PODMIENKY POUŽÍVANIA
Posledná aktualizácia: júl 2016
Spoločnosť Coty Inc. a jej pobočky a dcérske spoločnosti (spoločne "Coty") Vás
vítajú na webových stránkach http://www.coty.com, vrátane všetkých ich
mobilných verzií alebo súvisiacich mobilných aplikácií (súhrnne "Stránky Coty
").
Spoločnosť Coty Vám za predpokladu Vášho súhlasu s týmito podmienkami
používania (ďalej len „Podmienky“) poskytuje Coty stránky, vrátane všetkých
informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú dostupné na webových stránkach Coty.
Používaním akejkoľvek stránky Coty vyjadrujete svoj súhlas s týmito
Podmienkami. Ak nechcete byť viazaní týmito Podmienkami, nepoužívajte
žiadne Stránky Coty.
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Niektoré funkcie alebo služby ponúkané na stránkach Coty sa môžu spravovať
osobitnými pokynmi a podmienkami, ktoré môže Coty kedykoľvek priebežne
aktualizovať (ďalej len "Dodatočné podmienky"). Všetky Dodatočné
podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok. Vo väčšine prípadov
sú Dodatočné podmienky špecifické pre určitú funkciu Stránok Coty alebo službu
alebo ponuku poskytované na Stránkach Coty, ale v prípade akýchkoľvek
rozporov medzi týmito Podmienkami a akýmikoľvek Dodatočnými podmienkami
budú mať tieto Podmienky prednosť.
Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Coty poskytujú informácie a
upozornenia, ktoré sa týkajú zhromažďovania a používania vašich osobných
údajov a neosobných informácií spoločnosťou Coty vo vzťahu ku Stránkam Coty.

Prístupom, sťahovaním alebo používaním webových Stránok Coty a prijatím
týchto Podmienok súhlasíte aj so Zásadami ochrany osobných údajov
spoločnosťou Coty, ktoré sa nachádzajú na adrese http://coty.com/privacypolicy, a ktoré sú súčasťou týchto Podmienok.

Licencia a prístup na stránky
Všetok obsah na stránkach Coty (najmä text, dizajn, grafika, logá, ikony tlačidiel,
obrázky, zvuky, zvukové klipy, digitálne sťahovania, kompilácie dát a softvér, ako
aj ich výber a usporiadanie) (súhrnne "Coty Obsah") je výhradným vlastníctvom
spoločnosti Coty, jej poskytovateľov licencií alebo jej dodávateľov Coty Obsahu a
je chránený autorskými právami, ochrannými známkami a inými príslušnými
zákonmi.
Spoločnosť Coty Vám udeľuje obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na
prístup k osobnému a nekomerčnému používaniu Stránok Coty, a to za
podmienok uvedených v týchto Podmienkach. Spoločnosť Coty prísne zakazuje
akékoľvek iné spôsoby používania Stránok Coty a Coty Obsahu, najmä:
• akékoľvek sťahovanie, kopírovanie, modifikáciu alebo iné používanie Stránok
Coty alebo Coty Obsahu na účel, ktorý môže mať konkurenčnú povahu voči Coty
alebo v prospech iného dodávateľa alebo akejkoľvek tretej strany;
• rámovanie alebo využívanie snímkovacích techník na vloženie akejkoľvek
ochrannej známky, loga alebo iných chránených informácií (vrátane obrázkov,
textov, rozloženia stránky alebo formulárov);
• akékoľvek zhromažďovanie a používanie produktových informácií, popisov
alebo cien;
• akékoľvek použitie metaznačiek alebo akéhokoľvek iného "skrytého textu"
využívajúceho meno alebo ochranné známky spoločnosti Coty;
• akékoľvek použitie ťaženia údajov, robotov alebo podobných nástrojov na
zhromažďovanie a extrakciu údajov;
• akékoľvek ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo prepojenie na Stránky Coty
vrátane spôsobu, ktorý zobrazuje spoločnosť Coty alebo jej produkty alebo
služby nepravdivým, zavádzajúcim, hanlivým, urážlivým alebo iným spôsobom,
ktorý Coty podľa vlastného uváženia môže považovať za neprípustný; a
• akékoľvek nahrávanie, odosielanie alebo prenos akéhokoľvek materiálu, ktorý
obsahuje softvérové vírusy alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo
programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti
ktoréhokoľvek počítača.
Akékoľvek poplatky tretím stranám (napríklad poskytovateľom internetových
služieb alebo poplatky za prenos dát) súvisiace s prístupom na Stránky Coty
hradíte Vy. Všetky zariadenia potrebné na prístup na Stránky Coty ste povinný
poskytnúť Vy a aj za ne zodpovedáte. Nesmiete obísť akékoľvek opatrenia, ktoré
boli implementované s cieľom zabrániť alebo obmedziť prístup na stránky Coty.
V prípade akékoľvek neoprávneného prístupu na Stránky Coty zanikajú všetky
povolenia alebo licencie, ktoré Vám Coty udelila pre používanie Stránok Coty.
Spoločnosť Coty môže kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania
dôvodu ukončiť uvedené licencie s alebo bez upozornenia, vrátane ukončenia z

dôvodu neoprávneného používania. Coty neposkytuje žiadne iné práva alebo
licencie než tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Obsah, ktorý odošlete
Návštevníci môžu zverejňovať recenzie, komentáre a iný obsah, posielať epohľadnice a iné oznámenia a predkladať návrhy, nápady, pripomienky, otázky
alebo iné informácie alebo materiály (súhrnne "Užívateľský obsah") na
stránkach Coty alebo prostredníctvom nich pod podmienkou, že Užívateľský
obsah:
• nepredstavuje dôverné a chránené informácie (ako napríklad dôverné
informácie, majetkové a dôverné informácie získané alebo sprístupnené v rámci
pracovnoprávnych vzťahov alebo dohôd o mlčanlivosti)
• neporušuje žiadny patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské
práva alebo iné práva k duševnému vlastníctvu alebo súkromné práva
akejkoľvek tretej strany a nie je nezákonný, obscénny, ohrozujúci, hanlivý,
nevhodný alebo inak škodlivý pre akúkoľvek tretiu stranu;
• neobsahuje softvérové vírusy alebo škodlivý softvér;
• neobsahuje politické kampane, reťazové listy, hromadné zásielky alebo
akúkoľvek formu "spamu".
• neobsahuje žiadne reklamy alebo žiadosti akéhokoľvek druhu alebo iný
komerčný obsah;
• nie je určený na vydávanie sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt a nepoužíva
falošnú e-mailovú adresu, nevydáva sa za žiadnu osobu alebo subjekt alebo nie je
inak zavádzajúci, pokiaľ ide o zdroj;
• neobsahuje správy od oprávnených hovorcov Coty alebo ktorejkoľvek z jej
značiek, ktoré obsahujú dôverné informácie alebo vyjadrujú názory týkajúce sa
spoločnosti Coty a jej značiek;
• neponúka neoprávnené sťahovanie informácií chránených autorskými
právami, dôverných alebo súkromných informácií; a
• neobsahuje osobné údaje (napríklad správy, ktoré obsahujú telefónne čísla,
identifikačné údaje, informácie o platobných kartách, čísla účtov, adresy alebo
referencie zamestnávateľa), pokiaľ Vás Coty výslovne nepožiada o poskytnutie
takýchto informácií.
Spoločnosť Coty nie je povinná, ale si vyhradzuje právo sledovať, odstraňovať
a/alebo upravovať Užívateľský obsah podľa vlastného uváženia.
Zverejnením akéhokoľvek Užívateľského obsahu udeľujete spoločnosti Coty
nevýhradnú, bezplatnú, trvalú, neodvolateľnú a úplnú licenciu na používanie,
reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, publikovanie, prekladanie,
vytváranie odvodeného diela, distribuovanie, vysielanie a zobrazovanie
Užívateľského obsahu na celom svete v akomkoľvek médiu. Zároveň poskytujete
spoločnosti Coty a nadobúdateľom licencie Coty právo používať na celom svete
meno, ktoré ste uviedli v súvislosti s Užívateľským obsahom, ak sa tak Coty
rozhodne. Zodpovedáte za vlastníctvo Vášho Užívateľského obsahu, ktorý
uverejňujete; že používanie Vášho Užívateľského obsahu neporušuje tieto
Podmienky ani neporušuje patenty, autorské práva, ochranné známky, obchodné

tajomstvo, osobné práva alebo iné práva duševného vlastníctva alebo práva na
ochranu súkromia tretích strán; že Užívateľský obsah neporušuje žiadne platné
zákony alebo predpisy a nespôsobí škodu žiadnej osobe alebo subjektu; a že
zodpovedáte za prípadnú škodu spôsobenú spoločnosti Coty, vrátane
poskytovateľom licencií, v súvislosti so všetkými nárokmi, vrátane nákladov
spojených s právnym zastúpením súvisiace s týmto prípadom, vyplývajúcimi z
Vášho Užívateľského obsahu. V rozsahu, v akom to pripúšťajú platné právne
predpisy, spoločnosť Coty nezodpovedá za akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý
ste zverejnili Vy alebo tretia strana na Stránkach Coty alebo prostredníctvom nej.
Používateľské účty
Niektoré Stránky Coty Vám môžu umožniť vytvorenie užívateľského účtu
("účet"). Účet môžete vytvoriť iba vtedy, ak máte viac ako 18 rokov a poskytnete
presné informácie k registrácii, tak ako to vyžadujú príslušné Stránky Coty. Ste
zodpovední za zachovanie dôvernosti užívateľského mena a hesla účtu a za
zamedzenie prístupu k Vášmu počítaču. Zodpovedáte tiež za to, aby boli tieto
informácie aktuálne, úplné, presné a pravdivé. Súhlasíte s tým, že zodpovedáte za
všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú na Vašom účte a poskytnete len aktuálne,
úplné, presné a pravdivé informácie. Súhlasíte s tým, že okamžite upovedomíte
Coty o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho hesla alebo účtu a akékoľvek
iné porušenie bezpečnosti. Spoločnosť Coty nenesie zodpovednosť za akúkoľvek
stratu alebo škodu vyplývajúcu z nedodržania týchto povinností.
Coty si vyhradzuje právo odmietnuť službu a / alebo pozastaviť alebo ukončiť
účty bez predchádzajúceho upozornenia, ak dôjde k porušeniu týchto
Podmienok, alebo ak sa takto spoločnosť Coty rozhodne.
Presnosť a dostupnosť produktov
Spoločnosť Coty vynakladá všetko možné úsilie, aby jej produkty boli na
Stránkach Coty presne popísané. Spoločnosť Coty však nezaručuje, že opisy a
akýkoľvek iný obsah alebo informácie dostupné na stránkach Coty sú presné,
úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné.
Odkaz na akýkoľvek produkt alebo službu na Stránkach Coty nepredstavuje
ponuku na predaj alebo dodávku tohto produktu alebo služby a neznamená, že
produkt alebo služba sú k dispozícii zákazníkom Coty alebo že názov, opis alebo
špecifikácia produktu alebo služby budú rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené na
Stránkach Coty. Informácie týkajúce sa dostupnosti a vhodnosti konkrétneho
produktu alebo služby je potrebné vyžiadať od príslušnej pobočky/zástupcu
alebo distribútora spoločnosti Coty.
Obsah tretích strán
Na niektorých Stránkach Coty môžu tretie strany odlišné od Coty obchodovať,
poskytovať služby alebo predávať produktové rady, alebo môžete nájsť odkazy
na niektoré ďalšie webové stránky tretích strán (súhrnne "Stránky tretích
strán"). Spoločnosť Coty nezodpovedá za posúdenie alebo hodnotenie a neručí
za ponuku žiadneho z týchto subjektov, ani praktiky týkajúce sa obsahu,
bezpečnosti alebo ochrany osobných údajov na ktorejkoľvek Stránke tretej
strany. Spoločnosť Coty nenesie žiadnu zodpovednosť za akcie, produkty
a/alebo obsah žiadnej z týchto Stránok tretích strán. Odporúčame Vám, aby ste

starostlivo preskúmali zásady ochrany osobných údajov na Stránkach tretích
strán a ostatné zmluvné podmienky používania.
Narušenie Stránok
Spoločnosť Coty vynakladá maximálne úsilie, aby minimalizovala narušenie na
stránkach Coty. Spoločnosť Coty však nezaručuje, že stránky Coty budú
bezchybné a že naše služby nebudú prerušené ani inak ovplyvnené akýmikoľvek
problémami alebo chybami. Spoločnosť Coty nepreberá žiadnu zodpovednosť za
takéto problémy alebo chyby.
Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti
STRÁNKY COTY SÚ POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU COTY NA PRINCÍPE „AKO
SÚ“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“. COTY NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ŽIADNEHO DRUHU,
VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OHĽADNE FUNGOVANIA COTY STRÁNOK,
ANI INFORMÁCIÍ, OBSAHU, MATERIÁLU, VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB
ZAHRNUTÝCH NA STRÁNKÁCH COTY.
VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE VŠETKY STRÁNKY COTY NA SVOJE
VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU PODĽA PLATNÝCH
PRÁVNYCH PREDPISOV COTY NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ
ALEBO PREDPOKLADANÉ, NAJMÄ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A
VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. COTY NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY COTY,
ICH SERVERY ALEBO E-MAILY ODOSLANÉ Z COTY ALEBO V MENE COTY JEHO
POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB NEOBSAHUJÚ VÍRY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ
KOMPONENTY. COTY NEZODPOVEDÁ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU
SPÔSOBENÉ POUŽITÍM STRÁNOK COTY, NAJMÄ ZA PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY. NIEKTORÉ PRÁVNE PREDPISY NEDOVOĽUJÚ
OBMEDZENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO
OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD. V PRÍPADE, ŽE SA NA VÁS VZŤAHUJÚ TIETO
PRÁVNE PREDPISY, NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH ODMIETNUTÍ
ZODPOVEDNOSTI, VYLÚČENÍ ALEBO OBMEDZENÍ SA NA VÁS NEMUSIA
VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA.
Zodpovednosť za škodu užívateľa
Zodpovedáte za škodu a zaväzujete sa chrániť záujmy Coty a jej spriaznených
osôb proti akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z (1) Vášho porušenia týchto
Podmienok; (2) podvodu, ktorý spáchate, alebo úmyselného zneužitia alebo
hrubej nedbanlivosti z Vašej strany; alebo (3) Vášho porušenia akýchkoľvek
platných právnych predpisov alebo práv tretej strany. Coty alebo jej spriaznené
osoby sú oprávnené kontrolovať obranu akéhokoľvek nároku, na ktorý sa môže
toto odškodnenie vzťahovať, a za žiadnych okolností neuspokojíte žiadne nároky
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Coty alebo jej spriaznených osôb.
Zmeny Stránok COTY
Spoločnosť Coty môže tieto Podmienky ukončiť a kedykoľvek okamžite a bez
predchádzajúceho upozornenia odmietnuť prístup k jednej alebo viacerým
Stránkam Coty (alebo akejkoľvek ich časti), ak porušíte akúkoľvek povinnosť
stanovenú v týchto Podmienkach.

Spoločnosť Coty si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek alebo priebežne zmeniť
alebo dočasne alebo natrvalo ukončiť Stránky Coty (alebo akúkoľvek ich časť), a
to s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Coty
nenesie voči Vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
ukončenie prístupu alebo za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie
prevádzky Stránok Coty.
Ochranné známky
Ochranné známky, obchodné názvy, názvy služieb, logá, značky indícií alebo iná
vlastná grafika zobrazená na Stránkach Coty (spoločne označené ako "Značky")
sú majetkom spoločnosti Coty alebo jej poskytovateľov licencií, poskytovateľov
obsahu alebo iných strán. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nie sú vo
vlastníctve spoločnosti Coty alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sa nachádzajú
na stránkach Coty, sú majetkom iných subjektov, ktoré môžu ale nemusia byť
pridružené, prepojené alebo sponzorované spoločnosťou Coty alebo jej
dcérskymi spoločnosťami.
Nesmiete používať ani zobrazovať žiadne Značky, ktoré sa objavujú na
ktorýchkoľvek stránkach Coty, akýmkoľvek spôsobom vrátane, ale nie výlučne,
používania ako metaznačiek na iných stránkach alebo webových stránkach bez
písomného súhlasu Coty alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť príslušnú
značku.
Nároky z porušenia autorských práv
Spoločnosť Coty má právo reagovať na tvrdenia o porušení autorských práv.
Oznámenia o údajnom porušení autorských práv tretími stranami musia byť
zaslané zástupcovi spoločnosti Coty. Ak sa domnievate, že Vaše dielo chránené
autorskými právami sa používa na webových stránkach Coty spôsobom, ktorý
predstavuje porušenie autorských práv, informujte nášho zástupcu pre autorské
práva písomne s nasledujúcimi informáciami (aby bolo účinné, oznámenie musí
byť písomné a musí byť poskytnuté nášmu zástupcovi pre autorské práva ):
Oznámenie o porušení autorských práv tretími stranami musí byť urobené
písomne voči spoločnosti Coty, a musí obsahovať nasledovné:
A) elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa
autorských práv;
(B) popis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného
vlastníctva, o ktorom sa domnievate, že bolo porušené, alebo ak sa na viacero
diel chránených autorskými právami nachádzajúcich sa na jednej online stránke
vzťahuje jedno autorské právo, potom reprezentatívny zoznam takýchto diel na
tomto mieste;
C) identifikáciu materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje alebo má byť
predmetom porušovania, a ktorý sa má odstrániť alebo sa má k nemu zakázať
prístup, a popis, kde sa nachádza tento materiál, na príslušných Stránkach Coty;
(D) Vašu adresu, telefónne číslo a prípadne e-mailovú adresu;
(E) prehlásenie, že ste v dobrej viere verili tomu, že sporné použitie nie je
povolené majiteľom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
(F) miestoprísažné prehlásenie, že vyššie uvedené informácie vo Vašom
oznámení sú presné a že ste majiteľom autorských práv alebo ste oprávnení
konať v mene majiteľa autorských práv.

Zástupcu spoločnosti Coty za účelom oznámenia porušenia autorských práv
môžete kontaktovať takto:
E-mailom: DMCA-agent@cotyinc.com
Poštou: Coty Copywright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17. poschodie New
York, New York 10118.
Telefonicky: 212-479-4300
Kontrola vývozu
Beriete na vedomie, že akýkoľvek zakúpený tovar licencovaný alebo predávaný
na Stránkach Coty môže podliehať zákonom a nariadeniam o colných a
vývozných kontrolách Spojených štátov amerických, prípadne colným a
vývozným právnym predpisom štátu, v ktorom je tovar inak vyrábaný,
predávaný a doručovaný. Zakúpením, sťahovaním alebo používaním technológií
alebo softvéru zo Stránok Coty sa zaväzujete dodržiavať príslušné zákony,
pravidlá a predpisy a súhlasíte a ručíte za to, že nebudete elektronickým
prenosom alebo inak prenášať softvér alebo technológiu do zahraničia v rozpore
so zákonom.
Všeobecné
Tieto Podmienky, vrátane Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Coty,
ktoré sa nachádzajú na adrese http://coty.com/privacy-policy a akékoľvek
Dodatočné podmienky, ktoré môžete uzavrieť so spoločnosťou Coty v súvislosti
so Stránkami Coty, predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Coty
týkajúcu sa Stránok Coty.
V prípade, ak vznikne medzi Vami a spoločnosťou Coty spor, zaväzujete sa tento
spor riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak nebude možné dohodu dosiahnuť,
je ktorákoľvek strana oprávnená sa obrátiť na príslušný súd.
Dozorujúci orgán Coty je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
V najširšom rozsahu povolenom zákonom, sa používanie stránok Coty a
akýkoľvek prípadný spor, ktorý by vznikol medzi Vami a Coty, bude riadiť
všetkými platnými federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi
štátu New York, bez toho, aby boli narušené jej ustanovenia o kolíznom práve. V
maximálnej možnej miere povolenej zákonom sa týmto výslovne zaväzujete, že
akékoľvek konanie, ktoré vznikne alebo súvisí s používaním stránok Coty, sa
začne na štátnom alebo federálnom súde v New Yorku, v štáte New York.
Zlýhanie spoločnosti Coty konať vo vzťahu k porušeniu týchto Podmienok Vami
alebo inými sa nedotýka práva spoločnosti Coty konať s ohľadom na následné
alebo podobné porušenia. Ak je akýkoľvek obsah na webových stránkach Coty
alebo používanie stránok Coty v rozpore so zákonmi v mieste, kde žijete, keď
vstupujete na stránky Coty, stránky Coty nie sú určené pre Vás a žiadame Vás,
aby ste ich nepoužívali. Ste zodpovední za informovanie sa o zákonoch Vašej
jurisdikcie a ich dodržiavaní.
Tieto zmluvné podmienky (ani žiadne práva, výhody alebo povinnosti podľa
tohto zákona) nesmú byť zo zákona alebo inak bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Coty, ktorý môže byť zamietnutý podľa vlastného uváženia spoločnosti
Coty, udelené. Akékoľvek pokusy o udelenie, ktoré nie sú v súlade s týmito

podmienkami, budú neplatné. Spoločnosť Coty môže tieto podmienky úplne
alebo čiastočne udelit akejkoľvek tretej strane podľa vlastného uváženia.
Aktualizácie týchto Podmienok
Coty si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Podmienky
bez predchádzajúceho upozornenia a Vaše ďalšie používanie Stránok Coty po
nadobudnutí účinnosti nových Podmienok bude znamenať, že súhlasíte s tým, že
budete viazaní takýmito zmenami alebo aktualizáciami. O zmenách týchto
Podmienok Vás budeme informovať zverejnením nových podmienok a
aktualizáciou dátumu "poslednej úpravy" v hornej časti tejto stránky.
Ak sa niektorá z týchto podmienok bude považovať za neplatnú, chybnú alebo z
akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľnú, bude sa tento termín alebo podmienka
považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť
všetkých zostávajúcich podmienok.
Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Podmienok,
pošlite nám e-mail alebo list na adresu: E-business Consumer Contact, Coty Inc.,
350 Fifth Avenue, 17. poschodie New York, NY 10118.

