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 المعلومات القانونية 

 بنود وشروط االستعمال 

   مقدمةاالنترنت  عبر)"موقع االنترنت"( هو عبارة عن خدمة معلومات واتصاالت هذا الموقع 

 .PROMETEON TYRE GROUP S.r.l)المحدودة من قبل مجموعة برومتيون لإلطارات 

(‘Prometeon’)) .)"هذا الموقع أو تنزيل المواد من الموقع، فإنك توافق  ستخدامأب.   )"برومتيون

. وإذا كنت ال توافق اإلشعارفي هذا عليها المنصوص  واألحكام على االلتزام بالبنود والشروط

 أي مواد منه.  تنزيلتستخدم الموقع أو  فالعليها، 

 استعمال محدود 

.  2019هي ذات حقوق نشر وتأليف حصرية لبرومتيون لسنة  الموقعإن محتويات صفحات 

وكافة الحقوق محفوظة. يمنع نسخ جزء أو كل من محتويات صفحات موقع االنترنت أو إعادة 

  دون إذن كتابي مسبق من أو نشرها أو توزيعها بأي طريقة كانت تحميلها إنتاجها أو نقلها أو 

طباعة  و جهاز الكمبيوتر الخاص بكعلى تخزينها في  يوافقبرومتيون  ناء أنستثأببرومتيون 

، فإن ما لم يذكر خالف ذلك .  الستخدامك الشخصي فقطمن هذه الصفحات  نسخ من مقتطفات

أو  شركة برومتيون و/ل على الموقع هي ملكالعالمات التجارية والشعارات المعروضة 

على موقع انترنت آخر دون الموافقة  ال يمكن استخدامها  لها أو المرخص شركاتها التابعة و/

األسماء أو الشعارات أو أي عالمة تجارية  دمجالخطية المسبقة من مالكيهم المعنيين. ال يمكن 

عنوان االنترنت دون الموافقة الخطية المسبقة من المالكين  تظهر على موقع االنترنت في

 المعنيين.  

 

 

 

   

 التنصل من المسؤولية 

  .دقيقةإن المعلومات الموجودة في موقع االنترنت مزودة بنية طيبة وتعتقد برومتيون أنها 

ويجب أن يقوم بالتحقيق أن يعتمد عليها  بشراء البضاعة ال ينبغي للطرف الراغبومع ذلك،  

. وبالتالي، فإن كافة المعلومات لالستخدام الذي ستوضع عليه الخاص فيما يتعلق بطبيعة البضائع

آخر فيما يتعلق مصطلح أو شرط أو  ضمان صريحعلى موقع االنترنت يتم تزويدها دون أي 

، ألي حقوق ملكية فكريةانتهاك بجودة أي بضائعة محددة أو مالئمتها ألي غرض معين أو عدم 

بنود الية أو الشروط أو الضمنالضمانات كافة وبموجب هذه الوثيقة يتم االستثناء بشكٍل صريح ل

. لن تكون برومتيون مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي خسارة  من نفس النوع

منها أحد يعاني أو أي خسارة مباشرة أو مالية الشهرة أو العقود أو األعمال للدخل أو الربح أو 

العقد أو اإلهمال أو غير ذلك. ويمكن أن تتضمن المعلومات على  فياألطراف سواء نشأت 
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. ويمكن تغيير المعلومات أو تحديثها مطبعيةأو أخطاء  دقيقةموقع االنترنت معلومات فنية غير 

ً لبرومتيون أن تقوم بإجراء تحسينات و/إشعاردون  أو تغييرات في المنتجات  . ويحق أيضا

 تبليغ. الموصوفة في موقع االنترنت دون 

 الروابط: 

ال تتحمل برومتيون أي مسؤولية عن المواد التي يتم إنشاؤها أو نشرها من قبل أطراف ثالثة 

. فإذا قررت أن تقوم بزيارة أي موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك ترتبط بها صفحات الموقعوالتي 

فيروسات أو وتقع على عاتقك مسؤولية اتخاذ جميع التدابير ضد الالشخصية، على مسؤوليتك 

إلى  ترعى أو تنتميإن الروابط ال تعني بشكٍل ضمني أن برومتيون  .العناصر المدمرة األخرى

 أي كيان تم وصف منتجاته للخدمات عليه.

 

 

 

 

 

 المعلومات المزودة من قبلكم 

برومتيون، على سبيل المثال بالبريد اإللكتروني أو عن طريق صفحات أي مواد يتم إرسالها إلى 

. ويجب أن ال يكون لبرومتيون أي التزام من أي نوع فيما  تعتبر غير سرية االنترنتشبكة 

يتعلق بتلك المواد. ويجب أن يكون لبرومتيون حرية نسخ أو استعمال أو إفشاء أو عرض أو 

تتمتع  . وعالوةً على ذلك،قيودتحويل أو إنشاء أعمال مشتقة وتوزيع المواد لآلخرين دون 

أو تقنيات واردة في هذه المواد ألي  معرفةستخدام أي أفكار أو مفاهيم أو بحرية ابرومتيون 

تتضمن هذه على سبيل المثال ال الحصر تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات التي  غرض كان

بأن مثل تلك المواد مالئمة للنشر وإنكم توافقون على تعويض برومتيون  ونتضمن. وإنكم المواد

 إذا قام أي طرف ثالث برفع دعوى قضائية ضد برومتيون فيما يتعلق بمثل تلك المواد. 

 

 : )ملفات تعريف االرتباط ( الكوكيز

يمكن وضع ملف تعريف ارتباط )أي ملف بيانات صغير قد ترسله بعض مواقع الويب إلى 

، بغرض تعقب نماذج مرور  في بعض أجزاء الموقع اإللكتروني عنوانك عند زيارتك لها(

يمكنك ضبط المتصفح لتحذيرك ، إذا كنت تفضل عدم تلقي ملفات تعريف االرتباط المستخدم. 

قبل قبول ملفات تعريف االرتباط ورفضها عندما ينبهك المتصفح إلى وجودها يمكنك أيًضا 

من أجل المزيد من  تعريف االرتباط عن طريق إيقاف تشغيلها في متصفحك.رفض جميع ملفات 

، الرجاء الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية ملفات تعريف االرتباط المعلومات حول 

 والخصوصية.
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 القانون والسلطة القضائية 

، فإن هذه الوثيقة المغطاة في عن هذه البنود والشروط والفعالياتفي حالة وجود أي نزاع ينشأ 

تطبق  يتم يجب أن ال يكون لها السلطة القضائية الحصرية ويجب أن بإيطاليا، ومحكمة ميالن

وبالرغم من ذلك فإن برومتيون تحتفظ بحق رفع الدعاوى القضائية في أي بلد القوانين اإليطالية. 

 . مناسبًاكلما رأت ذلك آخر غير إيطاليا لحماية مصالحها أو إلنفاذ حقوقها 


