Weboldal használatának általános szerződési feltételei
Üdvözöljük honlapunkon. Amennyiben folytatja a böngészést, és használja ezt a
weboldalt Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, amely az adatvédelmi
irényelveinkkel együttesen szabályozza EVLACORP LTD kapcsolatát Önnel ezen
weboldallal kapcsolatban.
A "EVLACORP LTD" vagy "EVA BOOKKEEPING" vagy "mi" vagy "irodánk" kifejezés a
weboldal tulajdonosára vonatkozik, mely székhelye: 77 High Street, Littlehampton,
BN17 5AG. Az "Ön" a felhasználót vagy a nézőt jelöli a honlapon.
A honlap használatának szerződési feltételei:
• Az oldalak tartalma ezen a honlapon általános információkat tartalmaz. A tartalom
előzetes értesítés nélkül változhat.
• Sem mi, sem harmadik fél semmilyen jótállást vagy garanciát nem vállal a honlap
pontosságára, időszerűségére, teljességére vagy megfelelőségére vonatkozóan.
Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen információk és anyagok tartalmazhatnak
pontatlanságokat vagy hibákat, és a honlap tulajdonosa kifejezetten kizárja a
felelősséget bármilyen ilyen pontatlansággal vagy hibával kapcsolatban.
• Ön tudomásul veszi, hogy a honlapon található információkat vagy anyagokat teljes
mértékben a saját korlátlan felelősségére használja. Saját kötelessége és
felelőssége meggyőződni arról, hogy a honlapon található információk az Ön
egyedi helyzetére hogyan vonatkoznak.
• Ezen oldalon közzétett információk az EVLACORP LTD szellemi tulajdonába tartoznak.
Ez magában foglalja a teljesség igénye nélkül a tartalmat, a megjelenést, logókat,
elrendezést, grafikát. Másolása, sokszorosítása, pénzért való árusítása tilos ezen
szerződés értelmében.
• Minden védjegy amely ezen a honlapon található de amely nem az EVLACORP LTD
tulajdona külön megjelölésre kerül a honlapon.
• Jogosulatlan használata ezen a honlapnak kártérítési igényhez, és / vagy jogi
lépésekhez vezethet.
• Időről időre ez a weboldal tartalmazhat linkeket más honlapokra. Ezek a linkek az Ön
kényelmét biztosítják, amelyek további információkat nyújtanak. Az EVLACORP
LTD nem vállal felelősséget a kapcsolódó honlap (ok)on megjelenő tartalmakért.
• Az EVLACORP LTD előzetes írásos engedélye nélkül a honlapra mutató linket nem
hozhat létre más honlapokon vagy dokumentumban, a honlap tartalmát nem
másolhatja más honlapokra vagy dokumentumokban és az EVLACORP LTD –vel
való kapcsolatát nem teheti közzé más honlapokon vagy dokumentumokban.
• A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egyesült Királyság hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Terms and conditions of website usage
Welcome to our website. If you continue to browse and use this website you are
agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use,
which together with our privacy policy govern EVLACORP LTD’s relationship with you in
relation to this website.
The term “EVLACORP LTD” or “EVA BOOKKEEPING” or “us” or “we” refers to the owner
of the website whose registered office is 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG The
term “you” refers to the user or viewer of our website.
The use of this website is subject to the following terms of use:
 The content of the pages of this website is for your general information and use
only. It is subject to change without notice.
 Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the
accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information
and materials found or offered on this website for any particular purpose. You
acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or
errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the
fullest extent permitted by law.
 Your use of any information or materials on this website is entirely at your own
risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure
that any products, services or information available through this website meet
your specific requirements.
 This website contains material which is owned by or licensed to us. This material
includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics.
Reproduction or selling is prohibited other than in accordance with the copyright
notice, which forms part of these terms and conditions.
 All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or
licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 Unauthorised use of this website may give to a claim for damages and/or be a
criminal offence.
 From time to time this website may also include links to other websites. These
links are provided for your convenience to provide further information. They do
not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the
content of the linked website(s).
 You may not create a link to this website from another website or document, you
may not copy the content of the website to another website or document and you
may not indicate your connection with EVLACORP LTD on another website or
document without EVLACORP LTD’s prior written consent.
 Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is
subject to the laws of England and Wales.

