Zasady i warunki
1. O nas
1.1. Niniejszą stronę [www.Twinings.pl ] („Stronę”) dostarcza R R. Twining and Company sp.
z o.o. , ul. Rabowicka 29/31, 62- 020 Swarzędz, NIP: 5252426600, REGON: 141446360, KRS:
0000306572 („Spółka”). Spółka należy do grupy spółek Associated British Foods plc.

2. Dostęp do strony
2.1 Dostęp do Strony i korzystanie z niej podlega następującym warunkom. Proszę się z nimi
zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.
2.2 Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na prawne związanie tymi warunkami, które zaczną
obowiązywać natychmiast po pierwszym skorzystaniu ze Strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na
przestrzeganie wszystkich poniższych warunków, nie wchodź na Stronę i / lub nie korzystaj z
niej.
2.3 Dostęp do Strony dozwolony jest tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania się
z usługi, którą świadczymy bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności jeśli z
jakiegokolwiek powodu nasza Strona będzie kiedykolwiek niedostępna przez jakikolwiek
okres.

3. Zmiany niniejszych warunków
3.1 Spółka może zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie publikując zmiany online.
Regularnie należy sprawdzać te warunki aby być na bieżąco z wszystkimi zmianami
wprowadzanymi przez Spółkę.
Dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian oznacza zgodę przestrzeganie tych
warunków zgodnie z aktualizacjami i/lub poprawkami.

4. Korzystanie ze Strony
4.1 Użytkownik może drukować i pobierać wyciągi ze Strony na własny użytek niekomercyjny
na następujących zasadach:
4.1.1 żadne dokumenty ani powiązane grafiki na Stronie nie będą w jakikolwiek sposób
modyfikowane;
4.1.2 żadna grafika ze Strony nie zostanie wykorzystywana bez powiązanego z nią tekstu; i
4.1.3 informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Spółki oraz niniejsze warunki i
zasady znajdą się we wszystkich kopiach.
4.2 O ile nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do
wszystkich materiałów na Stronie (w tym między innymi zdjęcia i grafiki) są własnością Spółki
lub jej licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie wyciągów ze Strony w sposób inny niż
zgodny z punktem 4.1 jest zabronione.

4.3 Użytkownik zgadza się korzystać z Strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem oraz w
sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie ogranicza korzystania z Strony przez
innych użytkowników. Zabronione zachowanie obejmuje nękanie lub powodowanie niepokoju
lub niedogodności wobec jakiejkolwiek osoby, przesyłanie nieprzyzwoitych lub obraźliwych
treści lub zakłócanie normalnego przepływu dialogu na Stronie.
4.4 W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków, pozwolenie na korzystanie
przez ciebie ze Strony automatycznie wygasa i zobowiązuje cię do natychmiastowego
zniszczenia wszystkich pobranych lub wydrukowanych fragmentów Strony.

5. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności
5.1. Treść Strony, w tym informacje, nazwy, obrazy, zdjęcia, logo i ikonki dotyczące lub
związane ze Spółką i/lub jej produktami i usługami (lub produktami i usługami stron trzecich),
są dostarczane „TAK JAK JEST” i na zasadzie „JEST DOSTĘPNA” bez żadnych oświadczeń
ani żadnej gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej przez prawo) w zakresie dozwolonym przez
prawo, w tym dorozumianych gwarancji o zadowalającej jakości, przydatności do określonego
celu, braku naruszenia, kompatybilności, bezpieczeństwa i precyzji.
5.2. Spółka może dokonywać zmian w materiałach na Stronie [lub w opisanych na niej
produktach i cenach] w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Materiały na Stronie mogą być
nieaktualne i Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.
5.3. Części naszej Strony mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich dla wygody
i informacji Użytkownika. Gdy korzystasz z tych linków, opuszczasz Stronę. Gdy uzyskujesz
dostęp do Strony innej niż Strona Spółki, również takiej, która może zawierać nasze logo lub
logo spółki zależnej lub macierzystej pamiętaj, że nie kontrolujemy treści i nie ponosimy
odpowiedzialności za treść lub praktyki prywatności tej strony. Zalecamy uważne zapoznanie
się z warunkami i polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Niniejsze warunki i nasza
polityka prywatności online nie obejmują praktyk informacyjnych tych stron internetowych
mających linki do naszej Strony. Inne strony internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do
użytkowników, gromadzić dane lub zabiegać o dane osobowe.
5.4. W żaden sposób Spółka [ani żadna ze spółek z jej grupy oraz członkowie kierownictwa,
dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy lub przedstawicieli któregokolwiek z nich] nie
ponoszą odpowiedzialności za żadne z poniższych strat lub szkód (niezależnie od tego, czy
straty te były przewidziane, przewidywalne, znane lub w inny sposób):
5.4.1 utrata danych;
5.4.2 utrata dochodów lub oczekiwanych zysków;
5.4.3 utrata działalności;
5.4.4 utrata możliwości;
5.4.5 utrata dobrego imienia lub uszczerbek na reputacji;
5.4.6 straty poniesione przez strony trzecie;
5.4.7. straty lub szkody spowodowane wirusami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy,
oprogramowanie, dane lub inną własność w związku z dostępem, korzystaniem lub
przeglądaniem Strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów ze Strony lub stron
powiązanych ze Stroną; lub

5.4.8. wszelkie pośrednie, następcze, szczególne lub szkody o charakterze sankcjonalnym
powstałe na skutek korzystania lub niemożności korzystania z www.twinings.pl niezależnie od
formy działania.
5.5. Spółka nie gwarantuje, że funkcje zawarte w treści Strony będą nieprzerwane lub
pozbawione błędów, usterki zostaną usunięte, lub że Strona lub serwer, który ją udostępnia, są
pozbawione wirusów lub błędów.
5.6. Jeśli korzystanie ze Strony powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty
sprzętu, oprogramowania lub danych, wszystkie związane z tym koszty ponosi Użytkownik.

6. Własność intelektualna
6.1. Nazwy, obrazy i logo identyfikujące Spółkę lub strony trzecie oraz ich produkty i usługi
podlegają prawom autorskim, prawom projektowym i znakom towarowym Spółki i/lub stron
trzecich. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako
udzielanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do
używania jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, prawa projektowego lub praw
autorskich Spółki lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

7. Wkład na rzecz Strony
7.1. W przypadku zwrócenia się do Użytkownika o wniesienie dowolnego wkładu na rzecz
Strony (w tym dowolnego tekstu, fotografii, grafiki, wideo lub audio) Użytkownik wyraża
zgodę przesyłając swój wkład do przyznania Spółce wieczystego, nieodpłatnego,
niewyłącznego, z prawem do podlicencji prawa i licencji na używanie, reprodukowanie,
modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, i tworzenie dzieł pochodnych,
rozpowszechnianie, wykonywanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie oraz wykonywanie
wszystkich praw autorskich i praw do reklamy w odniesieniu do wkładu Użytkownika na całym
świecie i/lub do uwzględniania wkładu Użytkownika do innych utworów w dowolnych
mediach, które są obecnie lub później opracowane przez cały okres obowiązywania wszelkich
praw, które mogą zaistnieć wobec wkładu Użytkownika, oraz zgodnie z ograniczeniami
prywatności określonymi w Polityce prywatności Spółki. W przypadku braku woli przyznania
Spółce praw określonych powyżej, Użytkownik nie przesyła swojego wkładu na rzecz Strony.
7.2. Zgodnie z paragrafem 7.1 powyżej, przesyłając dowolny wkład na Stronę Użytkownik
gwarantuje, że jego wkład:
7.2.1. jest jego własnym oryginalnym dziełem i ma prawo do udostępniania go Spółce we
wszystkich celach określonych wyżej;
7.2.2. nie jest obsceniczny, nie stanowi groźby ani zniesławienia;
7.2.3. nie stanowi zagrożenia technicznego; oraz
7.2.4. w żaden sposób nie narusza prawa.
7.3. Spółka będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami
sądowymi żądającymi lub polecającymi Spółce ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie
każdego, kto opublikuje jakiekolwiek materiały z naruszeniem niniejszego punktu 7.

8. Postanowienia ogólne
8.1 Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt między tymi warunkami a szczegółowymi warunkami
pojawiającymi się w innym miejscu na Stronie, te ostatnie będą rozstrzygające.
8.2. Jeżeli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny
lub w inny sposób niemożliwy do wyegzekwowania na podstawie przepisów jakiegokolwiek
państwa lub kraju w którym warunki te mają obowiązywać, wówczas w zakresie i jurysdykcji,
w której ramach warunek ten jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie
wydzielony i usunięty z niniejszych warunków, a pozostałe warunki pozostaną ważne, w pełnej
mocy obowiązywania oraz będą nadal wiążące i wykonalne.
8.3. Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem polskim,
a strony zgadzają się na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce, w tym
dochodzenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych lub pomocniczych.

