KASUTAJALEPING
ÜLDANDMED
Antud veebilehte haldab SIA INVENTA GROUP. Kõikides kodulehe tekstides olevad mõisted „meie“ ja
„meid“ käivad SIA INVENTA GROUP kohta. SIA INVENTA GROUP pakub kõiki antud kodulehel
kättesaadavaid andmeid, tööriistu ja teenuseid Teile kui kasutajale, tingimusel, et nõustute kõikide siintoodud
sätete, tingimuste, reeglite ja teavitustega.
Külastades meie kodulehte ja/või ostes midagi meilt, sõlmite Te tehingu meie „Teenusega“ ja nõustute
järgima järgmisi sätteid ning tingimusi („Kasutajaleping“, „Tingimused“), kaasa arvatud lisasätted, tingimused ja –reeglid, mis on nimetatud antud dokumendis ja/või kättesaadavad hüperlingi kaudu. Käesolev
Kasutajaleping laieneb kõikidele veebilehe kasutajatele, sisaldades piiranguta kasutajaid, kes on brauserid,
levitajad, ostjad, müüjad ja/või sisu tarnijad.
Palume tutvuda tähelepanelikult käesoleva Kasutajalepinguga enne meie kodulehele juurdepääsu saamist või
selle kasutamist. Saades juurdepääsu või kasutades mis tahes antud kodulehe osa, nõustute Te täitma antud
Kasutajalepingut. Kui Te pole nõus käesoleva lepingu kõikide osade ja tingimustega, ei saa Te juurdepääsu
kodulehele või võimalust kasutada mis tahes teenuseid. Kui käesolevat Kasutajalepingut peetakse
pakkumuseks, on aktsept ilmselgelt piiratud käesoleva Kasutajalepinguga.
Igasugused sellele kodulehele lisatavad uued funktsioonid või tööriistad on samuti hõlmatud
Kasutajalepinguga. Kasutajalepingu uusima versiooniga saate tutvuda igal ajal meie lehel. Me jätame endale
õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes selle Kasutajalepingu osa uuenduste ja/või muutuste
avaldamise teel meie veebilehel. Selle kodulehe regulaarne külastamine muutustega tutvumiseks jääb teie
vastutusele. Kodulehe edasine kasutamine või juurdepääs sellele pärast mis tahes muudatuste avaldamist
tähendab nende muudatuste aktsepteerimist.

VEEBILEHE TINGIMUSED
Nõustudes antud Kasutajalepinguga kinnitate, et olete oma elukoha riigi või regiooni seadusandluse järgi
täisealine isik või olete oma elukoha riigi või regiooni seadusandluse järgi jõudnud täisikka ning sellega
annate meile oma nõusoleku lubada igal Teie alaealistest ülalpeetaval seda veebilehte kasutada.
Teil ei ole õigust kasutada meie teenuseid mis tahes ebaseaduslikul või sanktsioneerimata eesmärgil ning
Teenuse kasutamisel ei tohi Te rikkuda Teie jurisdiktsiooni mis tahes seadusi (sealhulgas autorikaitseseadusi,
kuid mitte ainult).
Te ei ohi edastada mitte mingeid iselevivaid programme või viiruseid või mis tahes destruktiivse iseloomuga
koode.
Loata sisenemine või ükskõik millise Tingimuse rikkumine toob kaasa Teile osutatavate teenuste kohese
lõpetamise meie Teenuse poolt.

ÜLDTINGIMUSED
Jätame endale õiguse keelduda teenindamast keda tahes mis iganes põhjusel igal ajal.
Ilma meie ühemõttelise kirjaliku nõusolekuta nõustute Te mitte taasesitama, dubleerima, kopeerima, müüma,
vahendama või kasutama mingit Teenuse osa, Teenust või juurdepääsu Teenusele või mis tahes kontaktile
veebilehel, mille kaudu teenuseid osutatakse.
Käesolevas lepingus kasutatavad pealkirjad on lisatud ainult mugavuse pärast ning need ei piira ega muul
viisil mõjuta käesolevaid Tingimusi.
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INFO TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AKTUAALSUS
Sellel veebilehel esitatud materjal on mõeldud ainult üldinfo saamiseks ning seda ei saa võtta aluseks või
kasutada ainsa allikana otsuste langetamisel, konsulteerimata täpsemate, täielikumate või aktuaalsemate
infoallikatega.
Käesolev veebileht võib sisaldada teatud ajaloolist infot. Ajalooline info ei ole etteteadaolevalt ajakohane ja
see esitatakse üksnes teadmiseks. Jätame endale õiguse muuta igal ajal käesoleva veebilehe sisu.

TEENUSED (kui on kasutatav)
Mõned teenused võivad olla kättesaadavad veebilehe kaudu ainult reaalajas.
Oleme teinud kõik selleks, et esitada võimalikult täpselt meie kauplusesse saabuvate kaupade värvitoone ja
välimust. Paraku ei saa me tagada, et ekraanil kuvatud toon kattub täpselt toote tegeliku värvusega.
Jätame enesele õiguse (kuid ei ole kohustatud) piirata meie Teenuste müüki mis tahes isikule mis tahes
geograafilises regioonis või jurisdiktsioonis. Võime kasutada seda õigust igal konkreetsel juhtumil. Jätame
enesele õiguse piirata igasuguste meie poolt pakutavate kaupade või teenuste hulka. Igasugune sellel
kodulehel tehtud pakkumine mis tahes teenuse kohta on kehtetu, kui see on keelatud.

TÖÖRIISTAD
Võime anda Teile juurdepääsu kõrvalistele tööriistadele, mida me ei kontrolli ega jälgi ja millesse me ei saa
andmeid sisestada.
Te tunnistate ja nõustute sellega, et anname juurdepääsu sellistele tööriistadele tingimustel „nagu on“ ilma
igasuguste garantiideta, esildiseta või tingimusteta ja ilma mingisuguse heakskiiduta. Me ei kanna mingit
vastutust, mis tekib seoses täiendavate kõrvaliste tööriistade kasutamisega Teie poolt.
Tulevikus võime selle veebilehe kaudu pakkuda ka uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute
tööriistade ja ressursside loomist). Selliseid uusi funktsioone ja/või teenuseid reguleerib samuti käesolev
Kasutajaleping.

KÕRVALISED LINGID
Teatud meie Teenuse kaudu kättesaadavad sisud, tooted ja teenused võivad sisaldada kõrvalisi materjale.
Kõrvalised lingid sellel lehel võivad suunata teid kõrvalistele veebilehtedele, mis ei ole meiega seotud. Me ei
vastuta sisu või täpsuse kontrolli või hindamise eest, me ei garanteeri ega kanna mingit vastutust mis tahes
kõrvaliste materjalide või veebilehtede või mis tahes muude kõrvaliste materjalide, toodete või teenust eest.
Me ei kanna vastutust mis tahes kahju eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostu või
kasutamisega või igasuguste teiste veebilehtedel teostatud kõrvaliste toimingutega. Palume kolmandate
poolte tingimuste ja praktikatega põhjalikult tutvuda ning veenduda nende mõistetavuses enne mis tahes
toimingu teostamist. Kõrvalisi kaupu puudutavad kaebused pretensioonid, kahtlused või küsimused tuleb
saata vahetult kõrvalistele isikutele.

KASUTAJATE KOMMENTAAR, TAGASISIDE JA SAADETAVAD MATERJALID
Kui Te edastate meie päringu peale teatud konkreetsed materjalid (näiteks, konkursimaterjalid) või edastate
ilma meie päringuta loomingulised ideed, kavatsused, ettepanekud, plaanid või teised materjalid, näiteks
interneti kaudu, e-postiga või muul viisil (kõik koos "kommentaarid"), siis olete Te nõus sellega, et me
võime igal ajal piiranguteta kõiki Teie poolt meile saadetud kommentaare toimetada, kopeerida, avaldada,
levitada, tõlkida ja muul moel kasutada mis tahes keskkonnas. Me ei ole ega hakka olema mingil moel
kohustatud (1) säilitama mis tahes kommentaaride konfidentsiaalsust, (2) maksma kompensatsiooni ükskõik
milliste kommentaaride eest või (3) vastama mis tahes kommentaaridele.
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Me võime (kuid ei ole kohustatud) kontrollida, muuta või kustutada sisu, mida me oma äranägemisel
defineerime kui seadusevastast, solvavat, ähvardavat, laimavat, pornograafilist, sündsusetut või muul moel
ebasoovitavat või mis rikub ükskõik mis poole intellektuaalset omandit või käesolevat Kasutajalepingut.
Te nõustute sellega, et Teie kommentaarid ei riku kolmandate poolte mis tahes õigusi, sealhulgas
autoriõigust, kaubamärki, konfidentsiaalsust, õigussubjektsust või teisi isiklikke või varalisi õigusi. Te
nõustute sellega, et Teie kommentaarid ei sisalda laimavaid või teisi seadusevastaseid, solvavaid või
sündsusetuid materjale või mingit arvutiviirust või muud kahjutoovat arvutitarkvara, mis võib mingil moel
mõjutada Teenuse või ükskõik millise sellega seotud veebilehe tööd. Teil ei ole õigust kasutada vale e-posti
aadressi, teeselda, et olete keegi teine kui teie ise, või eksitada muul moel meid või kolmandaid isikuid
mingite kommentaaride päritolu suhtes. Te kannate täisvastutust kõikide Teie poolt antud kommentaaride ja
nende täpsuse eest. Meie ei kanna vastutust ega võta enda kanda kohustusi mis tahes Teie või kellegi
kolmanda poole saadetud kommentaaride eest.
ISIKUANDMED
Teie suurema rahulolu tagamiseks meie Teenuse kasutamisel võib meil vaja minna, et esitaksite meile teatud
isikuandmed, kaasa arvatud Teie nimi, telefoninumber ja postiaadress. Meie poolt kogutavaid andmeid
kasutatakse Teiega sidepidamiseks või Teie identifitseerimiseks.
VEAD, EBATÄPSUSED JA LÜNGAD
Mõnikord võib meie kodulehel olla info, mis sisaldab trükikoja vigu, ebatäpsusi või lünki, mis võivad käia
hindade, reklaamiaktsioonide ja pakkumiste kohta. Jätame endale õiguse mis tahes ajal (sealhulgas pärast
tellimuse esitamist Teie poolt) parandada igasuguseid vigu, ebatäpsusi või lünki ning muuta või uuendada
infot või tühistada tellimusi, kui mingi info on Teenuses või sellega seotud veebilehel ebatäpne, ilma sellest
Teid eelnevalt teavitamata.
Me ei võta endale mingeid kohustusi uuendada, muuta või selgitada Teenuses või sellega seotud veebilehel
olevat mis tahes teavet, kaasa arvatud hinnainfot, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel. Mitte ühtegi
Teenuses või sellega seotud veebilehel nimetatud mis tahes uuenduse või muutuse konkreetset kuupäeva ei
tohi võtta viitena sellele, et kogu Teenuses või sellega seotud veebilehel olevat mis tahes infot on muudetud
või uuendatud.
KEELATUD KASUTAMINE
Lisaks teistele Kasutajalepingus toodud keeldudele on Teil keelatud kasutada veebilehte või selle sisu: (a)
mis tahes seadusvastasel eesmärgil; (b) teiste õhutamiseks tegutseda või osaleda õigusvastastes toimingutes;
(c) mis tahes rahvusvaheliste, piirkondlike või riiklike nõudmiste, reeglite, seaduste ning kohalike määruste
rikkumiseks; (d) meie intellektuaalomandiõiguste või teiste isikute intellektuaalomandiõiguste
kitsendamiseks või rikkumiseks; (e) jälitamiseks, solvamiseks, alandamiseks, kahju tekitamiseks, laimuks,
maine kahjustamiseks, alandavaks kohtlemiseks, hirmutamiseks või diskrimineerimiseks soo, seksuaalse
sättumuse, usutunnistuse, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) vale- või
eksitava info esitamiseks; (g) viiruste või mis tahes teiste kahjutoovate koodide allalaadimiseks ja
edastamiseks, mida hakatakse kasutama või mida võidakse kasutada Teenuse või sellega seotud mis tahes
veebilehe, teiste veebilehtede või interneti ükskõik missugusel funktsionaalsust või tööd mõjutaval viisil; (h)
teiste isikute isikuandmete kogumiseks või jälgimiseks; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, andmete
väljapetmiseks, provokatsioonideks, "püüniste väljapanekuks", lunaraha nõudmiseks või peale sundimiseks;
(j) ükskõik millise sündsusetu või amoraalse eesmärgi nimel; (k) Teenuse või sellega seotud mis tahes
veebilehe, teiste veebilehtede või interneti kaitsefunktsioonide takistamiseks või neist "möödaminekuks".
Jätame enesele õiguse katkestada Teie poolt Teenuse või sellega seotud mis tahes veebilehe kasutamine
rikkumise või mis tahes keelatud kasutamise korral.

LOOBUMINE GARANTIIST, VASTUTUSE PIIRAMINE
Me ei garanteeri, kinnita ega taga, et Teie poolt meie Teenuse kasutamine saab olema tõrgeteta, õigeaegne,
ohutu ja veatu.
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Te nõustute sellega, et me võime igal ajal teenuse eemaldada määramata ajaks või tühistada igal ajal Teid
eelnevalt teavitamata.
Te nõustute sellega, et Teenuse kasutamine või kasutamise võimatus toimub Teie omal riisikol.
Mitte mingil juhul ei vastuta SIA INVENTA GROUP, meie direktorid, töötajad, kaastöötajad, agendid,
töövõtjad, stažöörid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad mingisuguste traumade, kahjude,
pretensioonide ning kõikide otseste, kaudsete, juhuslike, trahvi-, eri- või järgnevate kahjude eest, kaasa
arvatud saamata kasum, saamata tulu, kaotatud säästud, andmete kadu, kulud asendamisele või
kõikvõimalikud analoogsed kahjud, mis põhinevad lepingul, deliktil (sealhulgas lohakus), rangel vastutusel
või muul alusel, mis tekkisid Teie poolt ükskõik millise teenuse või kauba kasutamise tulemusena, mis
soetati Teenuse kasutamisega, või mis tahes muude nõudmiste suhtes, mis on mingil moel seotud Teie poolt
Teenuse või ükskõik millise kauba kasutamisega, sisaldades muu hulgas mis tahes vigu või puudujääke mis
tahes sisus või mis tahes kaotusi või igat liiki kahju, mida kannatati Teenuse või sisu (või kauba) kasutamise
tulemusena, mis paigutati, edastati või esitleti muul viisil Teenuse vahendusel, isegi kui anti teada
seesugusest võimalusest. Kuna mõned riigid või jurisdiktsioonid ei luba vastutuse tühistamist või piiramist
kaudse ja juhusliku kahju eest, on sellistes riikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud maksimaalse
seadusega lubatud määraga.

KAHJUDE HÜVITAMINE
Olete nõus hüvitama kahju ja kaitsma SIA INVENTA GROUP´i ja meie emaettevõtteid, tütarfirmasid,
partnereid, töötajaid, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid,
tarnijaid, stažööre ja kaastöötajaid mis tahes vastutuse, pretensioonide ja nõuete eest, kaasa arvatud
advokaatide honorarid, mida nõuab ükskõik milline kolmas pool seoses käesoleva Kasutajalepingu või selles
lingina sisalduva dokumendi või mingi seaduse või kolmanda poole õiguste rikkumisega Teie poolt.

SÄTETE JA TINGIMUSTE JAGATAVUS
Juhul kui käesoleva Kasutajalepingu mis tahes säte tunnistatakse seadusevastaseks, kehtetuks või
seaduslikku jõudu mitteomavaks, peab selline säte ikkagi olema maksimaalsel määral tagatud lubatud
kasutatava seadusandlusega, mitteteostatav osa aga loetakse käesolevast Kasutajalepingust eraldatuks.
Selline definitsioon ei tohi mõjutada mis tahes teiste järelejäänud osade kehtivust ja hagijõudu.

LEPINGU LÕPETAMINE
Poolte kohustused, mis tekkisid enne lepingu kehtivuse lõpu kuupäeva, jäävad kõikide eesmärkide nimel
kehtima pärast käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist.
Käesolev Kasutajaleping kehtib selle ajani, kuni selle kehtivust ei lõpeta Teie või meie. Teie võite käesoleva
Kasutajalepingu kehtivuse lõpetada igal ajal, teavitades meid, et ei soovi enam meie Teenust kasutada või
kui lõpetate meie kodulehe kasutamise.
Kui meie enda arvates te ei täida või kahtlustame, et Te ei täida teatud käesoleva Kasutajalepingu tingimust
või sätet, võime me samuti eelteavituseta selle lepingu igal ajal tühistada ja Teie kannate vastutust kõikide
summade eest, mis kuuluvad väljamaksmisele enne tühistamise kuupäeva ja/või võime me teilt juurdepääsu
meie Teenusele (või selle mis tahes osale) ära võtta.

TÄISLEPING
Meie suutmatus teostada või tagada mis tahes käesoleva Kasutajalepingu õiguse või sätte täitmine ei tähenda
keeldumist sellest õigusest või sättest.
Käesolev Kasutajaleping ja mis tahes töö tingimused või reeglid, mis on avaldatud sellel kodulehel, või
Teenuse suhtes, kujutavad endast täielikku kokkulepet ning mõistmist Teie ja meie vahel ning reguleerivad
Teenuse kasutamist Teie poolt, asendades ükskõik milliseid eelnevaid või samaaegseid kokkuleppeid, teateid
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ja pakkumisi Teie ja meie vahel (sisaldades, kuid mitte piirdudes, igasuguseid käesoleva Kasutajalepingu
varasemaid versioone), olgu need suulised või kirjalikud.
Igasuguseid kahemõttelisusi käesoleva Kasutajalepingu tõlgendamises ei tohi tõlgendada selle koostanud
poole vastu.
RAKENDATAV ÕIGUS
Käesolevat Kasutajalepingut ja igasuguseid muid lepinguid, mille kohaselt me Teile Teenust pakume,
reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Läti Vabariigi seadusandlusele.
MUUDATUSED KASUTAJALEPINGUS
Kasutajalepingu uusima versiooniga saate tutvuda igal ajal meie lehel.
Me jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada selle Kasutajalepingu mis tahes osa enda
äranägemise järgi, avaldades uuendused ja muudatused meie veebilehel. Meie kodulehe perioodiline
läbivaatus muudatuste jälgimiseks on teie kohustus. Meie veebilehe edasine kasutamine Teie poolt või
juurdepääs sellele või Teenusele peale Kasutajalepingu mistahes muudatuste avaldamist tähendab nende
muudatuste aktsepteerimist.

KONAKTINFO
Käesolevat Kasutajalepingut puudutavad küsimused tuleb saata meie aadressile: info@inventa-group.eu.
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