tulajdonosa a Wágner és Társa Temetkezési Szolgáltató Kft.
(W.T. Kegyelet Kft.) és mindenkori ügyvezető igazgatója Wágner László.
Adószám: 14979493-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-512154
Postacím: 8200 Veszprém, Major utca 9.
E-mail cím: info.wtkegyelet@gmail.com vagy wtkegyelet@gmail.com
Cégjegyzékbe vevő hatóság neve és címe: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, 8200
Veszprém, Vár utca 19.
Kamara neve és címe: Veszprémi Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8200 Veszprém,
Radnóti Miklós tér 01.

A „wtkegyelet.hu” tárhelyét, valamint Domain nevét a Tárhelypark Kft. biztosítja.
Adószáma: 23289903-2-43,
Cégjegyzékszáma: 01-09-322570
Irodai kirendeltsége: 1122 Gaál József út 24.
Weboldal: https://tarhelypark.hu/
E-mail cím: info@tarhelypark.hu

