Wyłączenie odpowiedzialności
Budgetair.com – wyłączenie odpowiedzialności i warunki użytkowania
1. Zasady ogólne
Witrynę www.Budgetair.com, zwaną dalej „niniejszą witryną”, tworzy i utrzymuje Travix Nederland B.V., firma z
siedzibą w Haarlem, Holandia, zwana dalej „Travix”. Do korzystania z niniejszej witryny mają zastosowanie nasze
warunki użytkowania. Korzystając z niniejszej witryny użytkownik zgadza się przestrzegać warunków użytkowania.
Niniejsza witryna zgodna jest z wymogiem informacyjnym wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Warunki użytkowania
W niniejszej witrynie rezerwacji mogą dokonywać jedynie użytkownicy posiadający ważny adres e-mail, adres
pocztowy, numer telefonu oraz mający dostęp do poprawnych danych osobowych wszystkich uczestników. Travix
zaleca użytkownikom niniejszej witryny włączenie ustawień internetowych niezbędnych do optymalnego użytkowania
niniejszej witryny.
Podanie niepoprawnych danych może skutkować anulowaniem rezerwacji i/lub dodatkowymi kosztami dla
użytkownika dokonującego rezerwacji za pośrednictwem niniejszej witryny.
Cała zawartość niniejszej witryny stanowi wyłączną własność Travix. Prawa własności intelektualnej, w tym prawa
autorskie związane z niniejszą witryną, w tym wszystkie materiały i znaki towarowe dostępne we wszystkich
domenach należą do Travix lub zostały udostępnione na licencji przez strony trzecie. Użytkownikowi niniejszej
witryny nie przysługuje licencja ani prawo do korzystania z tych marek.
Wszelkie informacje i materiały, w tym m.in. oprogramowanie, teksty, dane, przedstawienia graficzne, ilustracje,
dźwięki, nagrania wideo, logo, ikony lub kod html oraz inne kody w niniejszej witrynie nie mogą być publikowane,
modyfikowane, kopiowane, odtwarzane ani edytowane w żaden inny sposób poza środowiskiem niniejszej witryny
bez uprzedniej zgody Travix. Wszelkie naruszenia praw związanych z niniejszą witryną podlegają karze.
Nie zezwala się na edytowanie niniejszej witryny ani żadnej jej części do użytku własnego lub na potrzeby stron
trzecich za pomocą zautomatyzowanych środków (np. „scraping”, „crawling”, „spidering”, „phishing”, „hacking”, itp.) w
celu systematycznego pobierania informacji lub połączenia za pomocą łączy zawartości i danych znajdujących się w
niniejszej witrynie z witrynami stron trzecich.
Użytkownikom niniejszej witryny nie zezwala się na sprzedaż, oferowanie ani dostarczanie w żaden inny sposób za
opłatą produktów lub usług zarezerwowanych i zakupionych poprzez niniejszą witrynę stronom trzecim.
Travix zastrzega sobie prawo do blokowania użytkownikom dostępu do niniejszej witryny i/lub usług powiązanych z
ważnych przyczyn (np. naruszenie warunków użytkowania, usiłowanie oszustwa, itp.).
Informacje zawarte w niniejszej witrynie mogą odnosić się do produktów lub usług, które nie mogą być dostarczane
ani rezerwowane w krajach innych niż Holandia.
Travix zastrzega sobie prawo do zmiany lub odnowienia warunków użytkowania niniejszej witryny w dowolnym
terminie bez informowania o tym użytkowników. Dlatego też zalecamy regularne sprawdzanie stron, na których
przedstawione są warunki użytkowania niniejszej witryny. Tekst warunków użytkowania jest dostępny poprzez łącze
Wyłączenie odpowiedzialności w niniejszej witrynie. Użytkownik ma obowiązek stałego przestrzegania warunków
użytkowania obowiązujących w danym momencie.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Travix nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w związku z użytkowaniem lub
niemożnością użytkowania bądź użyciem niniejszej witryny lub powiązanej witryny jako punktu wyjścia.
Niniejsza witryna jest budowana i utrzymywana z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej jednak niektórych
informacji może brakować, mogą one być niekompletne lub niepoprawne. Informacje dotyczące powiązanych
produktów i/lub usług pochodzą od stron trzecich lub są przez nie dostarczane.
Wszystkie oferty specjalne prezentowane w niniejszej witrynie są niewiążące i nie wynikają z nich żadne prawa. Do
wszystkich ofert specjalnych w niniejszej witrynie mogą mieć zastosowanie dodatkowe ograniczenia odnośnego
dostawcy usług. Aby sfinalizować rezerwację, użytkownik musi zaakceptować obowiązujące w danym momencie
warunki rezerwacji.
W przypadkach, gdy Travix udostępnia hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie lub
usługi świadczone w niniejszej witrynie przez strony trzecie, Travix nie występuje w charakterze pośrednika ani
przedstawiciela takich stron trzecich. Takie hiperłącza udostępnia się wyłącznie w charakterze odniesień. Travix nie
ma wpływu na zawartość witryn, do których prowadzą takie łącza ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość
takich witryn.
Travix nie odpowiada za materiały fotograficzne, broszury ani żadne inne materiały informacyjne wydane przez
strony trzecie i opublikowane w niniejszej witrynie.
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