Sveiki atvykę į Viktoraspa Sp.z.o.o., UAB “Lebora”
Šiose sąlygose aprašomos Viktoraspa Sp.z.o.o ir UAB “Lebora” svetainės naudojimo taisyklės ir
nuostatos.
Viktoraspa Sp.z.o.o įsikūrusi:
Ul.Reja 54B, Suvalkai, Podlaskie - 16-400, Lenkija
UAB “Lebora” įsikūrusi:

Čižiškių k. Vištyčio sen. Vilkaviškio rajono savivaldybė
Pasiekdami šią svetainę mes manome, kad jūs visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite toliau
Viktoraspa Sp.z.o.o svetainės, jei nepriimate visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.
Šioms Sąlygoms, Privatumo patvirtinimams ir Atsakomybės apribojimo nuostatoms taikoma ši
terminologija
ir visi ar visi susitarimai:
„Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prieigą prie šios svetainės ir priimančią Bendrovę
Sąlygas ir nuostatas.
„Bendrovė“, „save“, „mes“, „mūsų“ ir „mus“ reiškia mūsų įmonę.
„Šalis“, „šalys“ arba „mus“ reiškia tiek Klientą, tiek save, arba Klientą arba save. Viskas
terminai yra susiję su pasiūlymo, priėmimo ir apsvarstymo dėl mokėjimo, reikalingu vykdyti
mūsų pagalba Klientui tinkamiausiu būdu, neatsižvelgiant į tai, ar jie vyksta oficialiu fiksuotu susitikimu,
ar kitomis priemonėmis, siekiant tiksliai patenkinti Kliento poreikius, susijusius su paslaugų teikimu
Bendrovės nurodytų paslaugų ir (arba) produktų, vadovaujantis ir galiojančiais Lietuvos įstatymais.
Bet koks pirmiau minėtos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitoje, daugiskaitoje,
kapitalizacijoje ir (arba) jis / ji jos laikomos tarpusavyje pakeičiamomis ir todėl yra tos pačios.
(1) Slapukai
Mes naudojame slapukus. Naudodami „Viktoraspa Sp.z.o.o“ svetainę sutinkate naudoti slapukus pagal
Viktoraspa Sp.z.o.o privatumo politiką. Dauguma šių dienų naudojasi interaktyviomis interneto
svetainėmis slapukus, kad galėtume gauti kiekvieno apsilankymo informaciją apie vartotoją. Slapukai
naudojami kai kuriose mūsų svetainės vietose įgalinkite šios srities funkcionalumą ir patogumą tiems,
kurie lanko. Kai kurie iš mūsų filialų reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

(2) Licencija
Jei nenurodyta kitaip, Viktoraspa Sp.z.o.o ir (arba) jos licencijos išdavėjai turi intelektinės nuosavybės
teises visiems medžiaga Viktoraspa Sp.z.o.o. Visos intelektinės nuosavybės teisės saugomos. Galite
peržiūrėti ir (arba) spausdinti puslapiai iš http://www.viktoraspa.com jūsų asmeniniam naudojimui,
laikantis šiuose terminuose nustatytų apribojimų sąlygas.
Tu neturėtum:
Publikuokite medžiagą iš https://www.viktoraspa.com
Parduoti, išsinuomoti ar sublicencijuoti medžiagą iš https://www.viktoraspa.com
Atkurkite, kopijuokite ar kopijuokite medžiagą iš https://www.viktoraspa.com
Perskirstykite turinį iš „Viktoraspa Sp.z.o.o“ (nebent turinys yra specialiai sukurtas perskirstymui).
(3) „Iframes“
Be išankstinio patvirtinimo ir aiškaus raštiško leidimo, negalite kurti rėmelių aplink mūsų tinklalapius
arba naudoti kitus metodus, kurie bet kokiu būdu pakeičia mūsų svetainės vaizdinį pateikimą ar išvaizdą.
(4) Teisių rezervavimas
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir savo nuožiūra paprašyti pašalinti visas nuorodas ar kitas
tam tikras nuorodas į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę
prašymas. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir sujungimo politiką.
Tęsdami nuorodą į mūsų svetainę, jūs sutinkate su šiomis susiejimo sąlygomis ir laikytis jų sąlygos.
(5) Turinio atsakomybė
Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar atsakomybės už bet kokį jūsų svetainėje pateiktą turinį. Jūs
sutinkate atlyginti ir apginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių iš jūsų svetainės ar dėl jos. Jokia nuoroda
negali būti rodomi bet kuriame jūsų svetainės puslapyje arba bet kuriame kontekste, kuriame yra turinio
ar medžiagų aiškinamas kaip nekaltas, nepadorus ar nusikalstamas, arba kuris pažeidžia, kitaip pažeidžia
arba palaiko trečiosios šalies teisių pažeidimo ar kito pažeidimo.
(6) Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mes išskiriame visus pareiškimus, garantijas ir sąlygas,
susijusias su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu (įskaitant, be apribojimų, visas garantijas pagal
įstatymą dėl tinkamos kokybės, tinkamumo naudoti ir (arba) pagrįstos priežiūros ir (arba) naudojimo
įgūdžių).
Jokia šios atsakomybės apribojimo nuostata:
apribokite ar pašalinkite mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar sužalojimą dėl aplaidumo;
apribokite arba pašalinkite mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą pateikimą;
apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal taikomus
įstatymus; arba
pašalinkite bet kurį iš mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurie negali būti pašalinti pagal taikomus įstatymus.
Šiame skyriuje ir kitur šiame atsakomybės ribojime nustatyti atsakomybės apribojimai ir išimtys:
a) kuriems taikoma ankstesnė dalis; ir b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl
atsakomybės atsisakymo arba
atsižvelgiant į šios atsakomybės apribojimo dalyką, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutartyje
numatytų įsipareigojimų, \ t
aplaidumo) ir įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

