Warunki korzystania ze strony
internetowej
Odniesienia w niniejszych warunkach użytkowania do „LONGO” i „my” są odniesieniami do Longo
Poland sp. z o.o., numer rejestracyjny 0000964768, zarejestrowana pod adresem Ul. Warszawska 6/32,
15-063, Białystok.
Niniejsza strona (wraz z dokumentami, o których wspomina) określa warunki korzystania z witryn
internetowych www.longo.lv, www.longo.lt, www.longo.ee, www.longo.pl (zwanych dalej "stronami
internetowymi" ). Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników i osób
odwiedzających naszą stronę internetową. Prosimy dokładnie zapoznać się z tymi warunkami przed
rozpoczęciem korzystania z serwisu. Korzystając z naszej strony internetowej, oświadczasz, że
akceptujesz niniejsze warunki użytkowania. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, nie korzystaj
z naszej strony internetowej.

1. Dostęp do naszej strony internetowej.
LONGO nie może zagwarantować, że nasza strona internetowa lub strony, do których linki znajdują się
na naszej stronie, będą dostępne w każdym momencie. LONGO zastrzega sobie prawo do zmiany i
zawieszenia strony internetowej bez uprzedzenia. LONGO nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z
jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie.

2. Poleganie na zamieszczonych informacjach.
2.1. Nasza strona internetowa jest dostępna dla wielu użytkowników i dlatego została
przygotowana przede wszystkim w celu dostarczania ogólnych informacji na temat LONGO,
naszej działalności i tego jak działamy, dostarczania informacji na temat aktualnych ofert
sprzedaży pojazdów i wsparcia wymogów procesu biznesowego zarówno wewnątrz, jak i poza
organizacją.
2.2. Chociaż LONGO dąży do tego, by ogólne informacje i oferty na naszej stronie internetowej były
aktualne w momencie publikacji, wszelkie informacje na naszej stronie internetowej mogą być
nieaktualne lub niekompletne w dowolnym momencie. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek
informacje na naszej stronie internetowej są niedokładne, poinformuj LONGO, a my to
zbadamy. LONGO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na ogólnych
informacjach umieszczonych na naszej stronie internetowej.
2.3. Informujemy, że w przypadku, gdy LONGO udostępnia osobiste komentarze, analizy
statystyczne, dane korporacyjne i inne materiały stron trzecich na naszej stronie internetowej,
nie kontrolujemy i niekoniecznie popieramy ich treści i ustalenia. Nie ponosimy również
odpowiedzialności za dokładność takich materiałów.
2.4. Dla potencjalnych klientów informacje dotyczące konkretnych pojazdów można znaleźć na
naszej stronie internetowej. Zawartość strony może ulec zmianie, a LONGO podejmuje
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uzasadnione kroki, by zapewnić aktualność kluczowych informacji. Wszelkie nieścisłości należy
zgłaszać LONGO.

3. Znaki towarowe i intelektualne prawa własności
3.1. Znaki towarowe i logo używane i wyświetlane na naszej stronie internetowej są naszymi
zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami innego
pochodzenia. Nie wolno używać tych znaków towarowych bez naszej uprzedniej pisemnej
zgody lub zgody właściciela(-i) danego(-ych) znaku(-ów) towarowego(-ych).
3.2. LONGO jest właścicielem lub posiadaczem licencji wszystkich praw własności intelektualnej na
naszych stronach internetowych, związanej z nimi infrastruktury technicznej oraz w
publikowanych na nich materiałach. Chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa są
zastrzeżone.
3.3. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej, możesz pobierać, przeglądać i drukować
materiały z naszych stron internetowych do osobistego użytku niekomercyjnego lub do
wewnętrznego obiegu niekomercyjnego w ramach swojej organizacji. Żadne inne użycie nie
jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie można wykorzystywać żadnych
materiałów zawartych na naszych stronach internetowych do celów komercyjnych bez
uzyskania uprzednio naszej pisemnej zgody.
3.4. Nie wolno modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które
zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać żadnych ilustracji,
zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik, bez towarzyszącego im tekstu.
3.5. Żaden znak towarowy, prawa autorskie lub inne informacje zastrzeżone zawarte lub
pojawiające się w materiałach, zawartych na naszych stronach internetowych, nie powinny być
zmieniane lub usuwane w całości lub w części.
3.6. Zezwolenie na powielanie materiału nie obejmuje materiałów należący do osób trzecich, w
przypadku których przed powieleniem należy uzyskać zgodę ich właścicieli. Jeżeli drukują,
kopiują lub pobierają Państwo materiały z naszej strony w sposób naruszający niniejsze
warunki użytkowania, prawo do korzystania ze strony zostanie natychmiast cofnięte i będą
Państwo zmuszeni, według własnego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie pobranych
materiałów.

4. Dostępność
Celem LONGO jest udostępnienie naszych stron internetowych, razem z umieszczonymi tam
materiałami, jak największej liczbie osób. Staramy się testować nasze strony internetowe na wszystkich
powszechnie używanych przeglądarkach i popularnych czytnikach, ale należy pamiętać, że jeśli używasz
starszej lub przestarzałej wersji przeglądarki, mogą pojawić się niespójności w prezentacji stron.

5. Nasza odpowiedzialność
Materiał wyświetlany na naszej stronie internetowej jest dostarczany bez jakichkolwiek gwarancji lub
określonych warunków co do jego dokładności. Niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelką
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odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione
przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną internetową lub w związku z korzystaniem,
niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszych stron internetowych, wszelkich stron
internetowych z nimi powiązanych i wszelkich zamieszczonych na nich materiałów, w tym, między
innymi, utratą dochodów lub przychodów; utratą zysków lub umów; utratą przewidywanych
oszczędności; utratą danych; utratą wartości firmy.

6. Zabronione sposoby korzystania
6.1. Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z
prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony internetowej:
• W jakikolwiek sposób, który łamie obowiązujące prawa i przepisy lokalne, krajowe i
międzynarodowe.
• w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nieuczciwy lub szkodliwy dla innych
użytkowników lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem, nieuczciwy lub szkodliwy cel lub
skutek.
• do produkcji i wysyłania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów
reklamowych, promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania (spamu).
• do świadomego przekazywania danych, wysyłania lub zamieszczenia treści zawierających
wirusy, trojany, robaki, oprogramowania spyware lub jakiekolwiek inne szkodliwe
programy lub kody komputerowe stworzone w celu zakłócenia pracy oprogramowania lub
sprzętu komputerowego.
6.2. Użytkownik zgadza się również nie uzyskiwać dostępu do stron internetowych, jakiegokolwiek
sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek
stronę trzecią.

7. Informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszej stronie internetowej
LONGO przetwarza informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej
witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych i gwarantuje, że wszystkie
przedstawione przez niego dane są dokładne.

8. Wirusy, nadużycia komputerowe i inne przestępstwa
8.1. Nie wolno nieprawidłowo wykorzystywać naszych stron internetowych poprzez świadome
wprowadzanie wirusów lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie
szkodliwe. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do
naszych stron internetowych, serwera, na którym przechowywane są strony internetowe lub
jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszymi stronami
internetowymi. Nie wolno atakować naszej strony internetowej poprzez atak typu denial-ofservice (DOS) lub distributed denial of service (DDOS).
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8.2. Wszystkie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a w ramach współpracy
z nimi ujawnimy tożsamość danego użytkownika. W wypadku naruszenia wymienionych zasad,
dostęp użytkownika do strony internetowej zostanie natychmiast zablokowany.
8.3. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez
rozproszony atak denial-of-service, wirusy lub inny szkodliwy technologicznie materiał, które
mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne
własne materiały z powodu korzystania z naszych witryn lub pobierania jakichkolwiek
materiałów zamieszczonych na nich, lub na każdej stronie z nimi związanej. Podczas
korzystania z Internetu należy zapewnić odpowiednią ochronę przed wirusami i inne
zabezpieczenia.

9. Linkowanie na naszej strony internetowej
9.1. Możesz umieszczać linki do naszych stron pod warunkiem, że będzie to uczynione w sposób
legalny, nie szargający naszej reputacji lub z niej korzystający. Jednakże, nie można korzystać z
linków w sposób, który sugeruje jakikolwiek związek, współpracę lub aprobatę z naszej strony,
gdy taka nie istnieje.
9.2. LONGO zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.
9.3. Jeśli chcesz skorzystać z materiałów znajdujących się na naszych stronach internetowych
innych niż wymienione powyżej, napisz na adres querytoinfo@longo.lv.

10. Zawieszenie i zakończenie
10.1. Ustalimy, według naszego uznania, czy doszło do naruszenia niniejszych warunków w czasie
korzystania z naszych stron internetowych. W przypadku naruszenia niniejszych warunków
możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne.
10.2. Nieprzestrzeganie niniejszych warunków stanowi istotne naruszenie warunków użytkowania,
na podstawie których użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej, i może
skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub któregokolwiek z poniższych działań:
• natychmiastowego, tymczasowego lub trwałego wycofania prawa do korzystania z naszej
strony internetowej. ▪ natychmiastowego, tymczasowego lub trwałego usunięcia wszelkich
publikacji lub materiałów przesłanych przez Ciebie na naszą stronę internetową.
• udzieleniem ostrzeżenia.
• wszczęciem postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi, mającego na celu
wyegzekwowanie zwrotu kosztów wynikających z niezastosowania się do zasad (w tym
między innymi, rozsądnie oszacowanych kosztów administracyjnych i sądowych).
• ujawnienie takich informacji organom ścigania.
10.3. LONGO nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia
niniejszych warunków. Działania opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone, i możemy
podjąć wszelkie inne środki, które uznamy za zasadnie i za właściwe.
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11. Informacje ogólne
11.1. LONGO może zmienić warunki użytkowania w dowolnym momencie, wprowadzając
odpowiednie zmiany na tej stronie. Niektóre z postanowień zawartych w warunkach
użytkowania mogą zostać zastąpione postanowieniami i informacjami opublikowanymi w
innym miejscu na naszych stronach.
11.2. Sądy Republiki Łotewskiej będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami
wynikającymi lub związanymi z wizytą na naszej stronie internetowej, chociaż LONGO
zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu za naruszenie tych
warunków w kraju zamieszkania lub w innym kraju mającym związek ze sprawą.
11.3. Jeśli w dowolnym momencie jakiekolwiek postanowienie warunków użytkowania jest lub
stanie się nieważne lub niezgodne z prawem w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie
będzie uważane za oddzielone od niniejszych warunków użytkowania. Ważność, legalność i
wykonalność tych warunków użytkowania nie będzie w związku z tym naruszona.
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