Загальна інформація
Для отримання доступу до сайту компанії ТОВ «Ферреро Україна» та його використання
необхідно дотримуватися нижченаведених умов, а також усіх відповідних законів. Ваші
подальші дії по доступу до даного сайту свідчать про те, що ви прочитали, зрозуміли і
прийняли умови викладені нижчі. Ви можете здійснювати пошук на цьому сайті з метою
розважитися або для одержання інформації. Проте, ми просимо Вас не поширювати, не
змінювати, не передавати і не виправляти зміст цього сайту без письмового дозволу ТОВ
«Ферреро Україна».

Авторські права
Сайт, на який Ви увійшли, підтримується компанією ТОВ «Ферреро Україна». Всі права
захищені. Інформація, яка міститься на цьому сайті у вигляді текстів, зображень,
програмного забезпечення та інших матеріалів, є власністю компанії, і розташована на сайті
на підставі дозволу відповідних авторів. Ви можете використовувати матеріали, що містяться
на сайті, в некомерційних цілях – особистих та інформаційних. Будь-яке відтворення, продаж
або розповсюдження інформації, розташованої на сайті, в комерційних цілях забороняється
та переслідується згідно із відповідним законом.

Бренди
Всі бренди (торгові знаки), представлені на даному сайті, є власністю групи компаній
Ферреро або використовуються ТОВ «Ферреро Україна» на підставі відповідних ліцензійних
договорів.

Зміст
Інформацію, розташовану на даному сайті, слід використовувати в загальних інформаційних
цілях. ТОВ «Ферреро Україна» не дає жодних гарантій і не робить ніяких заяв щодо точності
або повноти інформації, що міститься на сайті або змісту будь-якого сайту або сайтів, що
мають інтерактивний зв'язок із цим сайтом. Компанія не несе відповідальності за будь-які
прямі і непрямі збитки або штрафи, які можуть виникнути в результаті використання будьякої інформації, що міститься на цьому сайті. Будь-яке повідомлення, пропозиція, коментар
(включаючи ідеї, що стосуються наших брендів або їх реклами), що пересилається або
передається Вами ТОВ «Ферреро Україна» в мережі Інтернет, розглядаються і
розглядатимуться як ексклюзивна власність компанії. Це означає, що Ви відмовляєтеся від
всіх майнових прав на відправлені Вами матеріали і передаєте компанії ТОВ «Ферреро
Україна» всі майбутні права на відтворення, передачу, публікацію, трансляцію і пересилку
даної інформації без виплати якої-небудь компенсації або зобов'язань по відношенню до якоїнебудь особи. Це також означає, що передане Вами повідомлення не розглядатиметься як
конфіденційне. Ми зберігаємо за собою право вносити будь-які зміни на даному сайті в той
момент, коли вважаємо це потрібним, і без додаткового інформування.

Посилання на інші сайти
На різних сторінках сайту Ви можете зустріти автоматичні посилання на інші Інтернет сайти
з релевантною інформацією. Це не обов'язково означає, що ТОВ «Ферреро Україна»
підтримує дані сайти або пов'язане з їх власниками. ТОВ «Ферреро Україна» не несе
відповідальності за розташовану на даних сайтах інформацію. Перейшовши на будь-який з
сайтів, що мають інтерактивний зв'язок з даним сайтом, Ви можете повернутися назад,
натиснувши стрілку "backwards", або набравши адресу сайту www.kinder-promo.com.ua

