Siit leiate www.magne.ee veebilehe (edaspidi "veebilehe") kasutustingimused, mis kehtivad kõigile veebilehe
külastajatele. Veebilehte kasutades on külastaja kohustatud neid kasutustingimusi täitma. Kui külastaja ei ole nõus
kehtestatud kasutustingimusi täitma, palume hoiduda veebilehte kasutamast. Soovitame järgneva juhendiga tutvuda
regulaarselt, sest reeglid võivad aja jooksul muutuda ilma eelneva teatiseta.
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1. Teave meie kohta
1.1 Antud veebilehe omanik on sanofi-aventis Estonia OÜ.
Kui teil on veebilehe kohta küsimusi, siis kontakteeruge selle toimetajaga allpool toodud aadressil:
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E / 2
11317 Tallinn
Eesti
1.2 Avaldamise eest vastutav isik ja peatoimetaja
Piret SELL, sanofi-aventis Estonia OÜ juhataja
1.3 Veebilehe haldaja
BT Prantsusmaa
Immeuble Jean Monnet
11 Place des Vosges
F-92061 Paris La Défense Cedex
FRANCE
Tél.: +33 1 44 97 70 00
2. Intellektuaalne omand
Antud veebilehe omanik ja haldaja on sanofi-aventis Estonia OÜ. Igasuguse teksti, kujutiste või muude veebilehel
avaldatud materjalide, sh kaubamärkide, logode ja domeeninimede formaati ja esitust kaitsevad kohaldatavad

seadused ning nende omanikuks või litsentsi hoidjaks on Sanofi, S.A. või tema filiaalid („Sanofi korporatsioon").
Kõik sellised õigused on kaitstud.
Veebilehe materjale või katkendeid ei tohi Sanofi korporatsiooni eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, taastoota,
muuta, taasavaldada, üles laadida, moonutada, edasi saata või levitada mis tahes viisil, v.a mittekaubanduslikel või
isiklikel eesmärkidel (sh finants- või meediaeesmärkidel) tingimusel, et kõiki intellektuaalõigusi ja muid
omandiõigusi austatakse.
Veebilehel avaldatud tekstide, kujutiste, illustratsioonide või muude materjalide koopiaid, mis moodustavad
veebilehe või on sellele lisatud, ei tohi seda mis tahes viisil moonutada ega muuta. Sanofi korporatsioon reserveerib
õiguse algatada õiguslikke meetmeid oma intellektuaalomandi õiguste mis tahes rikkumise vastu.
3. Lingid teistele veebilehtedele
Kui veebilehel on lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja materjalidele, siis on need lingid lisatud ainult
informatiivsel otstarbel. Sanofi ei oma kontrolli nende veebilehtede või materjalide üle ega võta endale kohustust ega
vastutust nende eest või kahjude või kadude eest, mis võivad tekkida sellest, kui te neid kasutate. Antud veebilehe ja
kolmanda osapoole veebilehe või materjalide vahel olevate seoste olemasolu ei tähenda, et Sanofi kiidaks heaks
nende veebilehtede või materjalide sisu või selle sisu teabe kasutuse.
Teie kohustus on rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid, et hoida ära oma arvuti või muude toodete kahjustumise
hajutatud teenusetõkestamise rünnete, viiruste või muude tehnoloogiliselt ohtlike materjalide või kolmanda osapoole
teostatud pettustega seotud sissetungide tõttu.
Kolmandate osapoolte veebilehed võivad sisaldada hüperlinke, mis juhatavad käesolevale veebilehele. Selliseid
hüperlinke ei tohi lisada ilma eelneva selgesõnalise nõusolekuta Sanofilt, kes jätab endale õiguse linkimisloa
eelnevalt etteteatamata tühistada. Hüperlinke ei tohi koostada selliselt, et need mis tahes viisil väljendavad Sanofi
seotust, heakskiitu või toetust siis, kui seda tegelikult ei eksisteeri. Sanofi ei vastuta selliste välislehtede eest ning
Sanofi ei vaata üle, kontrolli, kiida heaks mis tahes sisu, reklaami, tooteid ja muid materjale ega vastuta eelmainitu
eest, mis on nendel veebilehtedel saadav või mille juurde nende veebilehtede kaudu saadakse.
4. Veebilehe kättesaadavus
Veebisaiti kasutades kinnitate, et: i) tehniliselt võimatu on antud veebilehte pakkuda ilma vigadeta ning Sanofi ei
võta selle eest endale mis tahes vastutust; ii) antud veebileht võib teatud aegadel olla ajutiselt kättesaamatu; ja iii)
antud veebilehe tööshoidmist võivad tõsiselt mõjutada sündmused, mida Sanofi ei saa kontrollida, näiteks ülekande
ja telekommunikatsiooni ühendused Sanofi ja teie ning Sanofi ja teiste süsteemide ja võrkude vahel.
Sanofi ja/või tema tarnijad võivad igal ajal, kas ajutiselt või lõplikult, muuta tervet veebilehte või teha seda ainult
osaliselt ning katkestada terve veebilehe pakkumine või teha seda osaliselt, et antud veebilehte hooldada, parandada
või muuta.

Sanofi ei vastuta antud veebilehe mis tahes muudatuste, ajutiste või pikaajaliste katkestuste eest.
5. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon
Antud kasutustingimused ja teie lehekasutust reguleerivad Eesti seadused ja veebilehe külastamisest tingitud mis
tahes nõuded alluvad Eesti kohtute ainujurisdiktsioonile.
6. Fotode kasutamise õigused kaitstud
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