Uvjeti upotrebe našeg Mrežnog mjesta navedeni su dolje.
Hvala što ste posjetili naše mrežno mjesto. Na ovoj se stranici (uz Obavijest o zaštiti privatnosti i
kolačićima te Pravila o zaštiti privatnosti) nalaze uvjeti pod kojima smijete upotrebljavati naše
mrežno mjesto („Mrežno mjesto“) („Uvjeti upotrebe“). Vaš pristup i upotreba Mrežnog mjesta
podliježu ovim Uvjetima upotrebe i svim primjenjivim zakonima i propisima. Pristupanjem i
upotrebom Mrežnog mjesta prihvaćate, bez ograničenja ili dodatnih zahtjeva, ove Uvjete
upotrebe te potvrđujete da se njima nadomještaju svi drugi sporazumi u vezi s predmetnim
pitanjem između vas i tvrtke Coca Cola HBC. Ako niste suglasni i ne prihvaćate ove Uvjete
upotrebe bez ograničenja ili dodatnih zahtjeva, molimo, napustite stranicu.
Mrežnim mjestom upravlja članica skupine tvrtki Coca-Cola HBC, kojoj je nadređeno holdingdruštvo Coca-Cola HBC AG (registrirano u Švicarskoj pod matičnim brojem CH-170.3.037-199-9
na adresi Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švicarska).

Pristup Mrežnom mjestu
Pristup Mrežnom mjestu korisnicima je omogućen na privremenoj osnovi, pri čemu Coca Cola
HBC zadržava pravo povlačenja ili izmjenjivanja usluge koja se pruža na Mrežnom mjestu bez
prethodne obavijesti (vidi dolje). Tvrtka Coca Cola HBC neće biti odgovorna ako Mrežno mjesto
iz bilo kojeg razloga ne bude dostupno u bilo kojem trenutku i tijekom bilo kojeg razdoblja.
Coca Cola HBC povremeno može ograničiti pristup Mrežnom mjestu ili nekom njegovom dijelu.
Coca Cola HBC nastojat će redovito osvježavati Mrežno mjesto te ima pravo u bilo kojem trenutku
izmijeniti njegov sadržaj. Ako nastupi potreba za time, Coca Cola HBC može onemogućiti pristup
Mrežnom mjestu ili obustaviti njegov rad na neograničeno vrijeme.
Sami ste odgovorni za poduzimanje svih potrebnih koraka za pristup Mrežnom mjestu. Također
ste dužni osigurati da su sve osobe koje Mrežnom mjestu pristupaju koristeći se vašim
internetskim priključkom upoznate i suglasne s ovim Uvjetima upotrebe.

Vlasništvo nad sadržajem
Mrežno mjesto te sva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva u vezi s tekstom, dizajnom,
logotipima, grafičkim elementima, ikonama, slikama i drugim materijalima na Mrežnom mjestu
(„Sadržaj“) vlasništvo su tvrtke Coca Cola HBC AG ili se upotrebljavaju uz dopuštenje njihovih
vlasnika.
Strogo je zabranjena upotreba Sadržaja, osim na načine predviđene ovim Uvjetima upotrebe, bez
prethodnog pisanog odobrenja njegova vlasnika. Coca Cola HBC AG svoja će prava intelektualnog
vlasništva ostvarivati u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, uključujući kaznenopravnim
putem.

Upotreba Mrežnog mjesta
Coca Cola HBC ovim vam putem daje dopuštenje da se Mrežnim mjestom služite na sljedeće
načine:
•

•
•
•

•

•

Smijete pristupiti internetskom dućanu i naručivati u skladu sa svojim potrebama,
minimalnom količinom narudžbi, na predviđene dane dostave i unutar dostupnih
ograničenja za narudžbe s vašeg računa.
Smijete pregledavati povijest narudžbi i faktura neprekidno 12 mjeseci.
Smijete se poslužiti Mrežnim mjestom kako biste podnijeli zahtjev ili poslali upit
pomoću funkcije „Kontakt“.
Smijete preuzimati Sadržaj, no isključivo u svrhu osobnog informiranja te za
nekomercijalnu i neprofitnu osobnu upotrebu, pod uvjetom da nećete uklanjati,
mijenjati ili prikrivati informacije, materijale ili obavijesti (npr. obavijesti o autorskim i
drugim pravima vlasništva) koji čine Sadržaj.
Ne smijete dijeliti, mijenjati, umnožavati (osim na način naveden ranije), emitirati,
prikazivati, ponovo upotrebljavati, reproducirati, objavljivati, licencirati, izrađivati
izvedene radove, prenositi, prodavati ili na drugi način upotrebljavati bez prethodnog
pisanog odobrenja tvrtke Coca Cola HBC.
Kao preduvjet svojem pristupu i upotrebi Mrežnog mjesta tvrtki Coca Cola HBC jamčite
da Mrežno mjesto nećete upotrebljavati u bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim
Uvjetima upotrebe ili na način koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanja koja se
smatraju kaznenim djelom, dovode do građanskopravne odgovornosti ili na drugi
način krše bilo koji zakon; ujedno jamčite da Mrežno mjesto nećete upotrebljavati za
objavljivanje ili emitiranje nezakonitog, prijetećeg, lažnog, prijetvornog,
zlostavljačkog, uznemirujućeg, klevetničkog, pogrdnog, vulgarnog, opscenog,
sablažnjivog, podjarivačkog, pornografskog ili poročnog materijala. Coca Cola HBC u
potpunosti će surađivati s tijelima za provedbu zakona i poduzeti sve potrebne radnje
za ispunjenje bilo kojeg sudskog naloga na temelju kojeg se traži ili upućuje na objavu
identiteta osobe koja je objavila ili emitirala takve informacije ili materijale. Također
jamčite da ćete obavijestiti Coca Cola HBC čim uočite da se bilo koja treća osoba služi
ovim Mrežnim mjestom na nezakonit ili nedozvoljen način.

Upotreba Mrežnog mjesta za oglašavanje ili komercijalne ponude nije dozvoljena.

Privatnost
Bilo kakvi osobni podaci (primjerice, vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili adresa
elektroničke pošte) koje elektroničkom poštom ili na drugi način prenesete na Mrežno mjesto
upotrebljavat će se u skladu s Obavijesti o zaštiti privatnosti i kolačićima Mrežnog mjesta. Sa svom
ostalom razmjenom obavijesti ili materijalima koje prenesete na Mrežno mjesto, npr. pitanjima,
komentarima, prijedlozima i sličnim, postupat će se kao s materijalima koji nisu povjerljivi i nad
kojima vlasništvo nije zaštićeno.

Ograničenje pristupa
Tvrtka Coca Cola HBC ima pravo zabraniti pristup i/ili obustaviti prijenos Mrežnog mjesta (ili rad
nekih od usluga u sklopu Mrežnog mjesta) bilo kojem korisniku ako opravdano smatra da bi
omogućavanjem pristupa ugrozila tvrtku Coca Cola HBC i/ili korisnika i/ili bilo koju treću osobu,
kao i u slučaju da je korisnik prekršio Uvjete upotrebe i/ili zakon.
Coca Cola HBC ima pravo obustaviti rad Mrežnog mjesta (ili rad nekih od usluga u sklopu Mrežnog
mjesta) za potrebe osvježavanja, usavršenja programske podrške ili unapređenja sigurnosnih
funkcija. Mrežno mjesto u tom slučaju neće biti dostupno korisnicima.

Izjave o ograničenju odgovornosti
Sadržaj na Mrežnom mjestu može sadržavati netočne informacije ili zatipke. Periodične izmjene
Mrežnog mjesta moguće su u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Međutim, Coca Cola
HBC nije obvezana redovito osvježavati informacije na Mrežnom mjestu. Nadalje, Coca Cola HBC
ne jamči da će Mrežno mjesto raditi bez grešaka ili prekida, da će nedostaci povremeno biti
ispravljani, da je Mrežno mjesto spojivo s vašim računalom, strojnom opremom i programskom
podrškom, da će Mrežno mjesto biti sigurno, da će greške biti uklonjene ili da poslužitelj na kojem
je postavljeno Mrežno mjesto nema ili druge zloćudne programske podrške.
Coca Cola HBC ulaže razumne napore u održavanje i osiguravanje dostupnosti sadržaja na
Mrežnom mjestu. Međutim, korisnici prihvaćaju da Coca Cola HBC ima pravo izmijeniti i/ili
privremeno ili trajno obustaviti prikazivanje dijela ili cijelog Mrežnog mjesta, s prethodnom
obavijesti korisnicima ili bez nje, imajući pritom u vidu da na dostupnost Mrežnog mjesta može
utjecati oprema kojom se korisnik služi, druge komunikacijske mreže, velik broj ljudi koji se
istovremeno žele povezati na Mrežno mjesto ili drugi čimbenici. Posljedično, tvrtka Coca Cola
HBC neće se smatrati odgovornom ni za kakvu štetu (pozitivnu, negativnu, slučajnu, ugovornu ili
drugu) nastalu uslijed korisnikove nemogućnosti pristupa Mrežnom mjestu, uslijed obustave
prikazivanja Mrežnog mjesta ili njegovog dijela, uslijed neisporučivanja, obustave ili slabog
prijema usluga, odnosno uslijed postojanja bilo kakve greške. Coca Cola HBC u svakom slučaju
zadržava pravo na privremenu ili trajnu obustavu rada Mrežnog mjesta ili nekog njegovog dijela
za potrebe održavanja, osvježavanja ili u bilo koju drugu svrhu.
Na informacije, savjete i mišljenja iskazane na Mrežnom mjestu ne bi se trebalo oslanjati kod
donošenja osobnih, pravnih, financijskih ili drugih odluka. Za točne savjete u vezi sa svojom
situacijom obratite se odgovarajućem stručnjaku.
SAV JE SADRŽAJ PODLOŽAN IZMJENAMA TE SE KORISNICIMA PRIKAZUJE TAKAV KAKAV JEST, BEZ
IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI, NO NE I OGRANIČENO NA
IMPLICIRANA JAMSTVA U POGLEDU PRIKLADNOSTI, UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU ILI NEPOVREDU PRAVA.
Ne ograničavajući navedeno, Coca Cola HBC AG ne jamči i ne tvrdi da upotrebom bilo kojeg dijela
Sadržaja nećete povrijediti prava neke treće osobe,

odnosno da će Sadržaj biti točan, potpun ili aktualan.
Coca Cola HBC ne snosi odgovornost za propuste u sklopu bilo koje usluge koja se pruža na
Mrežnom mjestu.

Izuzeće od odgovornosti
OVIM SE MREŽNIM MJESTOM SLUŽITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. TVRTKA COCA COLA HBC
AG, NJEZINE PODRUŽNICE, PRIDRUŽENE TVRTKE, NJEZINI RUKOVODITELJI ILI ČLANOVI UPRAVE,
NJEZINI OVLAŠTENICI ILI DRUGE OSOBE KOJE SUDJELUJU U STVARANJU, IZRADI ILI ISPORUCI
MREŽNOG MJESTA NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIMA NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU,
KAZNENU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI DRUGU ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALU
USLIJED ILI U VEZI S UPOTREBOM MREŽNOG MJESTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, NEOVISNO O
TOME TEMELJI LI SE ZAHTJEV NA UGOVORU, ODŠTETNOM PRAVU (UKLJUČUJUĆI NEMAR),
STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGOJ OSNOVI, ČAK I AKO JE BILA OBAVIJEŠTENA O
MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Virusi, hakiranje i druge povrede
Mrežno mjesto ne smijete zloupotrebljavati tako što ćete svjesno unositi viruse, trojanske konje,
crve, logičke bombe ili druge zloćudne ili tehnološki štetne materijale. Nisu dozvoljeni pokušaji
neovlaštena pristupa Mrežnom mjestu, poslužitelju na kojem je ono pohranjeno ili bilo kojem
drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanim s Mrežnim mjestom. Napadi na
Mrežno mjesto uskraćivanjem resursa ili raspodijeljeni napadi na Mrežno mjesto uskraćivanjem
resursa nisu dozvoljeni. Sve navedene radnje smatrat će se kaznenim djelom na temelju
primjenjivog zakona i skladu s time kaznenopravno će se goniti.
Nećemo biti odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitke nastale uslijed raspodijeljenog napada
uskraćivanjem resursa, djelovanja virusa ili drugog tehnološki štetnog materijala koji može
zaraziti vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili druge vlasničke materijale ako
je do njih došlo zbog vaše upotrebe Mrežnog mjesta, preuzimanja bilo kakvog materijala s našeg
Mrežnog mjesta ili drugog povezanog mrežnog mjesta. Savjetujemo vam da, u skladu s dobrom
računalnom praksom, pomoću komercijalne antivirusne programske podrške provjerite sve
materijale i/ili sav sadržaj kojima ste pristupili ili koje ste preuzeli s Mrežnog mjesta kako biste se
uvjerili da nisu zaraženi.

Poveznice na mrežna mjesta trećih osoba
Ovo Mrežno mjesto može sadržavati poveznice na mjesta kojima upravljaju ili čiji su vlasnici druge
tvrtke. Takve se poveznice navode isključivo kako bi vama bilo praktičnije. Tvrtka Coca Cola HBC
ne upravlja i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku zaštite privatnosti ili sigurnost takvih mrežnih
mjesta. Ne ograničavajući navedeno, Coca Cola HBC izričito se odriče odgovornosti u slučaju da
takva mrežna mjesta:

•

Povrijede prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće osobe.

•

Sadrže netočne, nepotpune ili prijetvorne informacije.

•

Nisu utrživa ili nisu prikladna za određenu svrhu.

•

Ne nude odgovarajuću razinu sigurnosti.

•

Sadrže viruse ili druge materijale destruktivne prirode.

•

Sadrže klevetničke ili pogrdne informacije.

Coca Cola HBC također izjavljuje da ne podržava sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na takvim
mrežnim mjestima. Ako pristupite poveznici na takva mrežna mjesta ili ovo Mrežno mjesto, činite
to na vlastitu odgovornost i bez dopuštenja tvrtke Coca Cola HBC.

Vaše poveznice na Mrežno mjesto
Poveznice na Mrežno mjesto smijete postavljati isključivo uz izričito pisano odobrenje tvrtke
Coca Cola HBC.

Programska podrška na Mrežnom mjestu
Prava intelektualnog vlasništva ili druga prava u vezi s bilo kakvom programskom podrškom koja
se može preuzeti s Mrežnog mjesta („Programska podrška“) pripadaju tvrtki Coca Cola HBC ili
njezinim dobavljačima / davateljima licencije. Kako biste mogli pristupiti nekim informacijama na
Mrežnom mjestu, možda ćete morati pristati na sporazum o licenciji s trećim osobama koje su
pružatelji programske podrške (npr. tvrtkom Adobe). Vaš pristup takvim informacijama može
ovisiti o tome jeste li pristali na takve sporazume. Vaša upotreba Programske podrške regulirana
je uvjetima sporazuma o licenciji koji dolazi uz Programsku podršku ili je obuhvaćen njom. Coca
Cola HBC ne preuzima odgovornost za ugovaranje takvih licencija. Ne instalirajte i ne služite se
Programskom podrškom ako niste pristali na takav sporazum o licenciji. Ako preuzimate
programsku podršku s Mrežnog mjesta, činite to na vlastitu odgovornost.

Izmjene Uvjeta upotrebe
Coca Cola HBC ima pravo u bilo kojem trenutku i bez najave izmijeniti Uvjete upotrebe tako što
će osvježiti ovaj tekst. Takve su izmjene obvezujuće i stoga je poželjno da periodično posjetite
ovu stranicu kako biste se upoznali s aktualnim Uvjetima upotrebe. Izmjene Uvjeta upotrebe s
vaše strane dopuštene su isključivo uz izričito pisano odobrenje tvrtke Coca Cola HBC.

Općenito
Ovi Uvjeti upotrebe i vaša upotreba Mrežnog mjesta regulirani su zakonima Republike Hrvatske,
neovisno o odredbama koje se tiču nadležnog prava. Sudovi opće nadležnosti u Republici
Hrvatskoj imaju isključivu nadležnost nad svim sporovima koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe
i/ili Mrežnog mjesta ili su vezani uz ove Uvjete upotrebe i/ili Mrežno mjesto odnosno u kojima
ovi Uvjeti upotrebe i/ili Mrežno mjesto predstavljaju značajne činjenice.
Ako Coca Cola HBC odluči zanemariti bilo koju povredu obveza na temelju ovih Uvjeta upotrebe,
to ne znači da se Coca Cola HBC odriče svojih prava u pogledu bilo koje druge povrede ili budućih
povreda.
Sva su prava i pravni lijekovi na temelju ovih Uvjeta upotrebe kumulativni i ne isključuju druga
prava ili pravne lijekove koje predviđaju zakon ili drugi sporazumi.
Ako se utvrdi da je neki dio ovih Uvjeta upotrebe nevažeći ili neprovediv na temelju primjenjivih
propisa, uključujući, no ne i ograničeno na prethodne izjave o ograničenju jamstva i odgovornosti,
smatrat će se da su nevažeće ili neprovedive odredbe zamijenjene važećim, provedivim
odredbama koje u najvećoj mjeri odgovaraju namjeri originalnih odredbi, a ostatak sporazuma i
dalje će ostati na snazi.
Tiskane verzije Mrežnog mjesta i Uvjeta upotrebe, kao i svih obavijesti koje se šalju u
elektroničkom obliku, prihvaćat će se u sudskim i administrativnim postupcima.
Potvrđujete da iz ovih Uvjeta upotrebe i upotrebe Mrežnog mjesta ne proizlazi nikakav zajednički
pothvat, partnerstvo, zaposlenje ili ovlaštenje između vas i tvrtke Coca Cola HBC.

