GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS
(Įsigaliojimo data: 2018 m. vasario 1 d.)
Sveikiname įsigijus „Hisense“ išmanųjį televizorių (toliau šioje politikoje vadinamą „Prietaisu“).
Ši galutinio naudotojo licencinė sutartis (GNLS) reglamentuoja ir apibrėžia Prietaiso ir Išmaniųjų
paslaugų naudojimą ir yra teisinis susitarimas tarp galutinio naudotojo (toliau vadinamo „Jūs“ arba
„Jūsų“) ir Hisense Electric Co. LTD, , adresas: No.218, Qianwangang Road, Economic and
Technique Development Zone, Qingdao, P.R.C., jos susijusių, dukterinių ir (arba) motininių
bendrovių (toliau vadinamų „Hisense“ arba „mes“, arba „mus“, arba „mūsų“).
NORĖDAMI PRADĖTI NAUDOTIS ŠIUO PRIETAISU TEIKIAMOMIS IŠMANIOSIOMIS
PASLAUGOMIS
Atidžiai perskaitykite šią GNLS. Diegdami Išmaniąsias paslaugas (arba) prisijungdami prie jų ir
(arba) kitaip naudodamiesi jomis per šį Prietaisą, Jūs įsipareigojate būti teisiškai saistomi šios
GNLS ir jos laikytis. Jūsų naudojimasis Prietaisu ir (arba) Išmaniosiomis paslaugomis reiškia, kad
Jūs perskaitėte ir sutikote su šia GNLS ir kitomis galiojančiomis sąlygomis. Naudodamiesi
Išmaniosiomis paslaugomis, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Išmaniosios paslaugos Jums
teikiamos su Jūsų aiškiu sutikimu, ir kad kartu Jūs netenkate įstatymuose įtvirtintos teisės
atsisakyti nuo šios GNLS. Naudodamiesi Išmaniosiomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad Jūsų
atžvilgiu bus taikoma Jūsų Asmens duomenų rinkimą ir naudojimą reglamentuojanti Duomenų
apsaugos politika ir įsipareigojate jos laikytis (su ja galite susipažinti Prietaiso sąrankos metu arba
nuėję į „Pradinį“ langą, pasirinkę skiltį „Nustatymai“ ir tuomet skiltį „Pagalba“/“Apie TV“).
Nesutikę su GNLS ar Duomenų apsaugos politikos sąlygomis, Jūs neturite teisės prisijungti prie
Išmaniųjų paslaugų ir jomis naudotis, kiek tai susiję su Prietaisu.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums nusprendus naudotis kuria nors Išmaniąja paslauga, mes
rinksime tik su šia Išmaniąja paslauga susijusius Asmens duomenis. Pavyzdžiui, kaip nurodyta
toliau, „Amazon Alexa“ paslauga Jūsų Asmens duomenis rinks tik Jums nusprendus aktyvuoti šią
paslaugą.
1.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

„Aplikacija(-os)“ – tai mums ar trečiajam asmeniui priklausanti įkeliama, atsisiunčiama ir (arba)
vykdoma programinės įrangos taikomoji programa, kuri yra prieinama Prietaise.
„Turinys“ – tai visi mūsų ar trečiųjų asmenų siūlomi garso ir vaizdo elementai bei idėjos, įskaitant,
bet neapsiribojant, duomenis, filmus, vaizdo įrašus, nuotraukas, programinę įrangą, žaidimus,
dizainus, atvaizdus, meno kūrinius, iliustracijas, muziką, garsus, informaciją ir kitą materialaus ir
nematerialaus pobūdžio medžiagą, įskaitant išvestinius kūrinius, visose laikmenose ir visų
formatų, kurie yra jau sukurti ar bus sukurti ateityje.
„Prietaisas“ – tai šis „Hisense“ Išmanusis televizorius.
„Intelektinės nuosavybės teisės“ – tai bet kokia teisinė ir tikroji nuosavybės ir (arba) turtinė teisė
į visus patentus, naudinguosius modelius, teisės į išradimus, autorių teisės ir gretutinės teisės,
neturtinės teisės, teisės, susijusios su prekių ženklais, firmos vardais, domeno vardais, firminiu
stiliumi ir forma, prestižu, teisė pateikti ieškinį dėl naudojimosi svetimu vardu, teisės į apsaugą
nuo nesąžiningos konkurencijos, teisės į dizainą, teisės, susijusios su kompiuterių programine

įranga, duomenų bazėmis, informacijos konfidencialumu (įskaitant teises į praktinę patirtį ir
komercines paslaptis) ir bet kurios kitos intelektinės nuosavybės teisės, kiekvienu atveju
registruotos arba neregistruotos, įskaitant visas paraiškas dėl tokių teisių suteikimo, atnaujinimo
ar pratęsimo, ir visos panašios ar lygiavertės teisės ar apsaugos formos bet kurioje pasaulio dalyje.
„Medžiaga“ bendrai reiškia bet kurį Turinį, Pateiktą turinį (jeigu taikoma ir kaip apibrėžta šiame
dokumente) naudojantis Prietaisu perskaitytus ar išsiųstus susirašinėjimus, tinklaraščių turinį,
asmeninių pokalbių žinutes, socialiniuose tinkluose paskelbtus įrašus, informaciją, reklamą ir
(arba) nuorodas į interneto svetaines ir t.t.
„Išmanioji(-sios) paslauga(-os)“ – tai prieiga, įsigijimas, šalinimas, pardavimas, įsigijimas,
prenumerata, nuoma, išperkamoji nuoma, konsultavimas ar bet koks kitas Medžiagos panaudojimo
būdas, taip pat bet kokios kitos naudojantis internetu įprastai prieinamos paslaugos ar funkcijos,
kurias per Aplikacijas teikiame mes arba tretieji asmenys.
2.

NAUDOJIMASIS PRIETAISAIS IR PASLAUGOMIS

Visos Aplikacijos ir Medžiaga priklauso „Hisense“ ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise ir
(arba) yra naudojamos „Hisense“ arba trečiųjų asmenų gautos ar išduotos licencijos pagrindu, jei
taikoma, ir gali būti saugomos bet kokiomis Intelektinės nuosavybės teisėmis ir (arba) galiojančių
įstatymų. Kartkartėmis tam tikras Išmaniąsias paslaugas galime Jums pasiūlyti ir teikti tiesiogiai.
Naudodamiesi šiomis Išmaniosiomis paslaugomis privalote laikytis GNLS nuostatų. Išmaniosios
paslaugos gali būti teikiamos vietos valstybėje, laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat
priklausomai nuo Jūsų gyvenamosios vietos, buvimo vietos ir prieigos prie ryšių tinklo galimybės
Išmaniųjų paslaugų rūšių skaičius ir turinys gali būti apriboti. Tokių Išmaniųjų paslaugų
naudojimą reglamentuojančios GNLS atskirose valstybėse, regionuose ar rinkose gali skirtis ir
joms bus taikomi atitinkamos vietos, valstybės ir regiono įstatymai ir kiti teisės aktai. Visos
Išmaniosios paslaugos teikiamos tik nuo naudojimosi Prietaisu neatsiejamam Jūsų asmeniniam
naudojimui. Išmaniosiomis paslaugomis turite teisę naudotis tik šiame dokumente aiškiai
apibrėžtais leistinais būdais. Neapribojant to, kas pirmiau nurodyta ir išskyrus tai, kas aiškiai
leidžiama šioje GNLS ir (arba) galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Jūs neturite
teisės keisti, kopijuoti, iš naujo viešinti, įkelti, siųsti, perduoti, išversti, parduoti jokių iš per šį
Prietaisą teikiamų Išmaniųjų paslaugų, jų naudoti komerciniais tikslais, bet kokiu būdu ar bet
kokioje laikmenoje platinti ar jų pagrindu kurti išvestinius kūrinius.
a. NAUDOJIMASIS IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS
Išmaniosios paslaugos yra skirtos naudoti ne jaunesniems nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus
asmenims. Jei esate jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus arba jei įstatymų ar kitu
pagrindu Jums yra draudžiama naudotis Išmaniosiomis paslaugomis., prieš naudodamasis
Išmaniosiomis paslaugomis privalote gauti savo tėvų ar globėjų sutikimą. Naudodamasis bet
kuria Išmaniųjų paslaugų dalimi, Jūs įsipareigojate laikytis šios GNLS sąlygų ir patvirtinate,
kad esate ne jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus arba esate jaunesnis nei 18
(aštuoniolikos) metų amžiaus ir esate gavęs tėvų ar globėjų sutikimą. Šios GNLS pažeidimu
laikomas bet koks naudojimasis Išmaniosiomis paslaugomis asmens, nesulaukusio pirmiau
nurodyto amžiaus. Bet kokia dalimi Išmaniųjų paslaugų galima naudotis išimtinai asmeniniais
tikslais, o naudojimasis bet kuriuo kitu tikslu yra draudžiamas.
PAGRĮSTAI
NUSTATĘ
BET
KOKIO
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PASLAUGOMIS PAŽEIDŽIANT ŠIĄ GNLS ATVEJĮ, MES PASILIEKAME TEISĘ
UŽDRAUSTI PRIEIGĄ PRIE BET KURIOS NAUDOTOJO PASKYROS, ĮSKAITANT
NURODŽIUS MELAGINGĄ INFORMACIJĄ SUKURTAS PASKYRAS, ARBA JĄ
PANAIKINTI.

Per Prietaisą teikiamomis mokamomis Išmaniosiomis paslaugomis neturi teisės naudotis
atitinkamo mokesčio nesumokėję asmenys. Jei norint pradėti naudotis Išmaniosiomis
paslaugomis, kuriomis siūlo naudotis ar kurias teikia tokių Išmaniųjų paslaugų licenciaras ar
teikėjas, privaloma prisiregistruoti, susikurti naudotojo paskyrą ir (arba) sumokėti mokestį,
registracija atliekama, naudotojo paskyra sukuriama ir (arba) mokestis sumokamas laikantis
tokių Išmaniųjų paslaugų teikėjo ar licenciaro privatumo politikos ir sąlygų.
Visos per šį Prietaisą pasiekiamos Išmaniosios paslaugos bet kuriuo metu be įspėjimo gali būti
keičiamos, jų teikimas gali būti sustabdytas, jos gali būti pašalintos, jų teikimas gali nutrūkti
ar būti nutrauktas arba prieiga prie jų gali būti uždrausta, užblokuota ar išjungta ir mes
nesuteikiame jokios garantijos, kad bet kuriomis Išmaniosiomis paslaugomis bus galima
naudotis bet kokį laiko tarpą. Visa Medžiaga perduodama per nuo mūsų nepriklausančius
tinklus ir perdavimo įrangą. Mes turime teisę bet kuriuo metu, be įspėjimo ir neprisiimdami
atsakomybės, apriboti naudojimąsi bet kokiomis per šį Prietaisą teikiamomis Išmaniosiomis
paslaugomis, jas išjungti, pašalinti ar sustabdyti jų teikimą, kiek tai leidžiama pagal teisės
aktus. Mes turime teisę bet kuriuo atveju, be įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės, apriboti
naudojimąsi tam tikromis Išmaniosiomis paslaugomis ar prieigą prie jų, kiek tai leidžiama
pagal teisės aktus.
Visas per Prietaisą teikiamas Išmaniąsias paslaugas administruoja ir kontroliuojama atitinkami
jų teikėjai. Mes neprisiimame atsakomybės už integruotas, iš anksto įdiegtas, naudotojo
parsisiųstas ar bet kurias kitas trečiųjų asmenų teikiamas Išmaniąsias paslaugas, kurias
atitinkami jų savininkai gali, įspėję ar be įspėjimo, modifikuoti, pašalini, ištrinti ar pakeisti.
Bet kokie klausimai ar techninio pobūdžio užklausos dėl tokių Išmaniųjų paslaugų turėtų būti
siunčiami ne mums, bet tiesiogiai atitinkamiems Išmaniųjų paslaugų teikėjams tretiesiems
asmenims.
b. SPECIFINIS NAUDOJIMASIS IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS PER MŪSŲ
APLIKACIJAS
Prieigai prie tam tikrų Išmaniųjų paslaugų dalių per mūsų Aplikacijas gali būti būtina
registracija ir naudotojo paskyros sukūrimas ir (arba) mokesčio sumokėjimas. Jums gali reikėti
prisiregistruoti, susikurti naudotojo paskyrą ar sumokėti mokestį mūsų (ar mūsų filialo) arba
trečiojo asmens (įskaitant mokėjimo paslaugos teikėją) tinklalapyje. Norint prisiregistruoti gali
būti būtina mums ar tretiesiems asmenims pateikti Asmens duomenis (pvz., pasirinkti unikalų,
tik Jums vienam žinomą slaptažodį, kuris negali būti atskleistas kitiems asmenims). Bet kokie
mums pateikti Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis mūsų Duomenų apsaugos
politika (su ja galite susipažinti Prietaiso sąrankos metu arba nuėję į „Pradinį“ langą, pasirinkę
skiltį „Nustatymai“ ir tuomet skiltį „Pagalba“/“Apie TV“). Registruojantis pateikiami Asmens
duomenys turi būti išsamūs ir tikslūs. Susikurdami Išmaniosios paslaugos naudojimui skirtą
paskyrą Jūs neturite teisės naudoti jokių trečiojo asmens Asmens duomenų, taip pat neturite
teisės naudotis kitiems asmenims priklausančiomis paskyromis. Mes nesame atsakingi už
prisijungimą prie Išmaniųjų paslaugų pasinaudojus bet kurio kito asmens Asmens duomenimis
ar juos neteisėtai pasisavinus.
c. LICENCIJOS SUTEIKIMAS
Jūs ir „Hisense“ susitariate, kad „Hisense“ priklauso visos teisės, nuosavybės teisė ir turtinės
teisės į „Hisense“ priklausančią Aplikaciją, o kiekvienam atitinkamam Aplikacijos savininkui
trečiajam asmeniui priklauso visos teisės, nuosavybės teisė ir turtinės teisės į atitinkamą
trečiojo asmens Aplikaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, visas galiojančias Intelektinės
nuosavybės teises ar kitas visame pasaulyje galiojančias nuosavybės teises į Aplikaciją,
nepriklausomai nuo to, ar jos buvo įregistruotos/įgijo teisinę apsaugą, ar ne. Vadovaudamiesi

tarp mūsų ir atitinkamo Aplikacijos savininko trečiojo asmens sudarytais atitinkamais
licenciniais susitarimais ir Jums įsipareigojus laikytis šios GNLS visa apimtimi, mes Jums
suteikiame neišimtinę, ribotą, neperleidžiamą ir asmeninę licenciją (be galimybės
sublicencijuoti), suteikiančią teisę parsisiųsti ir (arba) naudoti Aplikacijas (išskyrus bet kurią
trečiojo asmens Aplikaciją, kuriai taikomos jos atskiros licencijos sąlygos), išimtinai Jūsų
Prietaise per Aplikaciją atvaizduoti, gauti Išmaniąsias paslaugas ar kitaip jomis naudotis (tik
tiek, kiek leidžiama kiekvienu atskiru atveju). Jums nesuteikiamos jokios kitos teisės į
Aplikaciją. Teisių į Išmaniąsias paslaugas apimtis priklauso nuo atitinkamų Išmaniųjų
paslaugų teikėjų nustatytų ar taikomų Išmaniųjų paslaugų teikimo sąlygų ir kitų licencijoje
nustatytų reikalavimų bei apribojimų. Visos teisės, įskaitant visas Intelektinės nuosavybės
teises į Aplikacijas ir Išmaniąsias paslaugas, išlieka mūsų arba atitinkamų Aplikacijos ar
Išmaniųjų paslaugų licenciarų ar savininkų nuosavybe. Bet kokio šios GNLS pažeidimo atveju
Jūs visiškai arba iš dalies netenkate šiuo dokumentu Jums suteiktų teisų, o mes arba atitinkami
Aplikacijos ir Išmaniųjų paslaugų savininkai prireikus gali imtis tolesnių teisinių veiksmų.
3. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI
Jūs arba (Jūsų nurodymu veikiantis) trečiasis asmuo neturite teisės rodyti, kopijuoti, laikyti,
modifikuoti, parduoti, prekiauti, perparduoti, atgaminti, skelbti, transliuoti, platinti bet kokios
Medžiagos, visos jos ar dalies, ar daryti jos išvestinius kūrinius; toks rodymas, kopijavimas,
laikymas, modifikavimas, pardavimas, paskelbimas, transliavimas ar platinimas yra draudžiamas,
išskyrus tuos atvejus, kai Jūs iš mūsų ar kiekvieno tokio atitinkamos Medžiagos savininko ar teisių
turėtojo esate gavę visas būtinas teises ar leidimus, arba jei tokia teisė yra įtvirtinta galiojančiuose
teisės aktuose. Neteisėtas Medžiagos naudojimas yra draudžiamas; už tai Jūs galite būti patraukti
baudžiamojon atsakomybėn ir (arba) privalėsite asmeniškai atsakyti civiline tvarka.
Jūs neturite teisės naudoti jokios Išmaniųjų paslaugų dalies jokiais kitais tikslais, išskyrus
konkrečiai numatytus šiame dokumente, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisėtą veiklą, pageidautus
ir (arba) nepageidautus pasiūlymus ar reklamą, apsimetimą kitu asmeniu ar subjektu arba
melagingą tvirtinimą apie ryšį su juo, melagingus pareiškimus, priekabiavimą prie kitų asmenų, jų
apgaudinėjimą ar šmeižimą, moralės neatitinkančios, įžeidžiančios ar kitokios įstatymus
pažeidžiančios medžiagos ar bet kokios informacijos, kuri gali turėti neigiamą poveikį mūsų
reputacijai, prestižui ir (arba) Išmaniosioms paslaugoms skelbimą, įkėlimą, persiuntimą ar
platinimą, taip pat jos naudoti bet kokiais komerciniais tikslais. Išskyrus šioje GNLS aiškiai
numatytus atvejus bei kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Jūs neturite teisės išskaidyti,
naudoti apgrąžos inžineriją ir (arba) pažeisti Aplikacijos(-ų), persiųsti paslėptą ar kenksmingą
kodą arba naudoti Aplikaciją(-as) informacijos apie kitus naudotojus rinkimui. Jūs neturite teisės
kopijuoti, redaguoti, modifikuoti, keisti bet kurios Aplikacijos ar kurti išvestinių kūrinių, naudoti
apgrąžos inžinerijos, ją dekompiliuoti ar mėginti kitais būdais išgauti išeities kodą, išskyrus su
aiškiu mūsų sutikimu arba Jūsų atžvilgiu galiojančiuose įstatymuose leidžiamu mastu, taip pat Jūs
neleisite ir nesuteikite licencijos jokiam trečiajam asmeniui atlikti tokius veiksmus. Jūs neturite
teisės imtis jokių veiksmų, kuriais būtų sutrikdytas per Išmaniąsias paslaugas arba jų serverius
teikiamos ar juose esančios Medžiagos funkcionalumas ar ji būtų kitaip sugadinta, taip pat kurie
nepagrįstai turėtų bet kokios neigiamos įtakos kitų asmenų patirčiai besinaudojant Išmaniosiomis
paslaugomis. Jūs neturite teisės bet kokiais būdais bandyti įgyti neteisėtą prieigą prie 1) bet kokios
Prietaiso dalies ar konstrukcinio ypatumo; 2) Išmaniųjų paslaugų ar bet kurių kitų prie Prietaiso
prijungtų sistemų ar tinklų; 3) Išmaniųjų paslaugų ar bet kurio „Hisense“ valdomo serverio; arba
4) bet kokių Aplikacijų, Medžiagos ar kitų Išmaniosiose paslaugose ar per jas siūlomų paslaugų.
MES PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA DĖL BET KURIOS PRIEŽASTIES, BET
KURIUO METU BE ĮSPĖJIMO IR NEPRISIIMDAMI ATSAKOMYBĖS UŽBLOKUOTI,
UŽDRAUSTI AR NUTRAUKTI JŪSŲ PRIEIGĄ PRIE IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ, TIEK KIEK
LEIDŽIAMA PAGAL TEISĖS AKTUS.

4. JŪSŲ AR KITŲ NAUDOTOJŲ PATEIKTAS TURINYS
Bet koks Jūsų Prietaise, naudojantis juo ar Išmaniosiomis paslaugomis Jūsų, Jūsų vardu ar kitų
naudotojų pateiktas, įkeltas ar paskelbtas Turinys (toliau – Pateiktas turinys), bus laikomas
nekonfidencialiu ir nesaugomu patentu, atsižvelgiant į vietos įstatymus ir kitus teisės aktus. Mes
taip pat pasiliekame teisę prireikus atskleisti Jūsų Asmens duomenis bet kuriam trečiajam
asmeniui, teigiančiam, kad bet koks Pateiktas turinys pažeidžia tretiesiems asmenims
priklausančias ar jų kontroliuojamas Intelektinės nuosavybės teises arba jų teisę į privatumą.
Skelbdami, pateikdami, įkeldami ar bet kokiu kitu būdu perduodami Pateiktą turinį, Jūs suteikiate
mums neterminuotą, neatšaukiamą, neribotą, neišimtinę visame pasaulyje galiojančią, visiškai
apmokėtą, neatlygintino naudojimo licenciją, be teisės sublicencijuoti, kuri mums suteikia teisę
naudoti, modifikuoti, keisti, kopijuoti, atskleisti, licencijuoti, atlikti, rodyti, skelbti, viešinti,
platinti, perduoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti tokį Pateiktą turinį, kurti jo išvestinius kūrinius
arba Pateiktą turinį naudoti kituose kūriniuose bet kurioje pasaulio vietoje. Mes turime teisę dėl
bet kokios priežasties pašalinti bet kurį Pateiktą turinį iš išmaniųjų sistemų ir kitų „Hisense“
sistemų, įskaitant, jei, mūsų nuomone, toks Pateiktas turinys yra nebūtinas, įžeidžiantis, nepadorus
ar nepriimtinas.
Mes nekontroliuojame Pateikto turinio ir neteikiame garantijų dėl Pateikto turinio pobūdžio,
tikslumo, vientisumo, tinkamumo ir kokybės. Jūs užtikrinate, kad bet kuris Jūsų Pateiktas turinys
nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiojo asmens Intelektinės nuosavybės teisių. Jūs asmeniškai
atsakote už visą Pateiktą turinį, kurį įkeliate, paskelbiate, siunčiate el. paštu, perduodate ar kitaip
pateikiate bet kurioje Išmaniųjų paslaugų dalyje. Mes neprisiimame atsakomybės už tokį Pateiktą
turinį ir Jūs asmeniškai prisiimate visą su bet kuriuo Pateiktu turiniu, kurį Jūs ar Jūsų vardu
veikiantis kitas asmuo paskelbėte, įkėlėte ar perdavėte per Jūsų Prietaisą ar naudodamiesi
Išmaniosiomis paslaugomis, susijusią atsakomybę. Mes, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais,
pasiliekame teisę, pranešus arba nepranešus įtariamam pažeidėjui, pašalinti kito asmens
Intelektinės nuosavybės teises galimai pažeidžiantį Pateiktą turinį.
5.

REKLAMA IR PRANEŠIMAI KLIENTŲ APTARNAVIMO TIKSLU

Jūs suprantate ir sutinkate, kad Išmaniosiose paslaugose gali būti pateikiama reklama, tam tikri
pranešimai nuo mūsų ar trečiųjų asmenų, kaip antai pranešimai apie atnaujinimus, administracinio
pobūdžio žinutės, informaciniai biuleteniai ir kita medžiaga („Pranešimai“). Kadangi šie
Pranešimai yra būtina Išmaniųjų paslaugų dalis, Jūs neturite galimybės jų atsisakyti. Tam tikra
Medžiaga gali būti netinkama nepilnamečiams asmenims ar kitiems naudotojams. Tokia Medžiaga
gali nebūti pažymėta ar įvardyta kaip netinkama. Todėl Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūs
naudojate Medžiagą savo rizika ir mes prieš Jus neatsakome už bet kokią netinkamą Medžiagą.
6. TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Prietaisas gali sudaryti Jums sąlygas bendrauti, susisieti ar palaikyti ryšius su Išmaniąsias
paslaugas, kurios nėra mūsų nuosavybė, kurių nekontroliuojame ir nevaldome, teikiančiais
trečiaisiais asmenimis. Šią prieigą ar bendravimą su Išmaniąsias paslaugas teikiančiu trečiuoju
asmeniu Jums gali palengvinti, pavyzdžiui, sąrankos metu Jūsų nurodyta buvimo vietos valstybė.
Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų asmenų teikiamų Išmaniųjų paslaugų funkcionalumą,
kokybę ar turinį ir neįsipareigojame tikrinti jokių trečiųjų asmenų teikiamų Išmaniųjų paslaugų.
Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad savo buvimo vietos valstybę nurodote ir trečiųjų asmenų
teikiamomis Išmaniosiomis paslaugomis naudojatės, jas susiejate ar prie jų prisijungiate išimtinai
savo rizika ir privalote asmeniškai susipažinti su tokių trečiųjų asmenų teikiamų Išmaniųjų
paslaugų naudojimosi taisyklėmis, privatumo politika, ir bet kokia kita jų atžvilgiu galiojančia
politika bei jų laikytis. Mes nesuteikiame jokių patvirtinimų ar garantijų dėl bet kokių trečiųjų

asmenų teikiamų Išmaniųjų paslaugų, o Jūs suprantate ir sutinkate, kad tiek, kiek maksimaliai
leistina pagal galiojančius teisės aktus, mes jokiais atvejais neprisiimame atsakomybės už jokius
tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius arba specialiuosius ar šalutinius nuostolius ar kitą žalą,
atlyginimą už advokato paslaugas ar kitas išlaidas, patirtas dėl ar susijusias su Jūsų naudojimusi
ar prieiga prie trečiųjų asmenų teikiamų Išmaniųjų paslaugų. Bet kokiems su trečiųjų asmenų
teikiamomis Išmaniosiomis paslaugomis susijusiems Jūsų veiksmams taikomos trečiųjų asmenų
privatumo politikos, sąlygos bei kitos jų nustatytos taisyklės.
7. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Jei norite sužinoti, kaip Jums naudojantis Išmaniosiomis paslaugomis „Hisense“ saugo ir tvarko
Jūsų Asmens duomenis ir kitą informaciją, susipažinkite su mūsų Duomenų apsaugos politika (ją
galima rasti Jūsų Prietaiso sąrankos metu arba nuėjus į „Pradinį“ langą, pasirinkus skiltį
„Nustatymai“ ir tuomet skiltį „Pagalba“)
8. GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL TEISĖS AKTUS, MES AIŠKIAI PAREIŠKIAME
NEPRIPAŽĮSTANTYS BET KOKIŲ SU TEIKIAMOMIS IŠMANIOSIOMIS
PASLAUGOMIS
SUSIJUSIŲ
GARANTIJŲ,
SĄLYGŲ,
PAREIŠKIMŲ
IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE AIŠKIAI ĮVARDYTI, AR
NUMANOMI, IR BET KOKIŲ IŠ PRIETAISO NAUDOJIMO KYLANČIŲ RIZIKŲ,
ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TINKAMUMO PREKYBAI, KOKYBĖS,
TINKAMUMO
KONKREČIAI
PASKIRČIAI,
TIKSLUMO,
NETRUKDOMO
NAUDOJIMOSI IR ĮSIPAREIGOJIMO NEPAŽEISTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ
GARANTIJAS. PIRMIAU IŠVARDYTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI ESANT MŪSŲ
TYČIAI, DIDELIAM NEATSARGUMUI, ASMENS SVEIKATOS SUTRIKDYMUI ARBA
TYČINIO IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ TEISINIO AR ESMINIO TRŪKUMO NUSLĖPIMO
ATVEJU. MES NETEIKIAME GARANTIJŲ DĖL JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PER
PRIETAISĄ TEIKIAMŲ IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ TIKSLUMO, TEIKIMO LAIKU,
TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR NEGARANTUOJAME, KAD IŠMANIOSIOS
PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR KAD PRIETAISAS YRA AR BUS
SUDERINAMAS SU VISOMIS IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS, AR KAD
NEPASITAIKYS PRIETAISO AR IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO PERTRŪKIŲ
IR SUTRIKIMŲ.
JŪS PRISIIMATE VISAS NAUDOJIMOSI IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS RIZIKAS, IR,
KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL TEISĖS AKTUS, ĮSIPAREIGOJATE NELAIKYTI MŪSŲ
AR BET KURIŲ IŠ MŪSŲ MOTININIŲ BENDROVIŲ, VALDYBOS NARIŲ, ATSAKINGŲ
ASMENŲ, DARBUOTOJŲ, PARTNERIŲ, KONTRAHENTŲ, LICENCIARŲ AR
REKLAMDAVIŲ ATSAKINGAIS UŽ BET KOKIUS PATIRTUS NUOSTOLIUS, TURTINĘ
IR NETURTINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, KOMPENSACINIUS,
ŠALUTINIUS, BAUDINIUS IR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, NEGAUTĄ PELNĄ,
NEGAUTAS PAJAMAS, TURTINIŲ TEISIŲ AR VERSLO PRARADIMĄ, AR DUOMENŲ
SUGADINIMĄ AR MOKESČIUS UŽ ADVOKATO PAGALBĄ, KURIUOS PATYRĖTE DĖL
NAUDOJIMOSI IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS IR (ARBA) MEDŽIAGOS
PANAUDOJIMO. DĖL IŠMANIĄSIAS PASLAUGAS PALAIKANČIŲ PRIETAISŲ
FUNKCIONALUMO SKIRTUMŲ BEI PER PRIETAISĄ AR APLIKACIJĄ(-AS) TEIKIAMŲ
IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ APRIBOJIMŲ, TAM TIKROS FUNKCIJOS IR (ARBA)
IŠMANIOSIOS PASLAUGOS GALI BŪTI NEPRIEINAMOS KAI KURIUOSE
PRIETAISUOSE AR KAI KURIOSE TERITORIJOSE ARBA BĖGANT LAIKUI GALI
KISTI.KAI KURIOMS IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ FUNKCIJOMS GALI BŪTI REIKALINGA

PAPILDOMA ĮRANGA, KURI PARDUODAMA ATSKIRAI. MES NEREMIAME JOKIŲ
IDĖJŲ, PRODUKTŲ, ASMENŲ AR IŠMANIOSIOSE PASLAUGOSE IR (ARBA)
MEDŽIAGOJE REIŠKIAMŲ NUOMONIŲ.
NESAMA MŪSŲ SUTARTINĖS, DELIKTINĖS AR KITOS RŪŠIES ATSAKOMYBĖS PRIEŠ
JUS UŽ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, SPECIALIŲJŲ AR
ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMĄ, NEGAUTĄ PELNĄ, NEGAUTAS PAJAMAS,
PRARASTAS TURTINES TEISES, VERSLA AR DUOMENŲ SUGADINIMĄ, MOKESČIUS
UŽ ADVOKATO PAGALBĄ, KITAS IŠLAIDAS AR KITŲ KITUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ,
ĮSKAITANT BAUDINIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL ARBA SUSIJUSIUS SU BET
KOKIOMIS PRIETAISE ESANČIOMIS IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS ARBA
NAUDOJIMOSI PRIETAISU ARBA DĖL BET KOKIŲ IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ, PRIE
KURIŲ BUVOTE PRISIJUNGĘ AR KURIOMIS NAUDOJOTĖS, NORS IR BUVOTE
IFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS AR NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO TIKIMYBĘ.
KAI KURIE TEISĖS AKTAI GALI NUMATYTI GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, AR
NUSTATYTI MUS TAIKOMUS ĮPAREIGOJIMUS, KURIŲ NEGALIMA ATSISAKYTI,
APRIBOTI AR PAKEISTI ARBA KURIŲ GALIMA ATSISAKYTI, JUOS APRIBOTI AR
PAKEISTI TIK IŠ DALIES. ŠI GNLS TURI BŪTI AIŠKINAMA VADOVAUJANTIS ŠIOMIS
ĮSTATYMŲ NUOSTATOMIS. TAČIAU KAI TAIKOMOS ŠIOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS,
TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, MŪSŲ ATSAKOMYBĖ DĖL PASLAUGŲ
PAGAL ŠIAS NUOSTATAS BUS APRIBOTA: A) PASLAUGŲ SUTEIKIMU
PAKARTOTINAI; ARBA B) PAKARTOTINIO PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSAKYMO
IŠLAIDŲ ATLYGINIMU, O PREKIŲ ATVEJU – A) PREKIŲ PAKEITIMU ARBA
LYGIAVERČIŲ PREKIŲ IŠDAVIMU; B) PREKIŲ REMONTU; C) PREKIŲ PAKEITIMO
ARBA LYGIAVERČIŲ PREKIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMU; ARBA D) PREKIŲ
REMONTO IŠLAIDŲ ATLYGINIMU. PIRMIAU IŠVARDYTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI
ESANT MŪSŲ TYČIAI, DIDELIAM NEATSARGUMUI, ASMENS SVEIKATOS
SUTRIKDYMUI ARBA TYČINIO IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ TEISINIO AR ESMINIO
TRŪKUMO NUSLĖPIMO ATVEJU.
JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ BET KOKIĄ SU IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ
NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS, IŠLAIDAS ARBA PAKENKIMĄ. TIEK,
KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TEISĖS AKTUS, MES NEPRISIIMAME JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ JŪSŲ NAUDOJIMĄSI IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS
(NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR ŠIAM NAUDOJIMUISI BŪTINA REGISTRACIJA,
NAUDOTOJO PASKYROS SUKŪRIMAS IR (ARBA) MOKESČIO SUMOKĖJIMAS, AR NE)
IR MEDŽIAGA. PIRMIAU IŠVARDYTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI ESANT MŪSŲ
TYČIAI, DIDELIAM NEATSARGUMUI, ASMENS SVEIKATOS SUTRIKDYMUI ARBA
TYČINIO IŠMANIŲJŲ PASLAUGŲ TEISINIO AR ESMINIO TRŪKUMO NUSLĖPIMO
ATVEJU. JEI BET KOKIA ŠIOS GNLS DALIS YRA NETEISĖTA AR NEĮGYVENDINAMA
ARBA MUMS BUVO PAREIKŠTAS SU MŪSŲ PADARYTU ŠIOS GNLS PAŽEIDIMU
SUSIJĘS REIKALAVIMAS, TAI NETURI ĮTAKOS LIKUSIOMS JOS SĄLYGOMS IR
NEDARO JŲ NEGALIOJANČIOMIS. ŠIOS GNLS GALIMA ATSISAKYTI AR JĄ PAKEISTI
TIK ESANT MŪSŲ RAŠTIŠKAM PRITARIMUI.
KIEK TAI SUSIJĘ SU TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIKIAMOMIS IŠMANIOSIOMIS
PASLAUGOMIS, TIEK, KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS
TEISĖS AKTUS, MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS TREČIŲJŲ
ASMENŲ TEIKIAMAS IŠMANIĄSIAS PASLAUGAS, KURIAS GALIMA PASIEKTI
PRISIJUNGUS PRIE PRIETAISO ARBA APLIKACIJOS(-Ų); TAIP PAT MES
NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PER APLIKACIJAS AR MŪSŲ PRIETAISĄ
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PLATINAMĄ AR JUOSE PATALPINTĄ PASLĖPTĄ AR ŽALINGĄ

KODĄ. MES NESUTEIKIAME GARANTIJOS, KAD NAUDOJANTIS IŠMANIOSIOMIS
PASLAUGOMIS
NEBUS
PERTRŪKIŲ,
DELSIMO
AR
NETIKSLUMŲ
IR
NEUŽTIKRINAME GALIMYBĖS NAUDOTIS ŠIOMIS IŠMANIOSIOMIS PASLAUGOMIS
NERIBOTĄ LAIKĄ.
9. TEISĖS Į TEISMO
ATSISAKYMAS

DRAUDIMĄ

AR

KITĄ

TEISIŲ

GYNIMO

PRIEMONĘ

TIEK, KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, JUMS
PAREIŠKUS, KAD NAUDODAMIESI PRIETAISU IR (ARBA) IŠMANIOSIOMIS
PASLAUGOMIS JŪS PATYRĖTE NUOSTOLIŲ, ŽALOS AR SUŽALOJIMŲ, TOKIU
ATVEJU NUOSTOLIAI, ŽALA AR SUŽALOJIMAI NEBUS LAIKOMI NEIŠTAISOMAIS
ARBA PAKANKAMAIS TAM, KAD JŪS ĮGYTUMĖTE TEISĘ KREIPTIS DĖL TEISMO
DRAUDIMO AR KITOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS. TAI REIŠKIA, KAD RYŠIUM SU
JŪSŲ REIKALAVIMU JŪS SUTINKATE, KAD NESIKREIPSITE DĖL IŠDAVIMO IR
NETURĖSITE TEISĖS Į TAI, KAD JUMS BŪTŲ IŠDUOTAS BET KOKS TEISMO AR KITOS
INSTITUCIJOS NUTARIMAS KURIUO BŪTŲ APSUNKINTAS AR TAPTŲ NEĮMANOMAS
BET KOKIO MUMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, MŪSŲ LICENCIJUOJAMO,
NAUDOJAMO ARBA MŪSŲ AR MŪSŲ LICENCIARŲ ŽINIOJE ESANČIO PRIETAISO,
APLIKACIJOS, TURINIO, PATEIKTO TURINIO, PRODUKTO, PASLAUGOS AR
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ (ĮSKAITANT JŪSŲ PATEIKTĄ TURINĮ)
KŪRIMAS ARBA PANAUDOJIMAS KOMERCINIAIS TIKSLAIS.
10. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate ginti, atlyginti nuostolius ir apsaugoti „Hisense“, jos susijusias bendroves, licenciarus
ir paslaugų teikėjus bei jų ir jų atitinkamus atsakingus asmenis, valdybos narius, darbuotojus,
kontrahentus, agentus, licenciarus, tiekėjus, teisių perėmėjus ir cesionarijus nuo bet kokių
pretenzijų, įsiskolinimų, reikalavimų atlyginti nuostolius, teismo sprendimų, nutarimų, nuostolių,
kaštų, išlaidų ar mokesčių (įskaitant pagrįstus mokesčius už advokato pagalbą), kylančius iš ir
susijusius su Jūsų padarytu šios GNLS pažeidimu ar Jūsų naudojimusi Prietaisu ir (arba)
Išmaniosiomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų Pateikto turinio panaudojimą, taip
pat bet kokį Medžiagos panaudojimą, pasinaudojimą paslaugomis ir kitais produktais, išskyrus
tokį, į kurį Jums aiškiai suteikė teisę ši GNLS, ar bet kokios naudojantis Prietaisu Jūsų gautos
informacijos panaudojimu.
11. TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA
Tiek, kiek leidžiama pagal teisės aktus, šiai GNLS taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos
įstatymai, o įsipareigodami laikytis GNLS ir naudodamiesi Išmaniosiomis paslaugomis Jūs
sutinkate, kad ši GNLS ir visi kiti Išmaniųjų paslaugų aspektai bus visais atžvilgiais aiškinami
pagal Vokietijos įstatymus, taip pat Jūs sutinkate su neišimtine Diuseldorfo, Vokietija, teismų
jurisdikcija.
12. TEISĖS AKTUOSE NUMATYTI PRIVALOMI VEIKSMAI
Tam tikru metu mes galime būti įpareigoti vykdyti vietos teisėsaugos institucijų reikalavimus dėl
teisėto perėmimo ir (arba) duomenų saugojimo. Bet kuriuo metu mes savo nuožiūra galime
apriboti prieigą prie bet kokios Išmaniųjų paslaugų ir Prietaiso dalies ar panaikinti Jūsų prieigą
prie Išmaniųjų paslaugų, jei tokia prievolė įtvirtinta teisės aktuose arba to reikalauja atitinkamos
valdžios institucijos ar reguliavimo agentūros.
13. PERLEIDIMAS AR PERDAVIMAS

Be išankstinio rašytinio „Hisense“ sutikimo Jūs neturite teisės perduoti, perleisti ar kitaip
disponuoti šia GNLS, kuri Jums skirta asmeniškai, taip pat bet kuriomis iš šios GNLS kylančiomis
Jūsų teisėmis ar įsipareigojimais.
14. ATSISAKYMAS IR ATSKYRIMAS
„Hisense“ atsisakymas nuo bet kurios šios GNLS sąlygos taikymo nelaikomas tolesniu arba
tęstiniu atsisakymu nuo tokio taikymo arba atsisakymu nuo bet kokios kitos sąlygos taikymo, taip
pat bet koks „Hisense“ nepasinaudojimas šioje GNLS įtvirtinta teise ar nuostata nereiškia
atsisakymo nuo tokios teisės ar nuostatos taikymo.
Jeigu kuri nors šios GNLS nuostata yra kompetentingos jurisdikcijos teismo ar kitos ginčų
sprendimo institucijos pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, nepriklausomai
nuo priežasties, tokia nuostata netaikoma ar jos taikymas apribojamas tik tiek, kad likusios GNLS
nuostatos ir toliau būtų taikomos visa apimtimi.
15. SUTARTIES VISUMA
Ši GNLS yra vienintelis ir visa apimantis susitarimas tarp Jūsų ir „Hisense“ dėl Jūsų naudojimosi
Išmaniosiomis paslaugomis ir pakeičia visus ankstesnius ir jos sudarymo metu galiojančius su Jūsų
naudojimusi Išmaniosiomis paslaugomis susijusius rašytinės ir žodinės formos susitarimus,
pareiškimus ir garantijas.
16. GNLS PAKEITIMAI
Mes turime teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra peržiūrėti ir atnaujinti šią GNLS. Visi pakeitimai
per protingą laikotarpį iki jų įsigaliojimo bus paskelbti Jūsų Prietaise arba Jus pasieks informacinio
pranešimo pavidalu. Jeigu per pirmiau minėtą laikotarpį Jūs nepranešite mums apie savo
nesutikimą, bus laikoma, kad Jūs sutikote su šiais pakeitimais. Nesutikimo atveju turite teisę
nedelsiant nutraukti GNLS. Visais kitais atvejais atnaujinta GNLS taikoma visam paskesniam
naudojimuisi Išmaniosiomis paslaugomis.
17. JUMS SKIRTA KORESPONDENCIJA
Mes galime Jums siųsti pranešimus (įskaitant pranešimus dėl šios GNLS pakeitimų ar Išmaniųjų
paslaugų ar jų dalių teikimo nutraukimo) elektroniniu paštu, paprastu paštu ar skelbimuose
Prietaise ar Išmaniosiose paslaugose arba per juos teikiamuose skelbimuose.
18. MUMS SKIRTA KORESPONDENCIJA
Prašome visus su šia GNLS susijusius papildomus klausimus siųsti vietos garantinio aptarnavimo
centrui, kurio adresas nurodytas kiekvieno Prietaiso pakuotės viduje esančiame garantiniame
talone, arba el. paštu gjyxinfo@hisense.com.

