ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» вживає заходів, щоб інформація на сайті ingo.ua була
достовірною. Однак ми не беремо на себе відповідальність і не гарантуємо, що надана інформація
і дані є точними, об'єктивними і актуальними на момент перегляду.
Даний сайт ingo.ua в цілому, і окремі його елементи такі як (включно, але не обмежуючись)
елементи дизайну, авторські фотоматеріали, статті, програмний код, бази даних охороняються
Цивільним кодексом, Законом України "Про авторське право і суміжні права", міжнародними
нормативно-правовими актами, і іншими актами законодавства України. Будь-яке інше
використання, крім перегляду, завантаження та роздруківки сторінок сайту ingo.ua
для
особистого, некомерційного використання, заборонено. Копіювання інформації з сайту ingo.ua
може бути здійснено лише в некомерційних цілях для розміщення на сторінках користувача, в
блогах, соціальних мережах.
Забороняється
розповсюджувати,
змінювати,
передавати,
користуватися
або
використовувати повторно будь-яку інформацію з даного сайта для будь-якої публічної або
комерційної мети без письмового дозволу ПрАТ «АСК «ІНГО Україна». Ви повинні
дотримуватися всіх авторських прав та інших вимог про власність на завантажені та / або
копіюються матеріали. Скопійована інформація повинна містити посилання на даний сайт як на
джерело.
Використання Вами сайту ingo.ua відбувається на Ваш власний ризик. У межах, які
максимально встановлені законодавством України, ні ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ні будь-яка
інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування сайту ingo.ua , не несе
відповідальність за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які коли-небудь наносилися, і які
були викликані тим, що Ви мали доступ до сайту ingo.ua, користувалися ним або сподівалися на
нього, навіть якщо ми попереджали Вас про можливість таких пошкоджень і втрат.
ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» в будь-якому разі не буде причетна до жодної зі сторін
прямого, непрямого, умисного, або ненавмисного нанесення збитків за будь-яке використання
сайту ingo.ua, або на будь-якому іншому взаємопов'язаних сайті, включаючи, але не обмежуючись,
будь-які втрати доходів , гудвілу, втрату програм або інших даних у Вашій системі обробки
інформації, навіть якщо ми були швидко проінформовані про можливість таких збитків.
При роботі з сайтом ingo.ua Вам не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам
сайт, ні на його утримання, ні на використання будь-яких елементів знаків для товарів та послуг
що пов’язані з сайтом ingo.ua.
Я згоден з Політикою конфіденційності та умовами користування веб-порталом ingo.ua.
Я підтверджую своє повноліття, а також відсутність будь-яких актів, що обмежують мою
дієздатність.

