GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS
BENDRIEJI DUOMENYS
Šį tinklalapį tvarko kompanija SIA INVENTA GROUP. Visuose tinklalapio tekstuose sąvokos „mes“, „mus“
ir „mūsų“ susijusios su SIA INVENTA GROUP. SIA INVENTA GROUP siūlo šį tinklalapį, įskaitant
informaciją, įrankius ir paslaugas, teikiamas šiame tinklalapyje Jums, vartotojui, su sąlyga, kad Jūs priimate
visas čia pateikiamas nuorodas, sąlygas, taisykles ir pranešimus.
Apsilankę mūsų tinklalapyje ir/arba įsigiję kažką pas mus, Jūs sudarote sutartį su mūsų „Servisu“ ir sutinkate
laikytis šių nuostatų ir sąlygų („Galutinio vartotojo licencijos sutartis“, „Sąlygos“), įskaitant papildomas
nuostatas, sąlygas ir taisykles, nurodytas šiame dokumente ir/arba teikiamas saite. Ši Galutinio vartotojo
licencijos sutartis taikoma visiems tinklalapio vartotojams, įskaitant, bet ne tik, vartotojus, kurie yra naršyklės,
platintojai, pirkėjai, pardavėjai ir/arba kliento tiekėjai.
Prašome įdėmiai perskaityti šią Galutinio vartotojo licencijos sutartį prieš gaudami prieigą prie mūsų
tinklalapio arba prieš apsilankydami jame. Apsilankę tinklalapyje arba naudodamiesi bet kokia šio tinklalapio
dalimi, jūs sutinkate laikytis šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties. Jeigu Jūs nesutinkate su visomis šios
sutarties nuostatomis ir sąlygomis, Jūs galite negauti prieigos prie tinklalapio arba jums nebus suteikta
galimybė naudotis teikiamomis paslaugomis. Ši Galutinio vartotojo licencijos sutartis laikoma oferta,
patvirtindami ją Jūs esate įpareigoti pagal Galutinio vartotojo licencijos sutartį.
Bet kokioms naujoms funkcijoms arba įrankiams, kurie pridedami prie galiojančio tinklalapio, taip pat
taikomos šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygos. Jūs galite peržiūrėti naujausią Galutinio
vartotojo licencijos sutarties versiją bet kuriuo metu šiame tinklalapyje. Mes išsaugome teisę naujinti, keisti
arba pakeisti bet kokią šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties dalį skelbiant naujinimus ir/arba pakeitimus
mūsų tinklalapyje. Jūs esate atsakingi už periodinį šio tinklalapio tikrinimą dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis
naudojimas arba prieiga prie šio tinklalapio po bet kokių pakeitimų skelbimo reiškia, kad Jūs sutinkate su šiais
pakeitimais.
TINKLALAPIO SĄLYGOS
Sutikdami su šia Galutinio vartotojo licencijos sutartimi Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis pagal Jūsų šalies
įstatymus ir Jūs leidžiate bet kuriam iš Jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šiuo tinklalapiu.
Jūs neturite teisės naudotis mūsų paslaugomis bet kokiais neteisėtais arba nesankcionuotais tikslais, taip pat
negalite naudodamiesi Servisu pažeisti bet kokius Jūsų jurisdikcijos įstatymus (taip pat, bet ne tik, autorinių
teisių įstatymus).
Jūs negalite perduoti bet kokių kenkėjiškų programų arba virusų, arba kokius nors destruktyviojo pobūdžio
kodus.
Nesankcionuota prieiga arba bet kokių Sąlygų pažeidimas nedelsiant nutraukia paslaugas, kurias teikia mūsų
Servisas.
BENDROSIOS SĄLYGOS
Mes išsaugome teisę atsisakyti aptarnauti bet ką dėl bet kokios priežasties ir bet kuriuo metu.
Jūs sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nesinaudoti bet kokia Serviso
dalimi, naudotis Servisu arba gauti prieigą prie Serviso arba bet kokio kontakto tinklalapyje per kurį teikiama
paslauga, be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo.
Šioje Sutartyje naudojami dalių pavadinimai yra tik patogumui ir nevaržys arba kaip kitaip neturės įtakos
šioms Sąlygoms.
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INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR AKTUALUMAS
Šiame tinklalapyje teikiama medžiaga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma vieninteliu
pagrindu priimant sprendimus nesikonsultavus su pagrindiniais, tikslesniais ir aktualesniais informacijos
šaltiniais.
Šiame tinklalapyje gali būti nurodyta tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nėra aktuali ir
teikiama tik informacijai. Mes išsaugome teisę keisti šio tinklalapio turinį bet kuriuo metu.
PASLAUGOS (jeigu taikoma)
Kai kurios paslaugos teikiamos tik tiesiogiai per tinklalapį.
Mes stengiamės maksimaliai tiksliai parodyti parduotuvėje esančių mūsų prekių spalvas ir išvaizdą. Mes
negalime garantuoti išvaizdos ir spalvos tikslumo Jūsų kompiuterio ekrane.
Mes išsaugome teisę, bet nesame įpareigoti riboti mūsų Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, bet kuriame
geografiniame regione arba bet kokioje jurisdikcijoje. Mes galime naudotis šia teise bet kokiu konkrečiu
atveju. Mes išsaugome teisę riboti bet kokių mūsų siūlomų prekių arba paslaugų kiekį. Bet koks pasiūlymas
dėl paslaugos, pateiktas šiame tinklalapyje, negalioja, jeigu tai yra uždrausta.
ĮRANKIAI
Mes galime suteikti Jums prieigą prie kitų įrankių, kurių mes nekontroliuojame, nestebime ir į kuriuos
negalime įvesti duomenų.
Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes teikiame prieigą prie tokių įrankių su sąlyga „kaip yra“ ir „kaip teikiama“,
be jokių garantijų, pristatymų arba bet kokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes nesame atsakingi už Jūsų
naudojimąsi papildomais įrankiais.
Ateityje mes galime teikti naujas paslaugas ir/arba funkcijas per šį tinklalapį (taip pat, išleisti naujus įrankius
ir išteklius). Tokios naujos funkcijos ir/arba paslaugos taip pat reguliuojamos šia Galutinio vartotojo licencijos
sutartimi.
IŠORINĖS NUORODOS
Tam tikrame kontente, produktuose ir paslaugose, teikiamose mūsų Servise, gali būti išorinės medžiagos.
Išorinės nuorodos šiame tinklalapyje gali nukreipti Jus į išorinius tinklalapius, kurie su mumis nesusiję. Mes
nesame atsakingi už tikrinimą arba turinio vertinimą arba jo tikslumą ir mes negarantuojame ir visiškai nesame
atsakingi už bet kokias išorines medžiagas arba tinklalapius arba už bet kokias kitas išorines medžiagas,
produktus arba paslaugas.
Mes nesame atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, susijusią su pirkimu arba prekių, paslaugų, išteklių
kontento arba kitomis transakcijomis, įvykdytomis ir susijusiomis su bet kuriais išoriniais tinklalapiais.
Prašome įdėmiai perskaityti trečiųjų šalių sąlygas ir praktiką ir įsitikinti, kad Jūs jas suprantate prieš atliekant
bet kokią transakciją. Skundus, pretenzijas, nuogąstavimus arba klausimus, susijusius su išorinėmis prekėmis,
būtina siųsti tiesiogiai išoriniams asmenims.
VARTOTOJŲ KOMENTARAI, GRĮŽTAMASIS RYŠYS IR SIUNČIAMOS MEDŽIAGOS
Jeigu pagal savo užklausą Jūs siunčiate konkrečias medžiagas (pavyzdžiui, konkursui skirtas medžiagas) arba
be mūsų užklausos Jūs siunčiate kūrybines mintis, prielaidas, pasiūlymus, planus arba kitas medžiagas arba
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internetu, arba elektroniniu paštu, paštu arba kaip kitaip (kartu vadinama – „komentarai“), Jūs sutinkate su
tuo, kad mes galime bet kuriuo metu be apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, skleisti, versti arba kaip kitaip
naudoti bet kurioje erdvėje bet kuriuos komentarus, kuriuos Jūs mums siunčiate. Mes nesame atsakingi ir
nebūsime įpareigoti dėl (1) bet kokių komentarų konfidencialumo išsaugojimo; (2) kompensacijos
išmokėjimo už bet kokius komentarus; (3) atsakyti į bet kokius komentarus.
Mes galime, bet nesame įpareigoti kontroliuoti, keisti arba naikinti turinį, kurį mes nustatome pagal mūsų
nuožiūrą, kaip neteisėtą, žeidžiantį, keliantį grėsmę, šmeižiantį, pornografinį, amoralų arba kaip kitaip
nepageidaujamą arba pažeidžiantį bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šią Galutinio vartotojo
licencijos sutartį.
Jūs sutinkate su tuo, kad Jūsų komentarai nepažeis bet kokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant autorines teises,
prekės ženklą, konfidencialumą, asmenines teises arba kitas nuosavas arba turtines teises. Jūs sutinkate su tuo,
kad Jūsų komentaruose nebus šmeižto arba kitų neteisėtų, žeidžiančių arba amoralių medžiagų, arba nebus
jokių kompiuterinių virusų ir kitos kenksmingos programinės įrangos, kuri gali bet kaip veikti Serviso veiklą
arba kito su juo susijusio tinklalapio veiklą. Jūs neturite teisės naudoti melagingo elektroninio pašto adreso,
apsimesti bet kuo kitu arba kaip kitaip klaidinti mus ir trečiuosius asmenis dėl bet kokių komentarų kilmės.
Jūs esate visiškai atsakingi už bet kokius Jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes nesame atsakingi už bet kokius
komentarus, kuriuos siuntėte Jūs arba bet kuri kita trečioji šalis.
ASMENINIAI DUOMENYS
Kad Jums būtų dar patogiau naudotis mūsų Servisu, mums gali prireikti tam tikrų Jūsų asmeniniu duomenų,
įskaitant, be kita ko, Jūsų vardą, telefono numerį ir pašto adresą. Mūsų renkami duomenys bus naudojami tik
Jūsų atžvilgiu arba siekiant Jus identifikuoti.
KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI
Kartais mūsų Servise gali būti teikiama informacija, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų arba
praleidimų, susijusių su kainomis, reklaminėmis akcijomis ir pasiūlymais. Mes išsaugome teisę taisyti bet
kokias klaidas, netikslumus arba praleidimus, taip pat keisti arba atnaujinti informaciją arba atšaukti
užsakymus, jeigu kokia nors informacija Servise arba kuriame nors su juo susijusiame tinklalapyje yra netiksli,
bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (taip pat išsiuntus Jūsų užsakymą).
Mes neprivalome naujinti, keisti arba aiškinti Servise teikiamą informaciją arba kuriame nors su juo
susijusiame tinklalapyje esančią informaciją, įskaitant, be kita ko, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus,
kurie nurodyti įstatymuose. Jokia konkreti naujinimų arba pakeitimų data, nurodyta Servise arba bet kuriame
su juo susijusiame tinklalapyje, neturi būti naudojama nurodymui, kad visa Servise arba su juo susijusiame
tinklalapyje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.
UŽDRAUSTAS NAUDOJIMAS
Be kitų draudimų, nurodytų Galutinio vartotojo licencijos sutartyje, Jums draudžiama naudoti tinklalapį arba
jo turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) kurstant kitus veikti arba dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose
veiksmuose; (c) pažeidžiant bet kokius tarptautinius, federalinius, savivaldybių arba valstybių reikalavimus,
taisykles, įstatymus arba vietos priimtus nuostatus; (d) mūsų teisių į intelektualią nuosavybę arba kitų asmenų
teisių į intelektualią nuosavybę pažeidimui arba suvaržymui; (e) persekiojimui, žeidimui, žeminimui, šmeižtui,
reputacijos gadinimui, gąsdinimui arba diskriminavimui pagal lytį, seksualinę orientaciją, religiją, etninį
priklausymą, rasę, amžių, tautybę arba neįgalumą; (f) teikiant klaidinančią arba melagingą informaciją; (g)
virusams arba bet kokiai kitokiai kenksmingai programinei įrangai parsisiųsti arba perduoti, kas gali veikti
Serviso arba bet kurio su juos susijusio tinklalapio, kitų tinklalapių arba interneto funkcionalumą; (h) kitų
asmenų asmeninei informacijai rinkti arba stebėti; (i) brukalui, fišingui, farmai, provokacijoms, „tinklams“,
kroulingui arba brukimui; (j) bet kokiais nešvankiais arba amoraliais tikslais; arba (k) siekiant užkirsti kelią
arba apeiti apsaugines Serviso arba bet kurio su juo susijusio tinklalapio, kitų tinklalapių arba interneto
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funkcijas. Mes išsaugome teisę nutraukti Jūsų naudojimąsi Servisu arba kitu su juo susijusiu tinklalapiu tuo
atveju, jeigu buvo pažeisti reikalavimai arba jis buvo naudojamas draudžiamais tikslais.
GARANTIJŲ ATSISAKYMAS: ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
Mes negarantuojame, nepatvirtiname ir neteigiame, kad Jūsų naudojimas mūsų Servisu bus be trikdžių, tam
tikru laiku, saugiu arba be klaidų.
Jūs sutinkate su tuo, kad mes bet kuriuo metu galime panaikinti paslaugą neribotam laikui arba bet kuriuo
metu atšaukti paslaugą neįspėdami Jūsų.
Jūs tiesiogiai sutinkate su tuo, kad Jūsų naudojimas arba negalėjimas naudotis servisu yra Jūsų rizika.
Jokiu būdu SIA INVENTA GROUP, mūsų direktoriai, darbuotojai, tarnautojai, agentai, rangovai,
stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai arba licencijų davėjai nėra atsakingi už bet kokias traumas, nuostolius,
pretenzijas arba tiesioginius, netiesioginius, netyčinius, baudos, ypatingus arba vėlesnius nuostolius, įskaitant,
be kita ko, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastus pinigus, duomenų praradimą, išlaidas keitimui arba bet
kokius panašius nuostolius, grindžiamus sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe arba kitu
pagrindu, iškylančiu naudojant bet kokias mūsų paslaugas arba bet kokias prekes, įsigytas per Servisą arba
dėl kitų reikalavimų, bet kokiu būdu susijusių su mūsų Serviso naudojimu arba bet kokios prekės naudojimu,
įskaitant, be kita ko, bet kokias klaidas arba neapsižiūrėjimą bet kuriame kontente arba bet kokius praradimus
arba bet kokią žalą, patirta naudojantis mūsų Servisu arba kitu kontentu (arba preke), skelbiamame,
perduotame arba kaip kitaip suteiktame per mūsų Servisą, netgi jeigu buvo įspėjama apie tokią galimybę.
Kadangi kai kurios šalys arba jurisdikcijos neleidžia riboti arba vengti atsakomybės už netiesioginę arba
netyčinę žalą, tokiose šalyse arba jurisdikcijose mūsų atsakomybė ribojama maksimaliai, kiek tai leidžiama
pagal įstatymą.
NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate atlyginti nuostolius, apsaugoti SIA INVENTA GROUP ir mūsų motinines kompanijas,
dukterines kompanijas, partnerius, tarnybinius asmenis, direktorius, agentus, rangovus, licencijų davėjus,
paslaugų tiekėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus nuo atsakomybės, susijusios su bet
kokiomis pretenzijomis arba reikalavimais, įskaitant protingus advokatų honorarus, jeigu jas reiškia bet kuri
trečioji šalis dėl Jūsų šios Galutinio vartotojų licencijos sutarties arba dokumentų, kuriuose yra nuorodų,
pažeidimo arba dėl to, kad Jūs pažeidėte įstatymą arba trečiųjų asmenų teises.
NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ GALIOJIMAS
Tuo atveju, jeigu bet kurį šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties nuostata bus pripažinta netikra,
negaliojančia arba neturinčia teisėtos galios, tokia nuostata visgi turi būti maksimaliai leidžiama, kiek tai
leidžia taikomi įstatymai, o negaliojanti dalis bus laikoma atskirta nuo šios Galutinio vartotojo licencijos
sutarties. Toks nuostatos dalies atskyrimas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir teisėtumui.
NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai, galioję iki sutarties galiojimo nutraukimo dienos, galioja nutraukus šią sutartį.
Ši Galutinio vartotojo licencijos sutartis galioja tol, kol ją nutrauksite Jūs arba mes. Jūs galite bet kuriuo metu
nutraukti šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties galiojimą, įspėdami mus apie tai, kad Jūs daugiau
nebenorite naudotis mūsų Servisu ir kada Jūs nutrauksite naudojimąsi mūsų Servisu.
Jeigu Jūs manote, kad Jūs nesilaikote arba mes įtariame, kad Jūs nesilaikote kokių nors šios Galutinio vartotojo
licencijos sutarties sąlygų, mes galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo ir Jūs
būsite atsakingi už visas sumas, priskaičiuotas iki nutraukimo dienos; ir/arba mes, atitinkamai, galime
nutraukti Jūsų prieigą prie mūsų Serviso (arba bet kokios jo dalies).
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VISIŠKAS SUSITARIMAS
Jeigu mes nesugebame įvykdyti arba užtikrinti bet kokios šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties teisės
arba sąlygos laikymąsi, nelaikoma, kad yra atsisakoma tokios teisės arba sąlygos.
Ši Galutinio vartotojo licencijos sutartis ir bet kokios darbo sąlygos ir taisyklės, nurodytos šiame tinklalapyje
arba dėl Serviso – yra visiškas mūsų ir Jūsų susitarimas ir jis reguliuoja Jūsų Serviso naudojimą, keičiant bet
kokias ankstesnes arba kartu su tuo sudarytas sutartis, pranešimus ir rašytinius arba žodinius Jūsų ir mūsų
pasiūlymus (įskaitant, bet ne tik, bet kokias ankstesnes šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties versijas).
Bet koks dviprasmiškas šios Galutinio vartotojo licencijos sutarties aiškinimas neturi būti taikomas prieš
sutartį sudariusią šalį.
TAIKOMA TEISĖ
Ši Galutinio vartotojo licencijos sutartis ir bet kokie kiti atskiri susitarimai, pagal kuriuos mes teikiame Jums
Servisą, reguliuojami ir aiškinami pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIES PAKEITIMAI
Jūs galite peržiūrėti naujausią Galutinio vartotojo licencijos sutarties versiją bet kuriuo metu šiame
tinklalapyje.
Mes išsaugome teisę mūsų nuožiūra naujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šios Galutinio vartotojo licencijos
sutarties dalį, skelbdami naujinimus ir pakeitimus mūsų tinklalapyje. Periodinis mūsų tinklalapio tikrinimas
dėl pakeitimų – tai Jūsų pareiga. Jeigu Jūs toliau naudojatės arba lankotės mūsų tinklalapyje arba Servise po
Galutinio vartotojo licencijos sutarties pakeitimų skelbimo, tai reiškia, kad Jūs priimate šiuos pakeitimus.
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Visi klausimai, susiję su šia Galutinio vartotojo licencijos sutartimi, turi būti siunčiami mums adresu
info@inventa-group.eu.
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