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A Coty Inc. és leányvállalatai (együttesen “Coty”) üdvözlik Önt a www.coty.com
címen elérhető weboldalon és a Coty különböző márkáinak weboldalain, beleértve
azok mobil verzióit és a kapcsolódó mobil applikációkat (együttesen ”Coty
Oldalak”).
A Coty felajánlja a Coty Oldalakat, beleértve a Coty Oldalakon található minden
információt, eszközöket és szolgáltatásokat Önnek, a felhasználónak amennyiben
elfogadja az alábbi Feltételeket. Ha Ön továbbra is megnyitja és használja bármely
Coty Oldalt, az ezen Feltételek elfogadásának minősül. Ha nem szeretné, hogy ezek a
Használati Feltételek kötelezőek legyenek az Ön számára, kérjük ne használja egyik
Coty Oldalt sem.
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Kiegészítő feltételek

A Coty Oldalak által felajánlott bizonyos funkciók és szolgáltatások különálló
irányelvek és feltételek tárgyai lehetnek, melyeket a Coty időről időre közzétehet
(“Kiegészítő Feltételek”). Minden Kiegészítő Feltétel ezzel a hivatkozással
belefoglaltatik jelen Feltételekbe. A legtöbb esetben a Kiegészítő Feltételek
specifikusak egy Coty Oldal egy bizonyos funkciójára vagy egy Coty oldal által
nyújtott szolgáltatásra vagy ajánlatra, de bármilyen ellentmondás esetén jelen
Feltételek és a Kiegészítő Feltételek között, jelen Feltételek az irányadóak.

Adatvédelmi Irányelv
A Coty Adatvédelmi Irányelv információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz az Önről
a Coty által gyűjtött és használt személyes és nem személyes információkról a Coty
Oldalakra vonatkozóan. A Coty Oldalakra történő belépéssel, ezek letöltésével vagy
használatával és ezen Feltételek elfogadásával Ön a http://coty.com/privacy-policy
helyen található Coty Adatvédelmi Irányelv tárgyává válik, amely ezennel a
Feltételekbe belefoglaltatik és azok részévé válik.

Engedély és hozzáférés
Minden a Coty Oldalakon található tartalom (beleértve de nem kizárólagosan szöveg,
dizájn, grafika, logók, gomb ikonok, képek, hangok, hangklipek, digitális letöltések,
adatösszeállítások és szoftver, ugyanúgy mint ezek kiválasztása és elrendezése)
(együttesen “Coty Tartalom”), a Coty, licence tulajdonosainak és
tartalomszolgáltatóinak kizárólagos tulajdona és az Egyesült Államok és/vagy
külföldi ország szabadalom, márka és egyéb vonatkozó törvényei által védett.
A Coty limitált, visszavonható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek az ezen
Feltételek hatálya alá tartozó Coty Oldalak elérésére és személyes és nem
kereskedelmi használatára. A Coty szigorúan megtiltja a Coty Oldalak és a Coty
Tartalom minden más használatát, beleértve, de nem kizárólag:
• a Coty Oldalak bármilyen letöltése, másolása, változtatása, vagy más használata
bármilyen a Coty-val versenyben álló célra, vagy más eladó, vagy harmadik fél
előnyére;
• bekeretezés, vagy keretező technikák alkalmazása bármilyen védjegy, logó vagy
egyéb szabadalmazott tulajdon (beleértve képek, szöveg, oldal elrendezés, vagy alak)
mellékelése céljából;

• bármilyen terméklista, leírás, vagy ár bármilyen gyűjtése és használata;
• meta tag-ek, vagy bármilyen más "rejtett szöveg" bármilyen használata a Coty nevét,
vagy védjegyeit használva;
• adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és adatkivonatot készítő eszközök
bármilyen használata;
• a Coty Oldal bármely gyorsítótárazása vagy csatolása, beleértve a Coty-t vagy
termékeit vagy szolgáltatásait hamis, félrevezető, elrettentő, sértő vagy bármilyen
máshogy bemutató módon is, amely a Coty saját belátása szerint kifogásolható; és
• bármely olyan anyag feltöltése, közzététele vagy továbbítása, amely
szoftvervírusokat vagy más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaz,
amelyek megszakítják, megsemmisítik vagy korlátozzák bármely számítógép
működését.
Ön felelős a Coty Oldalakhoz való hozzáférés megszerzéséért és a harmadik félnek
fizetendő díjakért (például az internetszolgáltató vagy az adatforgalmi díjak). Önnek
kell biztosítania a Coty Oldalak eléréséhez szükséges összes berendezést és azokért
felelősséget kell vállalnia. Nem hagyhatja figyelmen kívül a Coty Oldalak elérésének
megakadályozására vagy korlátozására hozott lépéseket. Bármilyen Ön általi
jogosulatlan hozzáférés a Coty Oldalakhoz megszünteti a Coty által Önnek megadott
engedélyt vagy licencet.
A Coty a fenti engedélyeket bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül felmondhatja,
figyelmeztetés után, vagy figyelmeztetés nélkül, beleértve a jogosulatlan használatot
is. A kifejezetten megadott jogok és licencek kivételével a Coty fenntartja az összes
többi jogot, és semmilyen más jogot sem közvetve, sem más módon nem ad át.

Ön által hozzáadott tartalom
A látogatók bírálatokat, hozzászólásokat és más tartalmat írhatnak, e-képeslapot vagy
más kommunikációt küldhetnek, és javaslatokat, ötleteket, hozzászólásokat,
kérdéseket és más információkat és anyagokat tehetnek közzé (együttesen
“Felhasználói Tartalom”) a Coty Oldalakon vagy azokon keresztül, feltéve ha a
Felhasználói Tartalom:
• nem bizalmas és szabadalmazott (mint például belső információ, szabadalmazott és
bizalmas információ, mely munkakapcsolat vagy titoktartási szerződés hatálya alatt
jutott tudomására);
• nem szeg meg vagy sért meg semmilyen szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot,
szerzői jogot vagy harmadik személy más tulajdon-, vagy személyiségi jogát, és nem
illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, kifogásolható, vagy máshogyan káros
bármely harmadik fél számára;

• nem tartalmaz szoftver vírust, vagy rosszindulatú programot;
• nem tartalmaz politikai kampányt, lánclevelet, tömeges e-mailt, vagy bármilyen
formájú spam-et.
• nem tartalmaz hirdetést vagy bármilyen vevőtoborzást vagy más kereskedelmi
tartalmat;
• nem tervezték úgy, hogy megszemélyesítsen bármilyen személyt vagy szervezetet,
és nem használ más személyt vagy szervezetet megszemélyesítő hamis e-mail címet,
vagy más módon megtévesztő a forrással kapcsolatban;
• nem tartalmaz üzenetet a Coty vagy bármely márkájának nem szóvivő
alkalmazottjától, azt állítva, hogy a Coty nevében beszél, vagy tartalmaz bizalmas
információt, vagy fejez ki véleményt a Coty-val és márkáival kapcsolatban;
• nem ajánlja fel bármilyen szerzői jog által védett, bizalmas vagy privát információ
engedélytelen letöltését; és
• nem tartalmaz személyes információt (mint telefonszámot, azonosítószámot,
igazolványszámot, bankkártya-, vagy számlaszámot, címeket vagy munkaadót
tartalmazó üzenetek, kivéve, ha a Coty kifejezetten kéri, hogy ilyen információt
megadjon.
A Coty nem kötelezett, de fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megfigyeljen,
eltávolítson, vagy szerkesszen Felhasználói Tartalmat.
Ha Ön bármilyen Felhasználói Tartalmat tesz közzé, a Coty számára nem kizárólagos,
jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, és teljesen továbbadható jogot biztosít arra,
hogy használja, reprodukálja, megváltoztassa, adaptálja, közzétegye, lefordítsa, belőle
származtatott munkákat készítsen, terjessze, közvetítse és megjelentesse az ilyen
Felhasználói Tartalmat az egész világon bármilyen médiában. Ön jogot biztosít a
Coty-nak és engedményezettjeinek, a névhez, melyet a Felhasználói Tartalommal
kapcsolatban Ön benyújt, ha mi, vagy ők így döntenek. Ön állítja és garantálja hogy:
az Ön által közzétett Felhasználói Tartalomnak Ön a tulajdonosa, vagy más formában
Ön gyakorolja az azzal kapcsolatos jogokat; az Ön Felhasználói Tartalma nem sérti
ezeket a Feltételeket és nem sért semmilyen harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát,
védjegyét, üzleti titkát, morális jogait, vagy egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó
jogát, a nyilvánossághoz való vagy személyiségi jogait; az Ön Felhasználói Tartalma
nem sért semmilyen vonatkozó jogot, vagy szabályozást, és nem fog kárt okozni
bármely személynek, vagy szervezetnek; és hogy Ön kártalanítani fogja a Coty-t ,
beleértve a licenctulajdonosokat az Ön Felhasználói Tartalma miatti bármilyen
követeléssel kapcsolatban, beleértve a védelemmel kapcsolatos ügyvédi díjakat. A
Coty a hatályos jog szerint megengedett legteljesebb mértékben, nem vállal
felelősséget és nem visel kötelezettséget bármilyen Ön, vagy harmadik fél által a Coty
Oldalakon vagy azokon keresztül közzétett tartalommal kapcsolatban.

Felhasználói Fiókok
Bizonyos Coty Oldalak felhasználói fiók (“Fiók”) létrehozását tehetik lehetővé az Ön
számára. Csak abban az esetben hozhat létre Fiókot, ha elmúlt tizenhárom (13) éves,
és megadja az adott Coty oldal által igényelt pontos regisztrációs információt. Ön felel
Fiókja felhasználói nevének és jelszavának titkosságának fenntartásáért és a
számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért. Ön felelős ezen információk
érvényességének, teljességének, pontosságának és igazságának fenntartásáért. Ön
beleegyezik, hogy felelősséget vállal minden aktivitásért, mely az ön Fiókjában
történik és hogy csak érvényes, teljes, pontos és igaz információt ad meg. Ön
beleegyezik, hogy azonnal értesíti a Coty-t az Ön jelszavának vagy Fiókjának
bármilyen engedély nélküli használatáról, vagy bármilyen más biztonsági résről. A
Coty nem tud és nem fog felelősséget vállalni bármilyen veszteségért, vagy kárért,
mely abból fakad, hogy Ön nem felel meg ennek a Bekezdésnek.
Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a szolgáltatást és/vagy felfüggesszünk vagy
megszüntessünk Fiókokat előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben ezeket a
Feltételeket megsértik, vagy ha saját kizárólagos belátásunk szerint úgy döntünk, hogy
ez a Coty érdekében áll.

Termékek pontossága és elérhetősége
A Coty minden időben megkísérel pontos lenni, mikor termékeit leírja egy Coty
Oldalon. Azonban a Coty nem garantálja, hogy a Coty Oldalakon elérhető leírások és
bármely más tartalom vagy információ pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy
hibamentes.
Bármely termékre vonatkozó hivatkozás egy Coty Oldalon nem jelent eladási vagy
ellátási ajánlatot arra a termére vagy szolgáltatásra vonatkozóan és nem jelenti, hogy a
termék vagy szolgáltatás elérhető közvetlenül a Coty-tól a vásárló számára, hogy
minden országban elérhető, vagy hogy a termék vagy szolgáltatás neve, leírása,
specifikációja ugyanaz lesz, amit a Coty Oldal tartalmaz. Bármely termék vagy
szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos információval kapcsolatban a Coty helyi
leányvállalatát, vagy disztribútorát kell megkeresni.

Harmadik fél által közzétett tartalom
Bizonyos Coty Oldalakon, a Coty-n kívül harmadik fél üzemeltethet boltot, biztosíthat
szolgáltatásokat, vagy árulhat termékeket, vagy linket találhat bizonyos más harmadik

fél által üzemeltetett weboldalakra (együttesen “Harmadik Fél Oldalak”). A Coty nem
felelős ezek vizsgálatáért és értékeléséért, és nem garantálja ezen üzletek vagy
személyek ajánlatait, vagy bármilyen Harmadik Fél Oldal tartalmi, biztonsági és
adatvédelmi eljárásait. A Coty nem visel felelősséget, vagy kötelezettséget ezen
Harmadik Fél Oldalak tetteiért, termékeiért és/vagy tartalmáért. Javasoljuk, hogy
gondosan nézze át minden Harmadik Fél Oldal adatvédelmi irányelveit és más
használati feltételeit.

Zavarok az oldalakon
A Coty minden erőfeszítést megtesz, hogy minimalizálja a zavarokat a Coty
Oldalakon. Azonban a Coty nem garantálja, hogy a Coty Oldalak hibamentesek
lesznek, és hogy szolgáltatásaink nem fognak megszakadni, vagy másként érintettek
lenni bármilyen problémával vagy hibával kapcsolatban. A Coty nem vállal
felelősséget és vagy kötelezettséget az ilyen problémákkal vagy hibákkal
kapcsolatban.

Felelősségkizárási nyilatkozat
A COTY OLDALAKAT A COTY AHOGY VAN ÉS AHOGY RENDELKEZÉSRE
ÁLL ELVEN (’AS IS AND AS AVAILABLE BASIS’) BIZTOSÍTJA. A COTY
NEM AD SEMMILYEN, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
NYILATKOZATOKAT ÉS GARANCIÁKAT A COTY OLDALAK
MŰKÖDTETÉSÉVEL VAGY A COTY OLDALAKON TALÁLHATÓ
INFORMÁCIÓVAL, TARTALOMMAL, ANYAGOKKAL, TERMÉKEKKEL
VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN.
ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK, HOGY A COTY OLDALAKAT A SAJÁT
KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A HATÁLYOS
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN A COTY
ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KERESKEDELMI
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A COTY NEM GARANTÁLJA,
HOGY A COTY OLDALAK, AZOK SZERVEREI VAGY AZ E-MAILEK
MELYEKET A COTY VAGY A COTY NEVÉBEN SZOLGÁLTATÓI
KÜLDENEK MENTESEK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS ÁRTALMAS
KOMPONENSEKTŐL. A COTY NEM FELEL SEMMILYEN KÁRÉRT, MELY A

COTY OLDALAK HASZNÁLATÁBÓL FAKAD, BELEÉRTVE DE NEM
KIZÁRÓLAGOSAN A DIREKT, INDIREKT,VÉLETLEN, BÜNTETŐ ÉS
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT. BIZONYOS JOGRENDSZEREK NEM
ENGEDIK AZ ALKALMAZOTT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, VAGY
BIZONYOS HIBÁK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA ÖNRE EZEN
JOGSZABÁLYOK VONATKOZNAK, A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY
KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE VAGY MINDEGYIKE NEM VONATKOZIK
ÖNRE ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

Kártérítés
Ön kártérítéssel és kártalanítással tartozik a Coty Inc., anyavállalata, leányvállalatai,
azok igazgatói, alkalmazottai, képviselői, és szolgáltatói (a “Coty Felek”), a Coty
Feleknél felmerült pénzbírságok, büntetések, kötelezettségek, veszteségek és egyéb
károk (beleértve az ügyvédi és szakértői díjakat) tekintetében, és meg kell védenie a
Coty Feleket bármely és minden követeléstől, mely abból fakad, hogy (1) Ön megsérti
a Feltételeket; (2) az Ön csalást vagy szándékos kötelezettségszegést vagy súlyos
gondatlanságot követ el; vagy (3) az Egyesült államok, vagy más ország vagy egy
harmadik oldal jogait megsérti. Az érintett Coty Fél fogja ellenőrizni minden olyan
követelés védelmét, melyre ez a kártérítés vonatkozhat, és semmilyen követelést nem
rendezhet az ilyen Coty Fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

A Coty Oldalak változásai
A Coty bármikor, azonnal és figyelmeztetés nélkül megszüntetheti ezeket a
Feltételeket és megtagadhatja az Ön hozzáférését bármely vagy több Coty Oldalhoz
(vagy ezek bármely részéhez), ha a Coty megítélése szerint Ön nem felel meg ezen
Feltételek bármelyikének.
A Coty szintén fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről-időre megváltoztassa vagy
megszüntesse, átmenetileg vagy tartósan a Coty Oldalakat (és azok bármely részét)
figyelmeztetés után vagy nélkül. Ön egyetért, hogy a Coty nem tehető felelőssé önnel
vagy bármely harmadik féllel szemben a Coty Oldalakhoz való hozzáférés bármely
megszüntetéséért, felfüggesztéséért vagy megszakadásáért.

Védjegyek

A Coty weboldalakon megjelenő jelek, kereskedelmi nevek, szolgáltatásnevek, logók,
jelölések vagy más saját grafika védjegyek (együttesen “Jegyek”) a Coty vagy annak
licencadói, tartalomszolgáltatói vagy más felek tulajdonát képezik az Egyesült
Államok és más országok hatályos védjegytörvényei szerint. Minden más, nem a Coty
vagy leányvállalatainak tulajdonában lévő védjegy, amely megjelenik a Coty
Oldalakon, a saját tulajdonosuk tulajdonában vannak, akik a Coty-val vagy
leányvállalataival társulhatnak, kapcsolatban állhatnak, vagy szponzoráltjaik lehetnek,
vagy nem.
Tilos bármelyik Coty Oldalon megjelenő Jegyet használni vagy megjeleníteni
bármilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan meta tag-ként más oldalakon vagy
webhelyeken a Coty, vagy olyan harmadik fél írásos engedélye nélkül, amely az adott
Jegy tulajdonosa lehet.

Szerzői jogok megsértése
A Coty irányelve, hogy válaszoljon a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos
megkeresésekre. A Digitális Millennium Szerzői Jogok Törvénye (Digital
Millennium Copyright Act) 17. címének és az Egyesült Államok Törvénykönyvének
512(c)(2) bekezdése (a "DMCA") alapján, a szerzői jogok harmadik fél általi
megsértésére vonatkozó figyelmeztetéseket a Coty Szerzői Jogi Ügynökéhez kell
küldeni. Ha úgy gondolja, hogy egy Coty Oldal a szerzői jogokat megsértő módon
használja az Ön szerzői jog által védett munkáját, kérjük értesítse Szerzői Jogi
Ügynökünket írásban a következő információkkal együtt ( hogy effektív legyen, az
értesítést írásban kell biztosítani a Szerzői Jogi Ügynökünk számára):
A szerzői jogok megsértéséről szóló értesítést, hogy a DMCA szerint effektív legyen,
a Coty Ügynökének írásban kell elküldeni és a következőket kell tartalmaznia:
(a) A szerzői jog tulajdonosa nevében meghatalmazott személy elektronikus vagy
fizikai aláírása;
(b) A szerzői jog által védett munka, vagy szellemi tulajdon leírása, melyet Ön szerint
megsértettek, vagy ha egy értesítés egy online oldalon több szerzői jog által védett
munkára vonatkozik, ezen munkák listája;
(c ) annak az anyagnak, amelyikről azt állítja, hogy jogsértő, vagy annak a jogsértő
aktivitásnak, melyet el kell távolítani a meghatározása, vagy az elérés, melyet meg
kell szüntetni, és annak leírása, hogy az Ön által jogsértőnek ítélt anyag hol található a
vonatkozó Coty Oldalon;
(d) az Ön címe, telefonszáma, és amennyiben elérhető az e-mail címe;
(e) egy Ön által tett nyilatkozat, hogy Ön jóhiszeműen azt gondolja, hogy a vitatott
használatot a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke vagy a jog, nem engedélyezi; és
(f) egy Ön által tett nyilatkozat, hogy jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az

értesítésben szereplő információ helyes és ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy a szerzői
jog tulajdonosának nevében jár el.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön felelős lehet a DMCA jogsértési értesítéseiben
szereplő bizonyos téves adatokon alapuló károkért.
A szerzői jog megsértésével kapcsolatos bejelentésekkel a Coty Szerzői Jogi
Ügynöke a következőképpen érhető el:
e-mail-ben: DMCA-agent@cotyinc.com
levélben: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York,
New York 10118.
telefonon: 001-212-479-4300

Exportellenőrzés
Ön elismeri, hogy bármely vásárolt termék, melyet a Coty Oldalakon engedélyeztek
vagy adtak el, az Egyesül Államok vám és exportellenőrzési törvényeinek alanya
lehet, és alanya lehet annak az országnak a vámmal és exporttal kapcsolatos
jogszabályainak és szabályozásának, melyben a termékeket másképpen eladták,
gyártották és/vagy megkapták, amelyik alkalmazandó. Egy Coty Oldalakon található
technológia vagy szoftver megvásárlásával, letöltésével, vagy használatával, Ön
beleegyezik, hogy betartja a vonatkozó törvényeket, szabályokat és szabályozásokat
és képviseli és garantálja, hogy nem fogja elektronikus vagy más módon, törvényt
megsértve transzferálni a szoftvert vagy technológiát egy külföldi állampolgárnak,
vagy külföldi célpontra.

Általános
Ezek a Feltételek, beleértve a Coty Adatvédelmi Irányelveit, melyek a
http://coty.com/privacy-policy oldalon találhatóak, és bármely Kiegészítő Feltétel,
mellyel kapcsolatba kerülhet a Coty-val a Coty Oldalakra vonatkozóan, teljes
megegyezés tárgyát kell alkossa Ön és a Coty között, a Coty Oldalakkal
kapcsolatban.
A jog által megengedett legteljesebb mértékben, a Coty Oldalak használata és bármely
olyan vita esetében, amely felmerülhet Ön és a Coty között, az Egyesült Államok
minden vonatkozó szövetségi törvénye és New York állam törvényei irányadóak, a

kollíziós rendelkezés hatálybalépése nélkül. A törvény által megengedett legteljesebb
mértékben Ön ezennel beleegyezik, hogy a Coty Oldalak használatából eredő vagy
ahhoz kapcsolódó bármely eljárást az Egyesült Államok New York állam, New Yorki székhelyű állami vagy szövetségi bíróságon kell megindítani.
Az, ha a Coty nem jár el ezen Feltételek Ön vagy mások általi megsértése esetében,
nem törli a Coty jogát, hogy eljárjon következő, vagy hasonló megsértés esetén. Ha
bármilyen tartalom a Coty Oldalakon, vagy a Coty Oldalak használata szemben áll
annak az országnak a törvényeivel, ahol Ön lakik, mikor belép a Coty Oldalakra,
akkor a Coty Oldalak nem önnek szólnak, és kérjük, hogy ne használja a Coty
Oldalakat. Az Ön felelőssége, hogy tájékozódjon az Ön igazságszolgáltatásának
törvényeiről és betartsa őket.
Ön nem ruházhatja át ezeket a Feltételeket (vagy bármilyen alábbiakban felsorolt
jogot, juttatást vagy kötelezettséget) törvényileg, vagy másként a Coty előzetes
beleegyezése nélkül, melyet a Coty a saját belátása szerint megtagadhat. Minden
olyan kíséret, amely nem felel meg ezeknek a Feltételeknek, semmis és érvénytelen.
A Coty a saját belátása szerint átruházhatja ezeket a Feltételeket, egyben vagy
részben, bármely harmadik félnek.

Jelen Használati Feltételek frissítései
A Coty az Ön igazságszolgáltatásának vonatkozó törvénye által megengedett teljes
mértékben fenntartja a jogot, hogy ezen Használati Feltételeket bármikor további
értesítés nélküli megváltoztassa és frissítse, és amennyiben Ön a Coty Oldalakat
tovább használja bármely megváltoztatott Használati Feltétel közzététele után, az azt
jelenti, hogy Ön ezen változtatásokat és frissítéseket Önre nézve kötelezőnek ismeri
el. Ezen Használati Feltételek megváltoztatásáról az új Használati Feltételek
közzétételével, és fejlécében az Utolsó Változás dátumának frissítésével értesítjük
Önt.
Ha ezen Feltételek bármelyikét érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból
végrehajthatatlannak kell tekinteni, akkor az adott feltétel vagy elvárás elválasztható,
és nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és végrehajthatóságát.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése vagy ezen Feltétekkel kapcsolatban, kérjük,
küldjön nekünk e-mail-t vagy levelet a következő címre: E-business Consumer
Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.

