
Felhasználási feltételek 
 
 
Tisztelt Látogatónk! Tájékoztatjuk, hogy az Agrometry Kft. jelen weboldalt (www.agrometry.hu) abból 
a célból hozta létre, hogy információkat nyújtson az érdeklődők számára elérhetőségeiről, 
tevékenységéről, termékeiről, valamint a Kft. által nyújtott promóciókról és szolgáltatásokról.  
 
Felelősségkorlátozás 
Az Agrometry Kft. weboldalára történő belépéssel Ön elfogadja az alábbiakban részletezett 
Felhasználási feltételeket, egyben azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az oldal használójaként 
elfogadja, hogy a weboldalt és annak tartalmát saját és kizárólagos felelősségére nyitja meg és 
használja fel. Ennek megfelelően az Agrometry Kft. semmilyen, az oldal felkereséséből, használatából, 
az oldalon közzétett információkra való hagyatkozásból, az ebből eredő veszteségekért, illetve kárért 
felelősséget nem vállal. Sem az Agrometry Kft., sem a weboldal üzemeltetésében részt vevő felek sem 
tehetők felelőssé az oldal megnyitásából, megjelenítéséből, sem pedig annak használatára való 
képtelenségből adódó kárért vagy sérülésért.  
 
A weboldalon található tartalom felhasználása 
A weboldal használatakor Ön jogosult annak tartalmában böngészni, az ott található információkat 
kizárólag saját célra felhasználni. A weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja, hogy az ott található 
szöveges és grafikus tartalmak, valamint fényképfelvételek az Agrometry Kft. és partnerei kizárólagos 
szellemi tulajdonát képezik. Ezek jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten 
tiltott, amely a szellemi tulajdon vagy védjegyoltalom megsértésének számít. A weboldal tartalma 
semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az azon feltüntetett tartalom bármely részének 
felhasználására vonatkozó felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.  
 
A weboldalon található tartalom pontosságával kapcsolatos információk 
Az Agrometry Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy weboldalán elérhető adatok és 
információk pontosak, szakszerűek és hatályosak legyenek, de nem nyújt garanciát azok teljességére, 
pontosságára, érvényességére és szakszerűségére, így azok nem minősülnek szakmai 
szaktanácsadásnak. Az egyes termékeknél feltüntetett adatok, a felhasználásra és hatásosságra 
vonatkozó információk, minden esetben az érintett termékek „Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyén”, valamint a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, azonban ezen információk kizárólag a 
tájékoztatást szolgálják. A termékek felhasználása előtt minden esetben olvassák el az adott termék 
engedélyokiratát és a címkén található információkat. Az oldal felhasználójaként Ön tudomásul veszi, 
hogy a közzétett információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése a saját felelőssége.  
 
Harmadik fél honlapjára mutató linkek 
A www.agrometry.hu weboldal tartalmazhat harmadik fél internetes oldalára vonatkozó utalásokat 
vagy oda mutató linkeket. Az Agrometry Kft. semmiféle felelősséget sem vállal ezek működéséért, 
tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért. Ezen oldalakra való hivatkozás, vagy az azokra mutató linkek 
elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Agrometry Kft. egyetért azok tartalmával, vagy azokat bármilyen 
formában támogatná. Ezeket a honlapokat Ön az oldal felhasználójaként kizárólag saját felelősségére 
látogatja meg, és az ezekre mutató linkeket is saját felelősségére használja. 
 
Az Agrometry Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal tartalmát, az ahhoz való hozzáférést, 
annak egyes részeinek vagy funkcióinak elérhetőségét előzetes értesítés nélkül korlátozza, 
felfüggessze, vagy megszüntesse.  
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