
Jogi nyilatkozat

A Laufen Bathrooms AG üdvözli Önt weboldalain. Mielőtt használatba venné a webhelyet, 
kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen webhely használatára vonatkozó, alább ismertetett 
feltételeket.

A jelen jogi nyilatkozat tartalmazza és szabályozza a www.laufen.com weboldalainak 
használatát és elérésének feltételeit.

Szerzői jogok

A szövegekre, képekre, kereskedelmi megjelölésre, logóra, grafikára, animációra, hangra 
és videóra vonatkozó minden szerzői jog és szellemi tulajdonjog a Laufen Bathrooms AG-t
illeti meg, és fenntartja a jogot az ezen elemek használatáról történő megállapodások 
megkötésére is.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a webhelyen található egyes képek, logók és 
termékkatalógusok harmadik fél szellemi tulajdonát képezhetik.

A jelen webhelyen található információk letöltése és nyomtatása csak saját célra 
engedélyezett, kereskedelmi célból nem engedélyezett. A webhely bármilyen 
kereskedelmi célból történő felhasználása, meghivatkozása, megváltoztatása, 
reprodukálása, vagy kommunikációja a Laufen Bathrooms AG előzetes és írásos 
engedélye nélkül tilos.

A felhasználó egyetért azzal, hogy a webhely tartalmát körültekintően, szabályszerűen és 
jogszerűen használja fel, és nem hagyja figyelmen kívül, illetve nem manipulálja a szerzői 
jogokat, és tartózkodik a jelen webhelyen megszerzett információk és tartalom 
kereskedelmi célokból történő felhasználásától.

Az információ teljessége és helyessége

Mindent elkövetünk azért, hogy lehetőség szerint a jelen webhely mindig naprakész, 
helyes és teljes információt tartalmazzon. Mindamellett nem vállalunk semmilyen 
felelősséget az ilyen információnak egy adott célra történő felhasználására való 
alkalmasságáért, teljességéért vagy helyességéért.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a webhelyen fellelhető információk olyan termékekre, 
szolgáltatásokra és programokra is vonatkozhatnak, amelyek bizonyos országokban nem 
hozzáférhetők. Az Ön országában hozzáférhető termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatban kérjük forduljon a Laufen helyi irodájához vagy értékesítési partneréhez.

Felelősségvállalás

Nem vállalunk felelősséget, és nem tartozunk kártérítési felelősséggel a honlapunk 
eléréséből vagy használatából keletkező közvetlen vagy közvetett kárért, költségért vagy 
veszteségért.

Továbbá a Laufen Bathrooms AG nem vállal felelősséget a webhelyről letöltött tartalom 



használata és futtatása után az Ön számítógépes rendszerének vírusfertőzéséből eredő 
semmilyen kárért. A jelen webhely tartalmának letöltése teljes egészében a felhasználó 
saját kockázatára történik.

A Laufen Bathrooms AG nem vállal felelősséget webhelyének hibamentes, folyamatos és 
naprakész elérhetőségéért. Fenntartjuk mindenkor a jogot a webhely előzetes értesítés 
nélkül történő módosítására vagy ideiglenes blokkolására/tartalmának törlésére, és nem 
vállalunk semmilyen felelősséget az ilyen módosításokból eredő következményekért.

Adatvédelmi nyilatkozat 

Begyűjtött információk

A Laufen Bathrooms AG csupán olyan személyhez köthető információt gyűjt, amelyet a 
látogató szándékosan és önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ez az információ 
tartalmazhatja a látogató nevét, beosztását, a vállalat nevét, email és postacímét, 
telefonszámát, de más adatokat is.

A fentieken felül a webhely naplózza a standard internetes paramétereket, beleértve az 
Ön IP címét, böngészőjének típusát és nyelvi beállításait, a kapcsolat idejét és az 
idevezető webhelyek címeit. A webhely megfelelő szervezettségének biztosításához, és a 
navigáció megkönnyítésének érdekében sütik használatára is sor kerülhet.

A Laufen Bathrooms AG elkötelezett a látogatók magánéletének védelme iránt. 
Személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, szigorú titoktartás mellett. 
Személyes információt leányvállalatainkon kívül harmadik fél számára nem adunk ki.

Sütik

A sütik olyan szöveges állományok, amelyek kizárólag weboldalunk látogatása idején 
teszik lehetővé a visszatérő látogatók azonosítását. A sütiket számítógépének 
merevlemeze tárolja, és nem járnak semmilyen károkozással. Weboldalaink sütijei nem 
hordoznak Önről semmilyen személyes adatot.

A sütik szükségtelenné teszik az adatok egynél többszöri megadását, elősegítik bizonyos 
tartalmak lehívását, és segítségünkre vannak online szolgáltatásunk különösen népszerű 
részeinek beazonosításában. Más eszközökkel együtt lehetővé teszi számunkra, hogy 
weboldalainkat pontosan az Önök igényeihez igazíthassuk.

Amennyiben szükségét látja, bármikor letilthatja a sütik használatát böngészője 
beállításának megváltoztatásával. Kérjük használja böngészője segítség funkcióját, hogy 
kideríthesse, hogyan változtatható meg a beállítás.

Közösségi média alkalmazások

Az Ön által közösségi média alkalmazásokban elhelyezett információk az alkalmazás más 
felhasználói által is elolvashatóvá, összegyűjthetővé és felhasználhatóvá válnak, ezekre 
az alkalmazásokra alig vagy egyáltalán nincs befolyásunk. Következésképpen nem 
tartozunk felelősséggel semmilyen személyes információért, amit Ön a közösségi média 



alkalmazásokban elhelyez, és amikkel más felhasználók visszaélhetnek.

Hivatkozás más weboldalakra

A jelen webhely tartalmazhat hivatkozásokat más weboldalakra is, amelyek megnyitása a 
Laufen Bathrooms AG befolyása alá nem tartozó más webhelyekre vezethet. A Laufen 
Bathrooms AG nem vállal felelősséget ezeknek a weboldalaknak az elérhetőségéért és az
ezeken közzétett tartalomért, és nem tartozik felelősséggel az ilyen tartalom használatából
vagy elérésből eredő kárért és következményeiért. A más webhelyre vezető 
hivatkozásokat elhelyezését kizárólag az a szándék vezette, hogy a webhely használata 
minél felhasználóbarátabb lehessen.

Nyomkövető szoftver használata

Nyomkövető szoftvert használunk annak megállapítására, hogy hányan és milyen gyakran
látogatatják weboldalainkat. Nem használjuk ezt a szoftvert személyes adatok és egyéni 
IP címek begyűjtésére. Az adatok kizárólag névtelen és aggregált formában kerülnek 
felhasználására statisztika céljából és a webhely tovább fejlesztésének érdekében.

A feltételek megváltoztatása

Fenntartjuk a jogot a feltételek bármikor történő megváltoztatására vagy annak 
kijavítására. Önre, mint a webhely felhasználójára ezek a változtatások kötelező 
érvényűek, ezért időről-időre érdemes meglátogatnia ezt az oldalt annak érdekében, hogy 
áttekinthesse az aktuálisan érvényben lévő feltételeket.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A honlapra a magyar jogszabályok vonatkoznak Jogi viták és igazságszolgáltatás helye a 
székhelyünk szerint illetékes bíróság; azaz Laufen (Basellandschaft, Svájc).





Cookie Origin Purpose
Own / 
Third 
Parties

Excluded / 
Not Excluded 
(from duty of 
information and
consent)

Owner

adminhtml www.laufen-cleanet.com
Backend session maintaining 
access control

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

external_no_
cache

www.laufen-cleanet.com

A flag that indicates if caching 
is disabled. It’s purpose is to 
detect the state of the cache 
system

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

persistent_sh
opping_cart

www.laufen-cleanet.com
The session key for persistent 
cart.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

pollN www.laufen-cleanet.com
A poll ID that indicates if a 
vote has occurred.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

frontend www.laufen-cleanet.com User id session control Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

Stf www.laufen-cleanet.com

If product links were sent to 
friends, stores the timestamps 
in the format: $timeStamp1, 
$timestamp2, ..., $timestampN.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

guest-view www.laufen-cleanet.com
Allows guests to edit their 
orders.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

USER_ALL
OWED_SAV
E_COOKIE

www.laufen-cleanet.com
Indicates if a customer is 
allowed to use cookies.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

store www.laufen-cleanet.com
Store id control by market and 
country

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

currency_cod
e

www.laufen-cleanet.com
Local Currency control of 
Country

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

geoip_store_c
ode

www.laufen-cleanet.com
Geolocated country code 
control

Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

cookielaw www.laufen-cleanet.com Cookie Message Alert Control Own Yes
Laufen 
Bathrooms AG

_utma
www.google.com/analytics
/

Distinguishes users and 
sessions..

From third 
parties

No Google Inc.

_utmb
www.google.com/analytics
/

Determines new 
sessions/visits.

From third 
parties

No Google Inc.

_utmc
www.google.com/analytics
/

Determines if the user was in a 
new session/visit.

From third 
parties

No Google Inc.

_utmz
www.google.com/analytics
/

Stores the traffic source or 
campaign that explains how the
user

From third 
parties

No Google Inc.
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