INTERNETO SVETAINĖS www.passionbridgestone.eu/lt NAUDOJIMOSI SĄLYGOS IR NUOSTATOS
LABAI SVARBU, KAD PRIEŠ NAUDODAMI MŪSŲ INTERNETO SVETAINĘ, ŠIAS SĄLYGAS IR
NUOSTATAS PERSKAITYTUMĖTE TAIP, KAD SUPRASTUMĖTE. ATVERDAMI IR NAUDODAMI ŠIĄ
INTERNETO SVETAINĘ SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ. JEI ŠIŲ
NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ LAIKYTIS NESUTINKATE, NAUDOTI AR ATVERTI ŠIOS
INTERNETO SVETAINĖS JUMS NEGALIMA IR „BRIDGESTONE“ TURI TEISĘ JŪSŲ PRIEIGĄ PRIE
INTERNETO SVETAINĖS APRIBOTI ARBA UŽDRAUSTI.
______________________________________________________________________________
1. Sąvokos
„BRIDGESTONE“ reiškia bendrovę „Bridgestone Baltics”, įsteigtą Latvijos Respublikoje, adresas Dzelzavas
117-303, Ryga, LV-1021, Latvija, įmonės kodas 40103173592, Tel.: +371 6716 2028; el. paštas:
bridgestone_baltics@bridgestone.eu, interneto svetainė: www.bridgestone.lt
įvairios žodžio „Mes“ formos reiškia BRIDGESTONE;
„Naudotojas“ arba „Naudotojai“ reiškia, pagal kontekstą, vieną arba visus Svetainės naudotojus;
„Svetainė“ reiškia interneto svetainę, esančią adresu www.passionbridgestone.eu/lt , arba bet kuriuo
paskesniu URL, galinčiu jį pakeisti, ir
įvairios žodžio „Jūs“ formos reiškia jus – Svetainės naudotoją.
2. Prieiga prie Svetainės
Ši Svetainė yra BRIDGESTONE nuosavybė.
BRIDGESTONE pasilieka teisę bet kada vienašališkai atsisakyti suteikti prieigą prie Svetainės arba kai kurių
jos dalių.
BRIDGESTONE pasilieka teisę nedelsiant sustabdyti arba nutraukti prieigą prie Svetainės neteisėtos
asmenų intervencijos, virusų, klaidų atvejais arba dėl kitų priežasčių, kurių BRIDGESTONE nekontroliuoja ir
kurios gali kenkti arba kelti pavojų Svetainės portalo administravimui arba saugumui.
3. Turinys
Svetainėje pateikiamas turinys yra tik informacinio pobūdžio ir mūsų neįpareigoja.
BRIDGESTONE negarantuoja, kad Svetainėje esanti informacija yra teisinga arba išsami. Visais atvejais,
išskyrus per Svetainę pateiktų užsakymų vykdymą arba kai aiškiai nustatoma kitaip, iš šios Svetainės jokių
kitų teisių išvesti negalima.
BRIDGESTONE pasilieka teisę bet kuriuo metu neįspėjusi vienašališkai keisti Svetainės turinį ir išdėstymą.
BRIDGESTONE neprisiima jokios atsakomybės už techninius, aparatinės įrangos arba programinės įrangos
gedimus, už nutrūkusį ryšį su tinklu arba perdavimo metu iškraipytus kompiuterinius duomenis.
4. Naudotojo prievolės
Jūs Svetainės nenaudosite jokiais būdais, kurie pažeistų bet kurio asmens, įmonės ar bendrovės teises arba
į jas kėsintųsi (nebaigtinis sąrašas: intelektinės nuosavybės teisės, teisės į konfidencialumą arba privatumo
ir duomenų apsaugos teisės); Jums iš Svetainės griežtai draudžiama siųsti neprašytus masinius arba
pavienius el. pašto pranešimus ar brukalus arba prisidėti prie jų siuntimo.
Jūs sutinkate į Svetainę nesiųsti ir per ją neperduoti kompiuterinių virusų, makrovirusų, Trojos arklių, kirminų
ir kitų objektų, skirtų trukdyti, pertraukti arba nutraukti įprastinėms kompiuterio darbo procedūroms.
Jūs į Svetainę nesiųsite ir per ją neperduosite ir neskelbsite jokios medžiagos, kuri būtų šmeižikiška,
įžeidžiama arba nepadoraus ar grasinamo pobūdžio, kuri keltų susierzinimą, nepatogumą arba bereikalingą
nerimą, arba kuri pažeistų galiojančius įstatymus ar reglamentus, arba pažeistų bet kurio asmens teises
(įskaitant autorių teises, duomenų bazės gamintojo teisę ir konfidencialumą, tačiau tuo neapsiribojant).

Be išankstinio rašytinio BRIDGESTONE sutikimo nuorodas į Svetainę kurti draudžiama. Jums draudžiama
bandyti kliudyti tinkamam Svetainės veikimui ir, ypatingai, Jums draudžiama bandyti gadinti, įsilaužti ar kitaip
žlugdyti bet kurią kompiuterinę sistemą, serverį, maršruto parinktuvą ar bet kurį kitą prie interneto prijungtą
įtaisą, susijusį su šia Svetaine.
Jūs Svetainės nenaudosite taip, kad Svetainės veikimas pertrūktų, ji būtų pažeista, sumažėtų jos
efektyvumas arba kaip nors pablogėtų Svetainės veiksmingumas ar funkcionalumas.
Jūs nekursite ir nepublikuosite hipertekstinių nuorodų į jokią Svetainės dalį ir nebandysite neteisėtai prieiti
prie bet kurios Svetainės dalies ar komponento.
Jūs sutinkate, kad tais atvejais, kai dėl kito Naudotojo, naudojančio Svetainę, veiksmų Jums jo atžvilgių
atsirastų kokia nors teisė, galimybė pateikti skundą arba imtis prieš jį veiksmų, Jūs minėta teise, galimybe
pateikti skundą arba imtis veiksmų naudositės be mūsų ir nesikreipdami į mus pagalbos.
5. Žalos atlyginimas
Jūs sutinkate prisiimti visą atsakomybę (ir atlyginti mums visą žalą) už visus mums tenkančius skundus,
atsakomybę, žalą, nuostolius, sąnaudas ir išlaidas, įskaitant teismo mokesčius, kurie atsiranda Jums
pažeidus šias sąlygas ir nuostatas, bei už visas kitas prievoles, atsirandančias Jums naudojant Svetainę
arba ją naudojant kitiems asmenims, kai prieiga prie Svetainės užtikrinama per Jūsų kompiuterį arba
interneto ryšio paskyrą.
6. Nuorodos į kitas interneto svetaines
Stengiamės Mūsų Naudotojams teikti vertingesnes paslaugas, todėl šioje Svetainėje gali būti nuorodų į
trečiosioms šalims priklausančias svetaines. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad BRIDGESTONE neatsako už
minėtų išorinių svetainių prieinamumą ar išteklius ir neturi prievolės jais rūpintis, taip pat – netvirtina,
neatsako ir neturi prievolės kontroliuoti, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, minėtų svetainių privatumo apsaugos
tvarkos arba turinio (įskaitant melagingą arba šmeižikišką turinį), įskaitant (nebaigtinis sąrašas) minėtose
svetainėse ar ištekliuose esančią arba juose prieinamą įvairią reklamą, produktus arba kitą medžiagą ar
paslaugas, taip pat neatsako už jokią žalą, nuostolius arba teisės pažeidimus, atsiradusius arba įtariamus,
kad šie gali atsirasti, dėl minėto turinio, prekių arba paslaugų, teikiamų minėtose išorinėse svetainėse arba
ištekliuose, naudojimo arba su naudojimu susijusių veiksmų. .
7. Kontroliavimas
BRIDGESTONE turi teisę, tačiau neprivalo, kontroliuoti su Svetaine susijusią visą veiklą ir turinį.
BRIDGESTONE, gavusi pranešimą, gali tirti bet kurį šių sąlygų ir nuostatų pažeidimo atvejį ar skundą ir imtis
veiksmų, kuriuos BRIDGESTONE laikys reikalingais (į jų apimtį gali įeiti įspėjimai, Jūsų prieigos
sustabdymas, nutraukimas arba apribojimas papildomomis sąlygomis ir (arba) bet kurios medžiagos
pašalinimas iš Svetainės, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis).
8. Intelektinės nuosavybės teisės
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visos autorių teisės, duomenų bazės gamintojo teisė, prekių ženklai ir visos
kitos intelektinės nuosavybės teisės arba su Svetaine susijusios kitos nuosavybės teisės, įskaitant turinį, kad
ir kokia forma jis pateikiamas, ir išdėstymą, bet šiuo sąrašu neapsiribojant, visais atvejais priklauso Mums,
Mūsų duomenų teikėjams ir kitiems licenciarams. Griežtai draudžiama be išankstinio rašytinio
BRIDGESTONE sutikimo naudoti bet kurias Svetainės dalis, įskaitant turinį, kad ir kokios formos jis būtų, ir
išdėstymą, tačiau tuo neapsiribojant. Jei naudojama be išankstinio rašytinio BRIDGESTONE sutikimo, kyla
pavojus pažeisti intelektinės nuosavybės teises, nebent kitaip aiškiai nurodyta įstatymuose.
Visose šių sąlygų ir nuostatų kopijose arba dalyse turi būti įtrauktas šis pareiškimas dėl intelektinės
nuosavybės teisių ir pateikti visi kiti pranešimai apie intelektinės nuosavybės turėtojus, neviršijant pirmiau
pateiktomis nuostatomis nustatytų kopijavimo leidimų.
9. Atsakomybės ribojimas
Šioje Svetainėje pateikiama medžiaga skirta suteikti naudotojams patogią prieigą prie informacijos ir
naujienų apie BRIDGESTONE veiklą. BRIDGESTONE stengiasi, kad medžiaga būtų naujausia ir tiksli. Nors

dedame pagrįstas pastangas patikrinti į Svetainę keliamos visos informacijos tikslumą, dėl minėto tikslumo
jokių garantijų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomų, nesuteikiame.
ŠI SVETAINĖ TEIKIAMA PAGAL PRINCIPĄ „KAIP YRA“ IR „BRIDGESTONE“ MAKSIMALIAI, KIEK
LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, PAVYZDŽIUI, DĖL TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT.
Jūs pripažįstate, kad Svetainės ir joje Jums pateikiamos arba Jūsų iš jos imamos informacijos saugumo
užtikrinti mes negalime, todėl atsakomybės už tai neprisiimsime.
MAKSIMALIAI, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, „BRIDGESTONE“ NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS PRIEŠ JUS AR BET KURIĄ TREČIĄJĄ ŠALĮ UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT
(SĄRAŠAS NĖRA BAIGTINIS) NETIESIOGINĘ ŽALĄ ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO ŽALĄ,
ATSIRANDANČIĄ DĖL NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTI, PRARASTUS DUOMENIS ARBA
PELNĄ PAGAL SUTARTĮ AR CIVILINĘ TEISĘ DĖL SVETAINĖS ARBA JOS TURINIO ŽIŪRĖJIMO,
NAUDOJIMO, PASIKLIOVIMO JUO ARBA SAVYBIŲ, KAI YRA NETIKSLUMŲ, KLAIDŲ, PRALEISTOS
INFORMACIJOS ARBA KITŲ PRIEŽASČIŲ, PRIKLAUSANČIŲ NUO „BRIDGESTONE“, JOS ATSTOVŲ,
AGENTŲ ARBA BET KURIŲ KITŲ ASMENŲ.
Jei Jūs nuostolių arba žalos patirsite prisijungdami prie Svetainės per trečiosios šalies pateiktą hipertekstinę
nuorodą, Mes atsakomybės neprisiimsime nei pagal sutartį, nei pagal civilinę teisę.
Pagal sutartį, civilinę teisę (įskaitant aplaidumą, bet tuo neapsiribojant), priešsutartinius ar kitus pareiškimus
(išskyrus apgavikiškai klaidinančius pareiškimus) arba dėl kitų iš Svetainės kylančių arba su ja susijusių
dalykų arba produktų ar paslaugų, kurias Svetainėje siūlome Mes arba siūloma mūsų vardu, atsakomybės
už toliau nurodytus dalykus Mes neprisiimsime:
• bet kokius ekonominius nuostolius (įskaitant prarastas pajamas, pelną, sutartis, verslą arba numatomas
santaupas, tačiau tuo neapsiribojant); arba
• bet kokį prestižo arba reputacijos praradimą; arba
• bet kokius specialiuosius ar išvestinius arba netiesioginius nuostolius;
• bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar minėtus nuostolius bet kuri iš mūsų abiejų šalių galėjo numatyti tą
dieną, kai įvyko nuostolius lėmęs įvykis.
NIEKAS ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE NERIBOJA IR NEATLEIDŽIA „BRIDGESTONE“ NUO
ATSAKOMYBĖS UŽ APGAVIKIŠKAI KLAIDINANTĮ PAREIŠKIMĄ ARBA ŽMOGAUS MIRTĮ AR
SUŽALOJIMĄ, KILUSĮ DĖL „BRIDGESTONE“ APLAIDUMO.
10. „BRIDGESTONE“ teisės
10.1. „BRIDGESTONE“ pasilieka teisę:
10.1.1. Jus įspėjusi arba neįspėjusi keisti Svetainę arba laikinai ar visam laikui jos (ar bet kurios jos dalies)
atsisakyti ir Jūs patvirtinate, kad BRIDGESTONE už Svetainės pakeitimą arba jos atsisakymą prieš Jus arba
trečiąją šalį neatsako; 10.1.2. kartkartėmis keisti šias sąlygas ir nuostatas ir Jums po keitimo tęsiant
Svetainės (arba bet kurios jos dalies) naudojimą bus laikoma, kad minėtam pakeitimui pritariate. Jūs
privalote periodiškai tikrinti, ar šios sąlygos ir nuostatos nebuvo pakeistos. Naujausia versija bus skelbiama
Svetainėje. Jei bent vienam šių sąlygų ir nuostatų pakeitimui nepritariate, privalote tuoj pat nutraukti
Svetainės naudojimą.
10.2. BRIDGESTONE dės visas pagrįstas pastangas prižiūrėti Svetainę. Kartkartėmis Svetainė bus
keičiama. Jūs neturite teisės gauti kompensacijos už tai, kad kurios nors Svetainės dalies naudoti
negalėsite, arba už tai, kad įvyko gedimas ar Svetainė dėl nuo Mūsų nepriklausančių aplinkybių buvo
sustabdyta arba atšaukta.
11. Taikomi įstatymai ir jurisdikcija
Šios sąlygos ir nuostatos išskirtinai reglamentuojamos ir sudaromos pagal Belgijos įstatymus.
Visi iš šių sąlygų ir nuostatų kylantys ginčai priskiriami išskirtinai Briuselio teismų jurisdikcijai. Naudodami šią
Svetainę Jūs sutinkate su minėtų teismų personaline jurisdikcija ir vieta.

12. Fakultatyvumas
Jei paaiškėtų, kad kuri nors šių sąlygų ir nuostatų dalis yra neteisėta, negaliojanti arba dėl bet kurių kitų
priežasčių neįgyvendinama, šiose sąlygose ir nuostatose esančių likusių nuostatų galiojimui ir
įgyvendinamumui įtakos ji neturės.
13. Pranešimai
13.1. Pranešimus dėl šių nuostatų ir sąlygų Mums galite siųsti:
13.1.1. paštu, adresu Dzelzavas 117-303, Ryga, LV-1021, Latvija
13.1.2. telefonu, numeriu +371 6716 2028
13.2. Išsiuntimo įrodymas nėra garantija, kad Jūsų pranešimą Mes gavome, todėl Jūs privalote įsitikinti, kad
iš Mūsų gavote patvirtinimą, kurį išsiųsime per 3 darbo dienas nuo Jūsų pranešimo gavimo, ir kurį privalote
išsaugoti.

