Disclaimer website
Lotus Cars Europe B.V. streeft ernaar deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk te
houden. Aan de inhoud van deze site kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden
ontleend. Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de op onze website
verstrekte informatie. Wij garanderen ook niet dat het gebruik van deze site ononderbroken
of foutloos zal zijn of dat de site en zijn servers vrij zijn van computervirussen of bugs.
Lotus is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van informatie
op onze website of van producten die op onze site worden getoond, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of welke schade dan ook als gevolg van gebruik
of verlies van gebruik, nalatigheid of enige andere onwettige handeling voortvloeiend uit of
in verband met het gebruik van de site.
Product en prijzen
Zoals hierboven vermeld streeft Lotus ernaar om deze website zo accuraat mogelijk te
houden. Toch kunnen er na publicatie van de pagina's nog wijzigingen in de producten en/of
diensten worden aangebracht. De vermelde technische gegevens moeten als voorlopig
worden beschouwd. Zij komen overeen met de feitelijke situatie op het tijdstip van
publicatie. Bepaalde pagina's kunnen ook types en functies bevatten die in bepaalde landen
niet worden aangeboden. De illustraties en beschrijvingen kunnen afwijken van de
standaardmodellen en -versies die in sommige landen verkrijgbaar zijn. Als u
geïnteresseerd bent in een model en u vragen hebt over de kleur, opties of accessoires op
de website of u twijfelt over de beschikbaarheid in uw regio, neem dan contact op met Lotus
Cars Europe en/of een lokale geautoriseerde partner van Lotus voor meer informatie.
Onze handelsmerken zijn geregistreerd
Wij (en/of onze verbonden ondernemingen) zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle
intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt
gepubliceerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het handelsmerk ’LOTUS’, het Lotus
Roundel Device (cirkelvormig geel embleem), benamingen van modellen en geassocieerde
logo's. Het voorgaande is onderworpen aan handelsmerk- en andere intellectuele
eigendomsbescherming en het is u niet toegestaan het te gebruiken zonder onze
toestemming.
Auteursrecht
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Lotus. Alle rechten zijn
voorbehouden. Alle teksten, beelden en geluids-, animatie- en videobestanden en hun
schikking op de website zijn beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele
eigendomswetten. Zij mogen niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt op andere

websites voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Lotus Cars Europe B.V.
Websites van derde partijen
Lotus vertegenwoordigt, garandeert, onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor externe sites die gelinkt zijn aan of via deze site. Elke site van derden die u via een link
van deze site bezoekt, staat niet onder de controle van Lotus en u bezoekt deze geheel op
eigen risico.
Contact
Als u vragen of klachten hebt over deze site kunt u contact met ons opnemen via
LCE.legal@eu.lotuscars.com

