TERMENI #I CONDI#II
ONLINE
Accesul dvs. la Abbott.com este supus urm#torilor Termeni #i condi#ii, care pot fi
actualiza#i de noi periodic, f#r# o notificare c#tre dvs. Prin accesarea sau utilizarea
acestui site web, sunte#i de acord c# a#i citit, în#eles #i c# trebuie s# respecta#i
ace#ti Termeni #i condi#ii, care pot fi modifica#i periodic, precum #i termenii din
Politica noastr# de confiden#ialitate, care sunt inclu#i în ace#ti Termeni #i condi#ii.
Sunte#i responsabil/# pentru examinarea periodic# a acestor Termeni #i condi#ii pentru
modific#ri aferente. Utilizarea de c#tre dvs. a acestui site web dup# ce v# în#tiin##m
asupra oric#ror modific#ri a Termenilor #i condi#iilor constituie acceptul dvs. privind
aceste modific#ri. Dac# nu sunte#i de acord cu ace#ti Termeni #i condi#ii (care pot
fi periodic modifica#i) sau sunte#i nemul#umit/# de acest site web, solu#ia unic# #i
exclusiv# pentru dvs. este întreruperea utiliz#rii acestui site.
Pentru informa#ii despre utilizarea canalelor de re#ele sociale ale Abbott Laboratories
(„Abbott”), v# rug#m s# vizualiza#i Termenii de utilizare ai re#elelor noastre sociale.

DECLINAREA RESPONSABILIT##II
Confirma#i #i sunte#i de acord c#:
a. De#i ne str#duim s# oferim ultimele actualiz#ri legate de produsele #i serviciile
noastre pe acest site web #i alte informa#ii despre compania noastr#, nu garant#m
acurate#ea, eficacitatea #i cât de adecvate sunt informa#iile con#inute în acest site web.
Fiecare persoan# î#i asum# întreaga responsabilitate #i toate riscurile care decurg din
utilizarea acestui site web. Informa#iile sunt prezentate „CA ATARE” #i pot include
inexactit##i tehnice sau erori de redactare. Abbott Laboratories î#i rezerv# dreptul
de a completa, #terge sau modifica informa#iile în orice moment, f#r# o notificare
prealabila.
b. ABBOTT LABORATORIES NU FACE NICIO DECLARA#IE SAU NICIO
GARAN#IE DE ORICE FEL SAU NATURA CU PRIVIRE LA INFORMA#IILE
SAU CON#INUTUL AFI#ATE PE ACEST SITE WEB. PRIN URMARE, ABBOTT
LABORATORIES DECLIN# ORICE DECLARA#II SAU GARAN#II, EXPLICITE
SAU IMPLICITE, CREATE PRIN LEGE, PRIN CONTRACT SAU PRIN ALT#
MODALITATE, INCLUZÂND, DAR F#R# A SE LIMITA LA, ORIGE GARAN#II
DE COMERCIALIZARE, CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU
SAU NEÎNC#LCARE. ÎN NICIUN CAZ ABBOTT LABORATORIES NU VA FI
R#SPUNZ#TOATE PENTRU NICIO DAUN# DE ORICE FEL SAU NATUR#,
INCLUZÂND, DAR F#R# A SE LIMITA LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CU

CONSECIN#E SPECIALE (INCLUSIV SC#DEREA PROFITULUI) SECUNDARE
SAU INDIRECTE CARE DECURG DIN SAU ÎN LEG#TUR# CU EXISTEN#A SAU
UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB #I/SAU INFORMA#IILE SAU CON#INUTUL
AFI#AT PE ACEST SITE WEB, INDIFERENT DAC# ABBOTT LABORATORIES
A FOST INFORMAT# CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.
c. Abbott nu este responsabil# #i nu ofer# nicio garan#ie de niciun fel, pentru
acurate#ea, eficien#a, actualitatea #i caracterul adecvat al oric#ror informa#ii sau
con#inuturi ob#inute de la ter#e p#r#i, inclusiv orice hyperlink-uri c#tre sau din partea
unor site-uri ter#e. Cu excep#ia cazului în care se prevede altfel pe acest site Web,
Abbott Laboratories nu va edita, cenzura sau controla în alt mod niciun con#inut
furnizat de ter#e p#r#i pe orice avizier, camera de chat sau alte forumuri similare
afi#ate pe site-ul s#u. Prin urmare, aceste informa#ii ar trebui considerate suspecte #i
neaprobate de c#tre Abbott.
d. Acest site web poate con#ine declara#ii anticipative care reflecta actualele a#tept#ri
ale Abbott privind viitoarele evenimente #i dezvoltarea afacerilor. Declara#iile
anticipative implic# riscuri #i incertitudini. Evolu#iile sau rezultatele efective ar putea
diferi semnificativ de cele preconizate #i depind de un num#r de factori, inclusiv,
dar f#r# a se limita la, succesul programelor actuale de cercetare, rezultatele testelor
studiilor clinice în vigoare sau viitoare, comercializarea în curs a produselor sale,
aprob#ri de reglementare a produselor farmaceutice, valabilitatea #i aplicarea brevetelor
sale, stabilitatea rela#iilor sale comerciale #i condi#iile economice generale. Abbott
inten#ioneaz# s# actualizeze acest site în mod regulat, dar nu î#i asum# obliga#ia de a
actualiza con#inutul.

UTILIZAREA DE C#TRE DUMNEAVOASTR#
În#elege#i, confirma#i #i sunte#i de acord cu urm#toarele:
a. Prin utilizarea acestui site web, sunte#i de acord s# nu perturba#i sau intercepta#i
informa#iile noastre electronice afi#ate pe acest site sau pe oricare dintre serverele
noastre. De asemenea, sunte#i de acord c# nu încerca#i s# eluda#i niciun element de
securitate al site-ului nostru web #i s# respecta#i toate legile, regulile #i regulamentele
locale, statale, federale #i interna#ionale.
b. S# acorda#i companiei Abbott dreptul de a folosi tot con#inutul pe care îl înc#rca#i
sau îl transmite#i c#tre acest site web, sub rezerva acestor Termeni #i condi#ii #i a
Politicii de confiden#ialitate Abbott, în orice mod alege Abbott, inclusiv, dar f#r# a
se limita la, copierea, afi#area, efectuarea sau publicarea în orice tip de format care ar
modifica con#inutul, integrându-l în alte materiale sau elaborând lucr#ri inspirate din
acesta.

c. Cu excep#ia cazurilor în care se precizeaz# în mod expres #i convenit în prealabil
de c#tre Abbott Laboratories, nu se va stabili nicio rela#ie confiden#ial# în cazul în
care orice utilizator al acestui site web va comunica cu Abbott Laboratories oral, în
scris sau electronic (precum p#reri, întreb#ri, comentarii, sugestii, idei, etc.) Dac#
oricare din Site-urile web Abbot necesit# sau solicit# furnizarea acestor informa#ii ,
iar aceste informa#ii con#in date personale de identificare (de ex. nume, adres#, num#r
de telefon), Abbott le va ob#ine, utiliza #i p#stra într-un mod care s# respecte Politica
noastr# de confiden#ialitate. În caz contrar, aceast# comunicare #i orice informa#ii
ytansmise prin aceasta sunt considerate neconfiden#iale, iar Abbott va avea libertatea de
a reproduce, publica sau utiliza aceste informa#ii în orice scopuri, incluzând, dar f#r# a
se limita la, cercetarea, dezvoltarea, fabricarea, utilizarea sau vânzarea de produse care
includ aceste informa#ii. Persoana care trimite orice informa#ii c#tre Abbott este pe
deplin responsabil# pentru con#inutul acestora, inclusiv pentru veridicitatea, acurate#ea
#i neînc#lcarea drepturilor de proprietate intelectual# sau de confiden#ialitate ale unei
alte persoane.

ETICHETAREA PRODUSULUI
Cu excep#ia cazurilor în care se prevede altfel, numele produselor, descrierile #i
etichetarea sunt de origine SUA. Produsele pots# nu fie disponibile în toate ##rile sau
pot fi disponibile sub un alt nume, în concentra#ii diferite sau având alte indica#ii.
Multe dintre produsele enumerate sunt disponibile doar pe baz# de prescrip#ie de la
medicul dvs. local. Cu excep#ia cazurilor în care Abbott Laboratories a specificat
#i convenit în prealabil, niciun director, angajat, agent sau reprezentant al Abbott
Laboratories, al filialelor #i societ##ilor afiliate nu sunt angaja#i în acordarea de
consultan## medical#, diagnosticare, tratament sau alte servicii medicale care ar crea o
rela#ie medic - pacient prin intermediul acestui site web.
PROPRIETATEA INTELECTUAL# Informa#iile, documente #i imaginile acestui site
web („Informa#iile”) sunt proprietatea exclusiv# a Abbott Laboratories, cu excep#ia
informa#iilor furnizate de furnizori ter#i care au contract cu Abbott, cu filialele #i
societ##ile afiliate. Permisiunea de a utiliza informa#iile este acordat# cu condi#ia ca
(1) drepturile de autor de mai sus s# apar# pe toate exemplarele; (2) informa#iile s# fie
utilizate exclusiv cu titlu informativ #i în scopuri necomerciale sau pentru uz personal;
(3) informa#iile s# nu fie modificate în niciun fel; #i (4) nicio imagine de pe acest site
webs# nu fie utilizat# separat de textul care o înso#e#te. Abbott nu este responsabil#
pentru con#inutul furnizat de furnizorii ter#i #i nu ave#i voie s# distribui#i aceste
materiale f#r# permisiunea de#in#torul drepturilor de autor. Cu excep#ia derog#rilor de
mai sus, nicio licen## sau drept, expres sau implicit, nu sunt acordate niciunei persoane
sub niciun brevet, marc# comercial# sau alt drept de proprietate al Abbott Laboratories.
Utilizarea oric#rei m#rci comerciale Abbott, a denumirilor comerciale, a prezent#rilor
comerciale #i a produselor de pe acest site web nu poate fi efectuat# f#r# autoriza#ia

scris# prealabil# a Abbott Laboratories, cu excep#ia identific#rii produsului sau a
serviciilor companiei.
Dac# considera#i c# munca dvs. a fost copiat# #i este accesibil# pe acest site într-un
mod care constituie o înc#lcare a drepturilor de autor, pute#i notifica Abbott furnizând
agentului nostru pentru drepturile de autor urm#toarele informa#ii în scris:
1. Identificarea lucr#rii protejate prin drepturi de autor despre care sus#ine#i c# fost
utilizat# ilegal;
2. Identificarea materialului despre care se presupune c# încalc# legea #i informa#ii
suficient de rezonabile pentru a permite companiei Abbott s# localizeze materialul;
3. Numele dvs., adresa, num#rul de telefon #i adresa de e-mail;
4. O declara#ie a dvs. pe proprie r#spundere prin care men#iona#i c# materialul este
utilizat ilegal #i f#r# autoriza#ie;
5. O declara#ie f#cut# sub sanc#iunea sperjurului prin care men#iona#i c#
informa#iile de mai sus din notificarea dvs. sunt exacte #i c# sunte#i de#in#torul
drepturilor de autor sau sunte#i autorizat s# ac#iona#i în numele de#in#torului
drepturilor de autor; #i
6. Semn#tura electronic# sau fizic# a de#in#torului drepturilor de autor sau a unei
persoane autorizate s# ac#ioneze în numele de#in#torului drepturilor de autor.
Pentru a trimite o notificare privind înc#lcarea drepturilor de autor, contacta#i agentul
desemnat de Abbott la urm#toarea adres#:
Abbott Laboratories
În aten#ia: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-mail: trademarks@abbott.com
CONFIDEN#IALITATE #I SECURITATE Abbott se angajeaz# s# v# protejeze
confiden#ialitatea online. În#elegem importan#a confiden#ialit##ii clien#ilor no#tri #i a
vizitatorilor site-ului nostru web. Utilizarea de c#tre noi a informa#iilor de identificare
personal# este reglementat# de Politica noastr# de confiden#ialitate #i prin accesarea #i
utilizarea site-ului nostru web, sunte#i de acord s# respecta#i aceast# politic#.
Recunoa#te#i #i sunte#i de acord c#, atunci când trimite#i informa#iile dvs. de
identificare personal# la Abbott.com, de#i Abbott a instituit m#suri de securitate pentru
a preveni accesul neautorizat sau interceptarea, nu exist# nicio garan#ie absolut#
în privin#a securit##ii. ÎN CAZUL UNEI INTERCEPT#RI SAU A ACCESULUI
NEAUTORIZAT ÎN POFIDA EFORTURILOR NOASTRE, ABBOTT NU VA FI
RESPONSABIL# PENTRU ACESTE INTERCEPT#RI SAU PENTRU ACCESUL
NEAUTORIZAT SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE,
SPECIALE, ACCIDENTALE SAU CU CONSECIN#E (INCLUSIV PIERDEREA

PROFITULUI) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UTILIZATOR, CHIAR DAC#
ABBOTT A FOST ÎN#TIIN#AT# DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.
ABBOTT NU GARANTEAZ#, EXPLICIT SAU IMPLICIT, C# INFORMA#IILE
FURNIZATE DE C#TRE UN CLIENT NU VOR FI INTERCEPTATE SAU NU
VOR FI ACCESATE ÎN MOD NEAUTORIZAT #I NU OFER# NICIO GARAN#IE
IMPLICIT# DE COMERCIALIZARE #I CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT
SCOP. FIECARE CLIENT ESTE RESPONSABIL PENTRU MEN#INEREA
CONFIDEN#IALIT##II PAROLEI SALE.
LIMITAREA R#SPUNDERII Abbott nu î#i asum# nicio responsabilitate pentru
materialele, informa#iile sau p#rerile oferite, trimise sau disponibile în alt mod prin
intermediul acestui site web. Recurgerea la aceste materiale, informa#ii #i opinii se
va face exclusiv pe propriul dvs. risc. Abbott declin# orice responsabilitate pentru
accidente sau daune care rezulta din utilizarea acestui site web sau a con#inutului
acestuia.
ACEST SITE WEB ABBOT, CON#INUTUL SITEULUI #I PRODUSELE #I
SERVICIILE FURNIZATE SAU DISPONIBILE PRIN ACEST SITE WEB SUNT
FURNIZATE „CA ATARE” #I „ÎN FUNC#IE DE DISPONIBILITATE”, CU TOATE
DEFECTELE. ÎN NICIUN CAZ ABBOTT, SAU FILIALELE, SOCIET##ILE
AFILIATE, DISTRIBUITORII SAU DIRECTORII, ANGAJA#II SAU AGEN#II
(DENUMI#I ÎN CONTINUARE „P#R#ILE ABBOTT”) NU VOR FI R#SPUNZ#TORI
PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE FEL, ÎN TEMEIUL ORIC#REI TEORII
JURIDICE, CARE DECURG SAU AU LEG#TUR# CU UTILIZAREA, SAU
IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE WEB, A CON#INUTULUI SITEULUI WEB, A ORIC#ROR SERVICII OFERITE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI
SITE WEB SAU ORIC#RUI ALT SITE INTERCONECTAT, INCLUZÂD ORICE
DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE
SAU SECUNDARE, INCLUSIV, DAR F#R# A SE LIMITA LA, V#T#M#RI
PERSONALE, BENEFICII NEREALIZATE SAU DAUNE REZULTATE DIN
INTARZIERE, INTRERUPEREA SERVICIULUI, VIRU#I, #TERGEREA
FI#IERELOR SAU A COMUNIC#RILOR ELECTRONICE, ERORI, OMISIUNI
SAU ALTE INEXACTIT##I DIN ACEST SITE WEB SAU DIN CON#INUTUL
SITE-ULUI, INDIFERENT DAC# EXIST# SAU NU NEGLIJEN## DIN PARTEA
ABBOTT #I INDIFERENT DAC# ABBOTT A FOST ÎN#TIIN#AT# SAU NU DE
POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. Unele state nu permit limitarea r#spunderii,
astfel încât aceast# dispozi#ie poate s# nu vi se aplice.
V# RUG#M S# AVE#I ÎN VEDERE C# MEN#IUNILE LEGALE SUPLIMENTARE,
DECLINAREA R#SPUNDERII #I AL#I TERMENI #I CONDI#II S-AR PUTEA
APLICA ACESTUI SITE #I ALTOR SITE-URI WEB DE#INUTE SAU OPERATE
DE ABBOT, FILIALELE SALE SAU SOCIET##ILE AFILIATE.

GENERAL
Sunte#i de acord c# ace#ti Termeni #i condi#ii descriu întregul acord dintre noi, cu
privire la obiectul acordului. Abbott.com a fost creat #i func#ioneaz# conform legilor
statului Illinois. Legile statului Illinois vor guverna termenii #i condi#iile prev#zu#i în
ace#ti Termeni #i condi#ii, f#r# a a se #ine cont de principiile privind conflictul de legi.
Dac# instan#a competent# constat# c# orice prevedere a acestor Termeni #i condi#ii
este nul# sau neaplicabil#, sunte#i de acord c# celelalte prevederi ale acestor Termeni #i
condi#ii vor r#mâne aplicabile. Accepta#i c# indiferent de orice dispozi#ii contrare ale
unei legi aplicabile, nu pute#i depune o plângere sau intenta o ac#iune ce decurge sau
care are leg#tur# cu Abbott.com sau ace#ti Termeni #i condi#ii la mai mult de un (1) an
de la data producerii motivului plângerii sau ac#iunii.

