
DISCLAIMER 

 

POCH S.A. z największą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy skompletował  

i zredagował treść niniejszego Serwisu internetowego („Serwis”). POCH S.A. moŜe udostępniać na stronach 

Serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy uŜytkownik opuszcza strony 

Serwisu. POCH S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, 

w szczególności za dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich uŜycia. 

UŜytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich czyni to na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. Wyłącza się nadto wszelkie roszczenia z tytułu szkód oraz roszczenia gwarancyjne, 

które mogłyby powstać w związku z opublikowaniem w Serwisie niekompletnych danych lub ich brakiem.  

 

POCH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezaleŜnych od POCH S.A. 

Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od POCH S.A., POCH S.A. ma 

prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagroŜeń lub 

nieprawidłowości. POCH S.A. nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do uŜytkownika ani Ŝadnych podmiotów 

trzecich z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyŜej. 

 

Z zastrzeŜeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, POCH S.A. nie 

odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego uŜytkowaniem bądź niemoŜnością uŜytkowania 

przez uŜytkownika lub w związku z m.in. niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, 

opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu teleinformatycznego. 

 

POCH S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących 

powodować utrudnienia lub uniemoŜliwienie uŜytkownikom korzystania ze strony internetowej 

www.poch.com.pl oraz Serwisu. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub 

stabilność systemu teleinformatycznego, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, 

w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy POCH S.A. lub uŜytkowników, 

POCH S.A. ma prawo do czasowego zablokowania dostępu do Serwisu i przeprowadzenia prac konserwacyjnych 

mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. POCH S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu utrudnień, uniemoŜliwienia lub zablokowania dostępu do Serwisu, o których mowa 

powyŜej. 

 

POCH S.A. informuje, Ŝe Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne 

dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i 

układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 

 

Prawa autorskie do wszelkich informacji, materiałów oraz treści znajdujących się na stronie internetowej 

www.poch.com.pl oraz w Serwisie lub znaki towarowe przysługują wyłącznie POCH S.A. lub POCH S.A. 

posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków. Bez 

uprzedniej pisemnej zgody POCH S.A. zabrania się integrowania z innymi programami lub innymi serwisami 

(stronami) internetowymi treści chronionych, opublikowanych w Serwisie, zabrania się równieŜ wykorzystywać je 

w jakikolwiek inny sposób.  

 

Zamieszczone w Serwisie informacje, w szczególności te dotyczące dostępności danego towaru w magazynie 

POCH S.A oraz te dotyczące ceny, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 

66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Słowo "dostępny" oznacza dostępność magazynową co 

najmniej 1 opakowania danego asortymentu według stanu aktualnego na godzinę 7.00 danego dnia. 

 

 


