A TANK MIX HASZNÁLATI FELTÉTELEI ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Kérjük, olvassa el figyelmesen e feltételeket, majd kattintson az “ELFOGADOM” gombra
a lap alján annak jeléül, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, és vállalja azok betartását.
Ha
nem
vállalja
e
feltételek
betartását,
nem
használhatja
a
weboldalunkat/alkalmazásunkat.
A névjegyünk
Ez a weboldal/alkalmazás a Yara UK Limited („Cégünk/Yara") tulajdona. Angliában és
Wales-ben bejegyzett cég vagyunk, a cégjegyzékszámunk 03818176, és a székhelyünk
Harvest House, Europarc, Grimsby, North East Lincolnshire, DN37 9TZ. Adószámunk:
GB 368 372 619.
Tank Mix termékek
Önök garantálják, és teljes felelősséget vállalnak azért, hogy mindig betartják az alábbi
szabályokat a termékek keverése során:
1.

Tartsa be a termék minden komponensére és a tartályban lévő keverékben azok
vizes oldataira vonatkozóan a címkén feltüntetett ajánlásokat.

2.

Minden terméket külön kell hozzáadni a szórótartályba, a YaraVita™ termékkel
kezdve.

3.

A keverék hatásos rázása nagyon fontos a hozzáadás és a keverés során, és
folytatni kell az alkalmazása során is.

4.

Valamennyi összeállított keveréket AZONNAL fel kell használni, ne tárolja a
szórótartályban hosszabb ideig, esetleg éjszakán át.

5.

A mellékelt termékismertető nem vonatkozik a légi úton kijuttatott
nagykoncentrációjú keverékekre, mint pl. azULV., vagy a CDA.

6.

Ne adagoljon semmilyen tápanyagot sem egyfajta, sem pedig keverék
műtrágyával, ha a növényállományát környezeti, illetve agronómiai stressz
sújtotta, pl. magas hőmérséklet és páratartalom, illetve szárazság esetén.

7.

Az oldható tasakban forgalmazott növényvédő szereket tilos a Bortrac 150
bórkiegészítővel egyszerre alkalmazni.

8.

Bármilyen tartályban keverhető kombinált növényvédő szer alkalmazása saját
felelősségre történik.

AZ EREDMÉNYEK KÓDJA

A FIZIKAILAG KEVERHETŐK. A folyamatos rázás fenntartása mellett a keverés
sorrendje a következő:
2 összetevő esetén a YaraVita™ legyen az első, több összetevő esetén olvassa el a
részletes leírást.
A termékek NEM KEVERHETŐK.
A Yara elvégezte valamennyi YaraVita™ termék, illetve a növényvédő szerek
megadott koncentrációs értékeken történő tesztelését. Ezek az értékek nem minden
esetben egyeznek a gyártó által javasolt értékkel. A Yara azt javasolja a

felhasználónak, hogy minden mezőgazdaságban felhasználandó vegyi anyagot
csakis a gyártó által előírt koncentrációban használjon.
Az egyes vegyi anyagok származási országa a termék, illetve a hatóanyag neve után
van feltüntetve. Az országok kódja az alábbi címen megtalálható.
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
Meg kell jegyezni, hogy az eltérő országokból származó, azonos nevű termék másmás összetételű lehet. A Yara tank mix tanácsa a kísérlet végzése idején, a
feltüntetett országból származó termékre vonatkozik.
Ismeretlen összetevők

A Yara termékeknek bármely más, a felsorolásban nem szereplő készítménnyel való
vegyítése nem tanácsos. Amennyiben bármely ilyen termékről szeretne információt,
keressen meg bennünket a Tank Mix kérelmi űrlappal.
Hatóanyag alapján történő keresés
A hatóanyag alapján történő keresés a program használatát könnyíti meg, és meg
kell jegyezni, hogy még az azonos hatóanyagú mezőgazdasági vegyszerek esetében
is eltérő lehet a koncentráció és az összetétel. Ez befolyásolhatja az adott szer
keverhetőségét. Az aktív hatóanyag önmagában nem garantálja a termék jellemzőit,
és ezért az aktív hatóanyagra való keresés eredményét nem lehet a kevert termékre
vonatkozó eredménynek tekinteni, egy adott hatóanyagra vonatkozó adatok
kizárólag a programban az adott néven szereplő, adott országból származó termékre
vonatkoznak.
A közzétett információ megbízhatósága
A weboldalon/alkalmazásban közzétett megjegyzések, elemzés és egyéb anyagok nem
szolgáltatnak alapot a felelősségre vonásra. Ezért kizárunk minden felelősséget és
következményt, ami a weboldalunkra/alkalmazásunkra látogatók részéről, vagy bárki e
tartalom iránt érdeklődő személy részéről az ilyen anyagokra való támaszkodásból ered.
A Tank mix feltételek csak megkönnyítik a felhasználó számára a termék kezelését. Az
ezen a weboldalon/alkalmazásban ismertetett információ csak a FIZIKAI
KEVERHETŐSÉGRE vonatkozik, és nem nyújt garanciát a kémiai és/vagy biológiai
kompatibilitásra.

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindig tájékoztassuk Önt az
esetleges változásokról, az Ön felelőssége, hogy meggyőződjön róla, az információ
aktuális. A Yara nem felelős a leírt tesztek elvégzése óta eltelt idő alatt a termékek,
illetve komponensek összetételében, gyártásában, használati utasításaiban
bekövetkezett változásokért. Minden erőfeszítést megtettünk azért, hogy ez az
információ pontos legyen, de nem vagyunk felelősek más gyártók termékeinek a
YaraVita™ termékekkel való keverékeiért. Továbbá nem vagyunk felelősek az ezen
információból eredően bekövetkezett károkért. A keverés során kövesse az adott
termék használati utasítását.
FELELŐSSÉGÜNK – ERRE A PONTRA KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT
A weboldalunkon/alkalmazásunkon feltüntetett anyagot a pontosság tekintetében
bármiféle garancia, feltétel vagy szavatosság nélkül közöltük. A jogszabályban

megengedett mértékig mi, a vállalatcsoportunk más tagjai és a hozzánk kapcsolódó
harmadik felek ezennel kifejezetten kizárják a következőket:
Minden feltétel, garancia és egyéb kikötés, amelyet egyébként megállapíthat törvény,
polgári jog vagy méltányossági jog.
Bármilyen felelősség bármilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kár vagy
veszteség
tekintetében,
amit
elszenvedett
bármely
felhasználó
a
weboldalunkkal/alkalmazásunkkal kapcsolatban, vagy weboldalunk/alkalmazásunk vagy
bármely ahhoz kapcsolódó weboldal és bármely ott kitett anyag használatával,
használhatatlanságával vagy használatának eredményeivel kapcsolatban, többek között
beleértve az alábbiért viselt felelősséget is:










a termény elvesztése vagy károsodása;
bevétel vagy jövedelem elvesztése;
üzlet elvesztése;
profit vagy szerződés elvesztése;
feltételezett megtakarítás elvesztése;
adatok elvesztése;
goodwill elvesztése;
a vezetés vagy az adminisztráció elfecsérelt ideje; és
bármilyen jellegű egyéb kár vagy veszteség, függetlenül a keletkezésétől és attól,
hogy mi okozta: magánjogi vétkes cselekmény (beleértve a hanyagságot is),
szerződésszegés vagy más, még akkor is, ha előre látható.

Ez nem befolyásolja a hanyagságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén
felmerülő felelősségünket, vagy a csalárd megtévesztés esetén felmerülő
felelősségünket, vagy bármi egyéb felelősséget, ami nem zárható ki vagy nem
korlátozható a hatályos jogszabály szerint.
A weboldalunkon/alkalmazásunkon közzétett linkek
Ha a weboldalunk linkeket ad meg harmadik felek által megadott más weboldalakra és
forrásokhoz, ezek a linkek csak tájékoztatási célokat szolgálnak. Nincs befolyásunk az
ilyen weboldalak vagy források tartalma felett, és nem vállalunk semmiféle felelősséget
ezekért, vagy az ezek használatából eredő semmiféle veszteségért vagy kárért.
Joghatóság és irányadó jog
Az angol bíróságok rendelkeznek nem-kizárólagos joghatósággal a weboldalunkra való
látogatásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen igény tekintetében, bár fenntartjuk
magunknak a jogot arra, hogy eljárást indítsunk Ön ellen a lakóhelye szerint illetékes
országban vagy bármely más releváns országban e feltételek megsértése esetén.
E használati feltételek és az ezekből vagy a tárgyukból, vagy megszövegezésükből
eredő, vagy ezekkel kapcsolatos bármely jogvita vagy igény (beleértve a nemszerződéses jogvitákat és igényeket is) elbírálása és értelmezése tekintetében Anglia és
Wales joga az irányadó.
Változatok
Bármikor felülvizsgálhatjuk e használati feltételeket a weboldal módosításával. Elvárjuk
Öntől, hogy esetenként megtekintse ezt a weboldalt, s megvizsgálja, történt-e bármilyen
Önre nézve kötelező változás.
2011. május (hatályon kívül helyez minden korábbi változatot)

A TankMix Programba való belépéssel Ön megerősíti, hogy elolvasta,
megértette és vállalja, hogy betartja e használati feltételeket, és a felelősség
kizárását.

