Data ostatniej aktualizacji: 24 kwietnia 2015 r.
Proszę przeczytać uważnie niniejszy regulamin („Regulamin”) przez rozpoczęciem korzystania z
niniejszej strony, ponieważ określa on prawa i obowiązki użytkownika.
Niniejsza umowa i jej akceptacja przez użytkownika
Witryna www.emerson.com jest własnością spółki The Emerson Electric Co. („Emerson”) i jest przez nią
obsługiwana i udostępniona z jej siedziby w St. Louis, Missouri, USA. Witryny poszczególnych
jednostek zależnych i powiązanych spółki Emerson są własnością i są obsługiwane i udostępniane
przez daną jednostkę lub spółkę. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich witryn jednostek
Emerson, które zawierają odniesienia do niniejszego Regulaminu.
Odwiedzając witrynę lub korzystając z jakichkolwiek treści, narzędzi, produktów lub usług, witryn lub
aplikacji mobilnych dostarczanych za pośrednictwem tej strony, naszych aplikacji mobilnych lub
jakichkolwiek informacji, narzędzi, usług dostępnych z poziomu tych witryn i aplikacji mobilnych
(łącznie „Serwisów”), użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin Jeśli użytkownik nie akceptuje
Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, która stanowi jego nieodłączną część poprzez odniesienie,
użytkownik nie powinien odwiedzać ani korzystać z Serwisów. Niniejsza umowa ogranicza zakres
dostępnych użytkownikowi środków prawnych w przypadku wystąpienia sporu. Wszystkie spory
wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą indywidualnie w drodze wiążącego arbitrażu.
Nasze Serwisy
Działanie Serwisów może być okresowo zakłócone ze względu na zaplanowaną konserwację lub
aktualizacje, usuwanie awarii, usterkę połączenia i/lub sprzętu, lub z podobnych powodów.
Nasze Serwisy zawierają tekst, oprogramowanie, obrazy, zdjęcia, grafikę, treści audio, wideo, aplikacje,
interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, logotypy, projekty, nazwy produktów i specyfikacje
techniczne („Materiały”), które pochodzą w całości lub częściowo z informacji i materiałów
dostarczanych przez nas lub z innych źródeł i są chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym,
patentem lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Cała zawartość strony jest chroniona prawem
autorskim jako utwór zbiorowy na mocy polskiej ustawy o prawie autorskim. Znaki towarowe, logotypy
i znaki usługowe wyświetlane na stronie są zarejestrowanymi i nierejestrowanymi znakami towarowymi
Emerson Electric Co., jej jednostek zależnych i powiązanych, ich licencjodawców lub dostawców treści
lub innych osób trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe stanowią własność
swoich właścicieli. Nic na tej stronie nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji,
czy prawa do wykorzystania któregokolwiek ze znaków towarowych, logotypu czy znaku usługowego
prezentowanego na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
Wykorzystanie któregokolwiek z tych Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie lub w sieci
komputerowej lub środowisku sieciowym bez wyraźnej pisemnej zgody jest zabronione. Zabrania się
kopiowania, reprodukcji, ponownego publikowania, modyfikowania, pobierania, publikowania,
zamieszczania, przesyłania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, a także dekompilacji,
poddawania inżynierii wstecznej lub dezasemblacji Materiałów za wyjątkiem prawa do pobrania jedne
kopii Materiału na jeden komputer użytkownika dla jego własnego, niekomercyjnego użytku, pod
warunkiem, że użytkownik zachowa nietknięte wszelkie informacje o ochronie prawem autorskim, znaki
towarowe oraz inne oznaczenia zastrzeżenia własności i nie dokona żadnych zmian ani usunięć w
zakresie przypisania autorstwa. To ograniczone pozwolenie nie stanowi przeniesienia praw do żadnego
z Materiałów. Korzystając z Serwisów użytkownik, potwierdza przyjęcie do wiadomości, że nie nabywa
licencji, własności, ani innego prawa do Materiałów.
Korzystanie z naszych Serwisów

By uzyskać dostęp do niektórych funkcjonalności naszych Serwisów, użytkownik może utworzyć konto.
Zabrania się:
•
•
•

tworzenia konta dla innej osoby ;
korzystania z konta innego użytkownika bez jego zgody, żądania, gromadzenia lub używania
danych logowania innego użytkownika;
sprzedaży, przenoszenia, udzielania licencji na używanie swojego konta , nazwy użytkownika
czy innych praw związanych z kontem lub ich cedowania

Aby utworzyć konto, użytkownik musi podać prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne informacje, oraz
na bieżąco je aktualizować, aby były zawsze prawdziwe i rzetelne. Użytkownik jest Państwo
odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy oraz za wszystkie działania wykonywane na
swoim koncie. Użytkownik może być pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez
Emerson lub straty innych osób spowodowane użyciem konta przez nieupoważnione osoby.
Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Emerson o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa
lub użyciu hasła lub konta użytkownika przez nieupoważnione osoby.
Użytkownik oświadcza, że ma prawo i zdolność prawną, by zaakceptować niniejszy Regulamin i
przestrzegać wszelkich praw, zasad i przepisów (np. krajowych, stanowych, lokalnych i regionalnych)
mających zastosowanie dla korzystania przez użytkownika z Serwisów oraz przekazanych przez niego
treści, w tym m.in. przepisów o prawach autorskich i przepisów eksportowych.
Zabrania się:
•

•

•
•
•

•
•

obchodzenia, wyłączania lub ingerowania w inny sposób przy , zabezpieczeniach Serwisów lub
funkcjonalności zapobiegającej lub ograniczającej wykorzystywanie lub kopiowanie Materiałów
i Treści użytkownika lub powodującej ograniczenia możliwości korzystania z Serwisów,
Materiałów lub Treści Użytkownika;
podejmowania czynności, które zaburzają lub destabilizują pracę Serwisów (lub serwerów i
sieci, które są połączone z Serwisami), w tym przekazywania robaków, wirusów,
oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub innego kodu o charakterze
niszczącym lub destabilizującym;
wprowadzania treści lub kodu lub zmieniania i ingerowania w sposób udostępniania lub
wyświetlania Serwisów lub ich części w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika;
zmieniania, przekształcania lub modyfikowania jakiejkolwiek części naszych Serwisów z
jakiegokolwiek powodu;
używania lub inicjowania jakiegokolwiek systemu automatycznego, w tym m.in. ”robotów”,
„pająków”, czy „przeglądarek offline” itd., które wchodzą na nasze Serwisy, wysyłając w danym
okresie więcej zapytań do naszych serwerów, niż w tym samym czasie mógłby stworzyć
człowiek, wykorzystując do tego konwencjonalną przeglądarkę online;
wchodzenia (lub prób wchodzenia) na którykolwiek z Serwisów, w tym Materiały
i Treści użytkownika, za pomocą innych środków niż interfejs udostępniony przez Emerson.
wykorzystywania Serwisów do jakichkolwiek nielegalnych lub niedozwolonych celów.

Treści użytkownika
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści przez siebie udostępnione, opublikowane czy
wyświetlone (np. obrazy, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, filmy, tekst, informacje, utwory , aplikacje,
łącza i inne komunikaty, treści czy materiały) (łącznie „Treści Użytkownika”), w tym m.in. jakiekolwiek
odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, ochrony znaków towarowych, praw
zastrzeżonych lub innych szkód wynikających z zamieszczenia Treści użytkownika
Treści Użytkownika muszą być zgodne z następującymi zasadami:

•

•
•

•
•

Zakazuje się udostępniania za pośrednictwem naszych Serwisów Treści obelżywych,
nieprzyzwoitych, gróźb, treści prześladowczych, oszczerczych, obraźliwych, , zawierających
przemoc, nagość lub częściową nagość, dyskryminujących, niedozwolonych, naruszających
prawo, nawołujących do nienawiści, pornograficznych lub z podtekstem seksualnym lub Treści
użytkownika zachęcających do realizowania działań rozumianych jako popełnianie
przestępstwa, dających podstawę do odpowiedzialności cywilnej, łamania jakichkolwiek praw i
w inny sposób niewłaściwych.
Zabrania się publikowania reklam, prób namawiania lub łączy do spamu przekierowujących do
innych stron lub osób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Emerson
Zabrania się zniesławiania, prześladowania, napastowania, nękania, stosowania przemocy,
molestowania, grożenia, podszywania się pod inna osobę lub zastraszania jakichkolwiek osób
lub podmiotów.
Zabrania się wydawania fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń.
Zabrania się przekazywania danych osobowych, informacji poufnych i danych wrażliwych, jeśli
nie jest to wyraźnie wymagane (np. przekazywanie danych karty kredytowej, aby zrealizować
transakcję zakupu za pośrednictwem Serwisów).

Zawsze stosowaliśmy zasadę, aby nie akceptować i nie uwzględniać koncepcji, sugestii lub materiałów
innych niż te, których wyraźnie zażądaliśmy od użytkownika. Wszelkie przekazane nam dane lub
materiały zostaną uznane za niebędące poufnymi lub zastrzeżonymi. Serwisy mogą teraz lub w
przyszłości dopuszczać zamieszczanie Treści użytkownika, jak również hosting, udostępnianie i/lub
publikowanie takich Treści użytkownika. Żadne Treści użytkownika nie mają charakteru poufnego, bez
względu na to, czy zostały opublikowane. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że Internet
może podlegać naruszeniom bezpieczeństwa oraz że nie można zagwarantować bezpieczeństwa
przekazanych Treści użytkownika lub innych danych.
Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie swoich Treści użytkownika. Upubliczniając dane i
materiały za pośrednictwem Serwisów, użytkownik automatycznie przekazuje nam (lub gwarantuje, , że
posiadacz praw do takich danych i materiałów wyraźnie przekazuje spółce Emerson) bezpłatne,
nieograniczone czasowo, nieodwołalne, nieograniczone prawo i licencję na wykorzystanie, kopiowanie,
wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, przekazywanie i
dystrybucję, lub udostępnianie innym takich danych i materiałów w innej formie (w całości lub
częściowo i w dowolnym celu) na całym świecie i/lub włączania ich w inne utworów w dowolnej formie,
za pomocą dowolnych środków, lub technologii znanych dzisiaj lub wynalezionych w przyszłości.
Ponadto użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez nas wszelkich pomysłów,
koncepcji, know-how lub technik przesyłanych nam przez użytkownika.
Zastrzegamy sobie prawo do określenia według własnego wyłącznego uznania,, czy Treści użytkownika
są odpowiednie i zgodne z niniejszym Regulaminem pod względem m.in. ich długości. Mamy prawo
lecz nie obowiązek, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego
uznania do usunięcia, edycji, zablokowania i/lub monitorowania Treści użytkownika lub odebrania
Użytkownikowi dostępu i możliwości upubliczniania takich materiałów w przypadku łamania
postanowień niniejszego Regulaminu.
Strona posiada funkcjonalność ”czat na żywo”. W tym przypadku, wszelkie informacje i treści
przekazywane za pomocą czata są uważane za „Treści użytkownika”. W szczególności nie
gwarantujemy poufności w odniesieniu do czata na żywo.
Treści stron trzecich i podlinkowane witryny
Korzystając na naszych Serwisów, użytkownik może mieć do czynienia z Treściami użytkownika
udostępnionymi, opublikowanymi lub wyświetlonymi przez użytkowników z różnych źródeł. Nie
ponosimy odpowiedzialności za rzetelność, przydatność, bezpieczeństwo lub prawa własności
intelektualnej związane z takimi opublikowanymi treściami użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na

zrzeczenie się prawa do praw lub środków ochrony prawnej w stosunku do wyżej wymienionych w
najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo.
Dla wygody użytkownika możemy udostępnić przekierowania do witryn stron trzecich („Podlinkowane
Witryny”). Użytkownik korzysta z tych przekierowań na własne ryzyko. Nie mamy kontroli i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, usługi, polityki prywatności, czy praktyki stosowane na
którejkolwiek witrynie stron trzecich. Włączenie takich treści i linków przekierowujących nie oznacza
sponsorowania ze strony Emerson, ani wspierania tychże przez spółkę (dotyczy to również
pojawiających się danych lub materiałów lub jakichkolwiek produktów i usług opisanych na
Podlinkowanych Witrynach), a także powiązania spółki lub utożsamienia się przez nią z takimi treściami
i linkami oraz nie znaczy, że którakolwiek z tych Witryn jest upoważniona do wykorzystania
jakiegokolwiek znaku towarowego, logotypu lub prawa autorskiego Emerson, jej jednostek zależnych
lub powiązanych. Nie jesteśmy stroną i nie ponosimy odpowiedzialności w żadnym zakresie za
monitorowanie jakichkolwiek transakcji pomiędzy użytkownikiem a stronami trzecimi, będącymi
dostawcami produktów i usług. Korespondencja i transakcje biznesowe użytkownika ze stronami
trzecimi za pośrednictwem Serwisów stanowią relacje wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a strona
trzecią.
Wyłączenie z odpowiedzialności
Nasze Serwisy, w tym bez ograniczeń, witryny, Materiały, Treści użytkownika, wszelkie produkty lub
usługi dostępne na naszych Serwisach oraz wszelkie informacje, oprogramowanie, udogodnienia,
usługi, powiązane komunikaty i inne treści są udostępniane na zasadach „tak jak jest”, „w miarę
dostępności” i „ze wszelkimi wadami”. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo Emerson
wyłącza wszelkiego rodzaju wszelkie oświadczenia lub gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, , w tym
m.in. gwarancje zbywalności, nienaruszalności, przydatności do określonego celu, gwarancje
wynikające z przebiegu transakcji lub wykonania, , rzetelności, niezawodności, użyteczności lub
kompletności jakichkolwiek informacji zawartych na naszych Serwisach, gwarancje, że dostęp do
naszych Serwisów będzie niezakłócony i wolny od błędów oraz że nasze Serwisy będą bezpieczne.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie będziemy odpowiadać za żadne szkody spowodowane
korzystaniem z naszych Serwisów, włączając szkody spowodowane wirusami i robakami, końmi
trojańskimi lub innym oprogramowaniem komputerowym lub anomalią, która może wpłynąć lub
zniszczyć sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pamięć lub inną własność użytkownika lub innych
osób w wyniku dostępu do Serwisów lub korzystania z nich.
Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobowiązania wobec jakichkolwiek osób lub
podmiotów a tytułu straty, szkody, urazu, roszczenia, zobowiązania wynikającego z innych przyczyn lub
o innym charakterze wniesionych na podstawie lub wynikających z materiałów, treści, Treści
użytkownika, lub produktów lub usług reklamowanych lub oferowanych przez stronę trzecią za
pośrednictwem naszych serwisów lub zamieszczonych na jakimkolwiek banerze lub innej formie
reklamy.
Ograniczenie odpowiedzialności
Użytkownik uznaje, że ponosi wszelką odpowiedzialność za korzystanie z Serwisów. Spółka Emerson jej
dostawcy ani strony trzecie wymienione lub zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie
Serwisów w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (włączając
bez ograniczeń, poniesione koszty i wydatki wszelkiego rodzaju, utratę zysku, utratę danych lub
programów i przerwę w działalności) wynikające z dostępu użytkownika do Serwisów, korzystania,
niemożliwości korzystania lub wyników korzystania przez niego z Serwisów (w tym m.in.
spowodowanych lub wynikających z niewykonania , błędu, zaniechania, łączenia się z Podlinkowanymi
Witrynami, zakłóceniem, usunięciem, wadą, opóźnieniem działania lub transmisji, wirusem
komputerowym, zakłóceniami komunikacji lub zniszczeniem, dostępem przez nieupoważnione osoby

lub zmianą lub korzystaniem z jakiegokolwiek komputera lub systemu), bez względu na to, czy spółka
została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. Emerson nie ponosi żadnej
odpowiedzialności i nie odpowiada za działania, zaniechania czy zachowania jakiegokolwiek
użytkownika czy strony trzeciej, w tym za Treści użytkownika i Witryny Podlinkowane. Maksymalna
łączna odpowiedzialność Emerson i jej jednostek zależnych i powiązanych, członków kadry
zarządzającej, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców, pracowników i pośredników
wobec użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu ogranicza się do kwoty 100 dolarów. Jeśli
użytkownik nie jest zadowolony Materiału znajdującego się na Serwisach lub któregokolwiek zapisu
niniejszego Regulaminu , jedynym i wyłącznym środkiem ochrony prawnej jest zaprzestanie dostępu i
korzystania z Serwisów.
Korzystając z Serwisów, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zrzeka się swojego prawa do
roszczeń, które w tym momencie są mu nieznane i których istnienia nie przewiduje. Ponadto
użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią art. 1542 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, że
rozumie tą treść i niniejszym wyraźnie zrzeka się prawa do skorzystania z praw na mocy tego przepisu
oraz każdego podobnego prawa na terenie Stanów Zjednoczonych lub innego kraju. , które stanowi, że
„ogólne wyłączenie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa ich istnienia
na swoją korzyść w momencie dokonania wyłączenia, które, gdyby były przez niego znane, musiałyby
w istotny sposób wpłynąć na jego porozumienie z dłużnikiem.”
Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Emerson, członków jej kadry zarządzającej, dyrektorów,
udziałowców, poprzedników, następców, pracowników, pośredników, jednostki zależne i powiązane
oraz zabezpieczyć i chronić ich przed jakimikolwiek żądaniami, stratą, odpowiedzialnością,
roszczeniami i wydatkami (włączając honoraria prawników) wniesionymi przeciwko Emerson przez
strony trzecie spowodowane lub wynikające lub związane z : (i) Treściami użytkownika lub
korzystaniem przez użytkownika z Serwisów lub dostępu do nich; (ii) złamaniem lub domniemanym
złamaniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu; (iii) naruszeniem lub domniemanym
naruszeniem jakiegokolwiek prawa strony trzeciej, w tym bez ograniczeń prawa do własności
intelektualnej, publikacji, poufności, własności i prywatności; (iv) złamaniem lub domniemanym
złamaniem przez użytkownika jakichkolwiek praw, zasad, przepisów, kodeksów, statutów,
rozporządzeń lub nakazów; (v) jakimkolwiek roszczeniem związanym ze szkodą wyrządzoną stronie
trzeciej przez Treści użytkownika ; lub (vi) jakimikolwiek nieprawdziwymi oświadczeniami złożonymi
przez użytkownika. Spółka Emerson zastrzega sobie prawo do pełnej obrony i kontroli nad każdą
kwestią związaną z zabezpieczeniem i obroną ze strony użytkownika, a użytkownik nie ma prawa nigdy
zawierać żadnej ugody w związku z roszczeniem bez pisemnej zgody Emerson. Użytkownik
zobowiązuje się w pełni współpracować z Emerson przy obronie jakichkolwiek roszczeń. To
zobowiązanie do zabezpieczenia i obrony obowiązuje nawet po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu
po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisów.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Materiały zamieszczone na Serwisach mogą zawierać różne oświadczenia dotyczące przyszłości, które
mogą być oparte na założeniach, lub obejmować założenia dotyczące przyszłych działań, wyników i
prognoz Emerson. Te oświadczenia dotyczące przyszłości są oparte na bieżących oczekiwaniach i
podlegają ryzyku i niepewności.
W związku zapisami programu „bezpiecznej przystani” amerykańskiej ustawy o reformie przepisów
procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z roku
1995, przedstawiamy niniejsze oświadczenie ostrzegawcze, w którym wymieniono ważne czynniki
ekonomiczne, polityczne i technologiczne, które, między innymi, mogą sprawić, że bieżące wyniki lub
działania będą różnić się w istotny sposób od tych wyznaczonych lub sugerowanych w oświadczeniu
dotyczącym przyszłości i powiązanych założeniach. Takie czynniki obejmują: (1) zmiany bieżącego i

przyszłego środowiska biznesowego, w tym stóp procentowych, wydatków kapitałowych
konsumenckich; (2) czynniki konkurencyjności i odpowiedzi konkurencji na inicjatywy podejmowane
przez spółkę; (3) udany rozwój i wprowadzanie na rynek zapowiadanych produktów; (4) zmiany
prawodawstwa i przepisów, w tym przepisów podatkowych; (5) niestabilność rządu i warunków
biznesowych na rynkach wschodzących; (6) utrzymanie przyjaznych warunków do nabywania, w kraju i
zagranicą, w tym utrzymanie wymogów organów nadzorujących i wartości rynkowych kandydatów.
Zmiany i zakończenie obowiązywania Regulaminu
Spółka Emerson zastrzega sobie prawo zmienić niniejszy Regulamin według własnego uznania w,
dowolnym momencie, jak również poprawić wszelkie błędy lub uzupełnić braki w jakiejkolwiek części
naszych Serwisów i Materiałów. Aktualizacja zostanie opublikowana na niniejszej stronie z nową datą
wejścia w życie. Materiały mogą być także zmieniane, modyfikowane, dodawane, lub usuwane i
aktualizowane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia; Emerson nie ma jednak
obowiązku aktualizować Materiałów. Spółka może także wprowadzać zmiany w produktach, usługach,
programach lub cenach (jeśli istnieją) opisanych na naszych Serwisach w dowolnym momencie i bez
uprzedzenia. Dalsze korzystanie z Serwisu przez użytkownika po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian
będzie uznane jako jego zgoda na te zmiany. Zaleca się okresowe sprawdzanie treści niniejszego
Regulaminu, aby zapoznać się ze zmianami, ponieważ są one dla użytkownika wiążące.
Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy i będzie miał zastosowanie, dopóki użytkownik uzyskuje dostęp
lub korzysta z Serwisów lub do momentu ich zamknięcia zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
Spółka Emerson może w dowolnym momencie (i) zawiesić lub pozbawić użytkownika prawa dostępu
lub prawa do korzystania z Serwisów lub (ii) rozwiązać niniejszą umowę z użytkownikiem, jeśli uzna, że
użytkownik ograniczył dostęp lub uniemożliwił korzystanie z Serwisu innemu użytkownikowi lub jeśli
użytkownik korzystał z Serwisów z naruszeniem niniejszego Regulaminu W momencie rozwiązania
niniejszej umowy użytkownikowi zostaje automatycznie odebrane prawo do korzystania z Serwisów, a
użytkownik ma obowiązek zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane Materiały.
Właściwe prawo i arbitraż
Niniejszy Regulamin podlegają prawu stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych z pominięciem norm
kolizyjnych lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego obrotu towarami
z 1980 r. Wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy użytkownikiem a Emerson wynikające w całości lub w
części z Serwisów spółki będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego, indywidualnie
prowadzonego postępowania arbitrażowego prowadzonego w stanie Missouri w Stanach
Zjednoczonych. W przypadku gdy wiążący arbitraż nie będzie wykonalny, użytkownik zgadza się
poddać spory pod wyłączne rozstrzygnięcie przez sądy w stanie Missouri w, Stanach Zjednoczonych..
Wszelkie podstawy powództwa, jakie użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania z
naszych Serwisów, muszą zostać wniesione w terminie trzydziestu sześciu (36) miesięcy od daty
wystąpienia roszczenia lub zaistnienia podstawy powództwa.
Całość umowy i nieważność postanowień w określonych właściwościach
Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Emerson a użytkownikiem, w odniesieniu do
korzystania przez niego z Serwisów. Jeśli którykolwiek zapis niniejszego Regulaminu zostanie uznany
za nieważny przez właściwy sąd, nieważność takiego zapisu nie ma wpływu na ważność pozostałych
zapisów niniejszego Regulaminu, które pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązujące.
Nasze zobowiązania i odpowiedzialność odnośnie do naszych produktów i usług podlegają wyłącznie
regulaminowi sprzedaży lub warunkom licencji, na mocy której takie produkty i usługi są sprzedawane
lub licencjonowane.

Spółka nie udziela gwarancji, że Materiały zamieszczone na Serwisach są odpowiednie i dostępne do
użycia w innych lokalizacjach, a dostęp do nich z obszarów, gdzie ich treść jest nielegalna, jest
zabroniony. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do naszych Serwisów spoza stanu Missouri, użytkownik
ponosi odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.
Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisów lub eksportować informacji i materiałów, jeśli jest to
niezgodne z prawem eksportowym Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.
Witryna www.emerson.com jest obsługiwana z siedziby spółki w Stanach Zjednoczonych i
zamieszczona jest na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych; inne strony Emerson mogą
być administrowane i obsługiwane z innych lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi. Materiały
publikowane na stronie lub w inny sposób umieszczone na Serwisach spółki mogą odnosić się do
produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju użytkownika.
- Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.emerson.com/en-us/Pages/terms-ofuse.aspx#sthash.B6gfWnYB.dpuf

