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Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 m. spalio 10 d.
NETGEAR paslaugų teikimo nuostatos ir sąlygos
Atidžiai perskaitykite NETGEAR paslaugų teikimo nuostatas ir sąlygas („Nuostatas ir sąlygas“). Jei
naudojatės paslaugomis (kaip nurodyta toliau), vadinasi, perskaitėte, patvirtinote ir sutinkate su šiomis
Nuostatomis ir sąlygomis. Tai prilygsta Jūsų sutikimui su šios Sutarties reikalavimais.
Šios nuostatos ir sąlygos galioja tarp jūsų („Jūsų“ arba „Naudotojo“) ir NETGEAR, Inc. įmonės. Jos
susijusios su NETGEAR, Inc., jos filialų ir dukterinių bendrovių (bendrai „NETGEAR“) teikiamomis
paslaugomis (įskaitant prieigą prie jų), susijusiomis su NETGEAR prietaisais, programine įranga (įskaitant
programinę įrangą, kuri pirkimo metu yra Jūsų prietaise), programine aparatine įranga, dokumentacija ir
kita informacija bei medžiaga, teikiama su Paslaugomis (atskirai ir bendrai „Paslaugomis“). Jei savo
prietaisu atidarėte NETGEAR tinklalapius (neatsižvelgiant į Jūsų apmokėjimo ar prenumeratos būseną),
jūs pripažįstate ir sutinkate, kad esate Paslaugų naudotojas bei laikysitės šių Nuostatų ir sąlygų. Šios
Nuostatos ir sąlygos apima NETGEAR privatumo politiką, reklamų ir slapukų politiką bei visas kitas
papildomas nuostatas ir sąlygas, kurias Įmonė nurodo teikdama Paslaugas arba apie jas informuoja kitu
būdu, įskaitant bet kokias specialiąsias nuostatas.
Kad galėtumėte naudoti NETGEAR prietaisą, turite sutikti su šiomis Nuostatomis ir sąlygomis. Jei šių
Nuostatų ir sąlygų nepatvirtinsite, NETGEAR prietaiso naudoti negalėsite.
1.

NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ PATVIRTINIMAS

1.1

Šias Nuostatas ir sąlygas galima patvirtinti paspaudus mygtuką „Sutinku“, jei toks mygtukas ar
funkcija yra, arba sutikimą galima pateikti per atitinkamos Paslaugos naudotojo sąsają. Nuostatas
ir sąlygas taip pat galite patvirtinti pradėję naudoti Paslaugas arba kitaip NETGEAR prietaisais
mėgindami pasiekti NETGEAR sistemas.

1.2

Naudodami Paslaugas patvirtinate, kad esate teisėto amžiaus sudaryti/ patvirtinti šias Nuostatas ir
sąlygas. Paslaugų naudoti negalite, jei: (a) esate teisėto amžiaus nesulaukęs asmuo arba neturite
teisės su NETGEAR sudaryti teisiškai įpareigojančios sutarties, (b) esate asmuo, kuriam pagal bet
kurios šalies įstatymus, įskaitant šalį, kurioje gyvenate arba kurioje būdamas naudojate Paslaugas,
uždrausta naudotis Paslaugomis.

1.3

Jei esate asmuo, kuris Paslaugas naudoja kokios nors korporacijos, partnerystės ar kitos
organizacijos, su kuria esate susijęs („Organizacija“), vardu, vadinasi, su šiomis Nuostatomis ir
sąlygomis sutinkate savo ir tokios Organizacijos vardu bei užtikrinate, kad turite įgaliojimą tokią
Organizaciją teisiškai įpareigoti laikytis šių Nuostatų ir sąlygų. Šiose Nuostatose ir sąlygose
nurodymai „Jūs“ ir „Jūsų“ reikš tiek Paslaugas naudojantį asmenį, tiek Organizaciją.

1.4

Paslaugas galite naudoti programoms, duomenų failams, API, dokumentams, programinei įrangai
ir kitam turiniui bei medžiagai susirasti, naršyti ir atsisiųsti. Kai kuri iš šių medžiagų bus siūloma
įmonės NETGEAR, o kai kurią siūlys trečiosios šalys, kurios su NETGEAR nėra susijusios
(bendrai „Trečiosios šalies produktas“). Pripažįstate ir sutinkate su papildomomis politikomis,
nuostatomis, sąlygomis ir licencijomis („Specialiosiomis nuostatomis“), kurios gali būti taikomos
tam tikros Paslaugos ar Trečiosios šalies produkto naudojimui. Tokiu atveju Specialiosios
nuostatos papildys šias Nuostatas ir sąlygas dėl tokios Paslaugos ar Trečiosios šalies produkto
naudojimo. Jūs sutinkate laikytis tokių Specialiųjų nuostatų, įskaitant tuos atvejus, kai reikia
užtikrinti, kad esate teisėto amžiaus, kurio sulaukus jau galima naudoti tokią Paslaugą ar Trečiosios
šalies produktą. Jei tarp Nuostatų ir sąlygų bei Specialiųjų sąlygų atsirastų nesutapimų, reikia
laikytis Specialiųjų sąlygų, taikomų konkrečios Paslaugos arba Trečiosios šalies produkto daliai
arba funkcijai, dėl kurios atsirado nesutapimų.
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2.

NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ KEITIMAS

2.1

Bet kuriuo metu NETGEAR savo nuožiūra gali pakeisti, atnaujinti, papildyti, anuliuoti, pašalinti
ar kitaip pakeisti šias Nuostatas ir sąlygas. Kiekvienas toks pakeitimas įsigalios iškart po to, kai
apie tai bus pranešta Jums. Remiantis galiojančiais teisės aktais, įmonė NETGEAR pranešimus,
įskaitant tuos, kurie yra susiję su šių Nuostatų ir sąlygų pakeitimais, gali pateikti el. paštu, įprastu
paštu, tekstiniu pranešimu, žinute arba atnaujinimu NETGEAR tinklalapiuose ar kitomis
priemonėmis, kurios šiuo metu yra žinomos arba dar tik bus sukurtos.

2.2

Be to, apie visus šių Nuostatų ir sąlygų pakeitimus bus pranešta NETGEAR tinklalapyje.
NETGEAR pakeitus šias Nuostatas ir sąlygas, mes atnaujinsite Nuostatų ir sąlygų viršuje esančią
datą „Paskutinis atnaujinimas“. Atsidarę Paslaugą tam tikrą laiką matysite pranešimą „Atnaujintos
nuostatos ir sąlygos“. Jei po tokių pranešimų Paslauga ir toliau naudositės, vadinasi, sutinkate su
atliktais pakeitimais ir įsipareigojate laikytis šių Nuostatų ir sąlygų. Jei su šių Nuostatų ir sąlygų
pakeitimais nesutinkate, vienintelė išeitis yra nutraukti Paslaugų naudojimą ir (arba) atšaukti
Paslaugų naudojimą pagal Nuostatų ir sąlygų 3.1 skirsnį. Naujausią šių Nuostatų ir sąlygų versiją
rasite tinklalapyje. Naujausia versija pakeičia visas ankstesnes versijas.

3.

NUTRAUKIMAS

3.1

Jūsų paties įvykdomas paskyros galiojimo nutraukimas. Savo paskyros galiojimą bei Paslaugų
naudojimą galite nutraukti bet kuriuo metu. Tereikia savo prašymą pateikti NETGEAR, kaip
nurodyta Paslaugų dokumentacijoje. Nutraukus Jūsų paskyros galiojimą tam tikra informacija,
įskaitant prisijungimo duomenis, diagnostikas, analitinius duomenis iš su Naudotoju susijusių
prietaisų, paskyros operacijų duomenis arba su orderiais, teismo šaukimais ar kitais teisiniais
procesais susijusią informaciją, iš NETGEAR ir jos tarpininkų sistemų gali būti pašalinta ne iškart.

3.2

NETGEAR įvykdomas paskyros galiojimo nutraukimas.
(a)

NETGEAR jūsų paskyros galiojimą ir šias Nuostatas gali nutraukti dėl bet kokios
priežasties, jei apie tai NETGEAR jus įspės prieš mažiausiai trisdešimt (30) dienų.

(b)

Neatmetant pirmiau nurodytos bendrojo pobūdžio informacijos, NETGEAR pasilieka
visišką teisę iškart bet kuriuo metu anuliuoti ir (arba) nutraukti Jūsų Paslaugos teikimą
(prieš tai nepranešusi), jei:
(i)

pažeidėte kuriuos nors šių Nuostatų ir sąlygų reikalavimus;

(ii)

dėl kokios nors priežasties nesumokamas prenumeratos mokestis;

(iii)

Paslaugas naudojate netinkamai;

(iv)

modifikavote sistemą arba paslaugas ar programinę įrangą naudojote taip, kad
pažeidėte NETGEAR arba trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises;

(v)

bet kuris Paslaugas įmonei NETGEAR teikiantis arba Paslaugas kartu su įmone
NETGEAR teikiantis paslaugų teikėjas arba partneris nusprendžia anuliuoti
Paslaugų nuostatas ar jų dalį (pasauliniu arba šalies, kurioje gyvenate, arba kurioje
būdami naudojate Paslaugas, mastu), arba jei kuris nors NETGEAR paslaugų
teikėjas arba partneris nusprendžia nutraukti santykius su NETGEAR,
neatsižvelgiant į nutraukimo priežastį, įskaitant atvejus, kai bet kuris NETGEAR
paslaugų teikėjas arba partneris mano, kad Jums arba NETGEAR, arba kartu su
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NETGEAR taikomos Paslaugų nuostatos arba jų dalis yra komerciniu požiūriu
nepagrįsta;

(c)

(vi)

NETGEAR, bet kuris NETGEAR paslaugų teikėjas arba partneris, teikiantis
paslaugas NETGEAR arba kartu su NETGEAR pagal įstatymą turi nutraukti
Paslaugų nuostatų galiojimą arba jų dalį (pavyzdžiui, jei dėl įstatymų pakeitimų,
teismo nutarimų ar sprendimų, Paslaugos arba jų dalis tampa arba yra laikoma
neteisėta); arba

(vii)

to reikalauja įstatymai.

NETGEAR nutraukus Jūsų paskyros galiojimą, Jūs privalėsite sumokėti visus
nesumokėtus mokesčius, susijusius su Jūsų Paslaugomis, iki nutraukimo dienos ir
NETGEAR kompensuos Jūsų sumokėtus pinigus, kurie nebus panaudoti Paslaugoms teikti
dėl NETGEAR įvykdyto nutraukimo. Nutraukus Paslaugų teikimą, visa su Jūsų naryste
susijusi informacija, įskaitant „Turinį“ (t. y. visą turinį, kuris pateikiamas teikiant
paslaugas arba yra prieinamas kaip Paslaugų naudojimo dalis, įskaitant garso, duomenų,
vaizdų, muzikos, nuotraukų, programinės įrangos, filmuotos medžiagos arba teksto failus),
gali būti konfiskuota ir sunaikinta.

3.3

Atsarginės kopijos. Jūs patys esate atsakingi už NETGEAR ar kitose vietose, nenumatytose
NETGEAR Paslaugų teikimo nuostatose (pvz., sukuriant vietines kopijas ir atsargines kopijas,
naudojant specializuotas internetines atsarginių kopijų kūrimo Paslaugas) saugomo „Naudotojo
turinio“ (t. y. bet kokios informacijos, medžiagų, dokumentų, medijos failų ar kito turinio, kurį
įkėlėte, persiuntėte) atsarginių kopijų sukūrimą, kad neprarastumėte savo Naudotojo turinio ir kitų
duomenų. NETGEAR uždraudus prieigą prie Jūsų Paslaugų, jums nepavyks pasinaudoti šiomis
paslaugomis, susijusiomis su paskyros duomenimis arba failais, Naudotojo turiniu arba produktais,
saugomais naudojant Paslaugas. NETGEAR gali savo nuožiūra leisti Jums pasidaryti atsarginę
Naudotojo turinio, laikomo NETGEAR, kopiją. Jūs suprantate, kad praėjus nustatytam atsarginės
kopijos saugojimo laikotarpiui („Lengvatiniam atsarginės kopijos saugojimo laikotarpiui“),
NETGEAR gali pašalinti Jūsų Naudotojo turinį. Atsižvelgiant į konkrečią paslaugą ir pastangą,
kurių reikia tam tikrai atsarginei Naudotojo turinio kopijai sukurti, gali būti taikomas kitoks
Lengvatinis atsarginės kopijos saugojimo laikotarpis.

3.4

Išlikimas. Toliau nurodyti skyriai išliks net ir nutraukus šias Nuostatas ir Sąlygas arba pasibaigus
jų galiojimo laikui: 4.2, 9, 10, 11, 12.4, 12.5, 15, 15, 17, 18, 19, 24.2(b) ir 26 skyriai.

4.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

4.1

Paslaugos; licencija. NETGEAR Jums Paslaugas teikia tik asmeniniam, o ne komerciniam
naudojimui ir jų (visų ar dalies) negalima perparduoti. Jei aiškiai šiose Nuostatose ir sąlygose
nenurodyta, jums draudžiama perleisti Paslaugas ar teises jas gauti. Remiantis Nuostatomis ir
Sąlygomis, NETGEAR Jums suteikia asmeninę, neišskirtinę ir neperleidžiamą ribotąją licenciją
naudoti kartu su Paslaugomis suteiktą programinę įrangą tol, kol Paslaugą siūloma naudoti su
prietaisu (gali būti nutraukta pagal 3 skyriaus nuostatas).

4.2

Naudojimo apribojimai. Jei kitaip šiose Nuostatose ir Sąlygose arba su Paslaugų naudojimu
susijusiose Specialiosiose nuostatose nenurodyta, Jums:
(a)

draudžiama atkurti, dubliuoti, kopijuoti, parduoti, pardavinėti, perparduoti arba naudoti bet
kurias Paslaugas (arba jų dalį) ir prieigą prie jų komerciniais tikslais;
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4.3

(b)

draudžiama pašalinti bet kokį Paslaugoms galiojantį nuosavybinio pobūdžio informacinį
tekstą;

(c)

draudžiama atlikti tokių Paslaugų pakeitimus, išskyrus atvejus, kai tokią teisę suteikia
galiojantys teisės aktai;

(d)

draudžiama neteisėtai naudoti Paslaugų dalį ar kurią nors funkciją, ar bet kokias kitas
sistemas ir tinklus, susijusius su Paslaugomis arba NETGEAR serveriu, arba bet kokias
Paslaugas, siūlomas teikiant Paslaugas, įsibraunant ar naudojant kitas neteisėtas
priemones;

(e)

draudžiama naudoti Paslaugas: (i) įkeliant, patalpinant, siunčiant el. paštu, persiunčiant ar
kitaip panaudojant neteisėtą, žalingą, grasinantį, užgaulų, įžeidžiantį, žalą sukeliantį,
šmeižiantį, vulgarų, nešvankų, kitų privatumą pažeidžiantį arba mažumas įžeidžiantį
Turinį; (ii) apsimetant kitu asmeniu ar subjektu; (iii) klastojant antraštes ar kitaip
manipuliuojant identifikatoriais, siekiant paslėpti naudojant Paslaugas siunčiamo Turinio
kilmę; (iv) įkeliant, patalpinant, persiunčiant el. paštu, siunčiant ar kitaip panaudojant
Turinį, kurio pagal įstatymus, sutartinius įsipareigojimus ar patikos santykius naudoti
neturite teisės (pvz., viešai neatskleistos informacijos, nuosavybinės ar konfidencialios
informacijos, kurią sužinojote kaip darbuotojas arba iš neatskleidimo sutarties); (v)
įkeliant, patalpinant, persiunčiant el. paštu, siunčiant ar kitaip panaudojant turinį,
pažeidžiantį patento, prekių ženklo, prekybinės paslapties, autorių ar kitas nuosavybines
bet kurios šalies teises; (vi) įkeliant, patalpinant, persiunčiant el. paštu, siunčiant ar kitaip
panaudojant neprašytą ar neleistiną reklamą, reklaminę medžiagą, brukalą,
nepageidaujamus el. laiškus, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar kitos formos
ryšių mezgimo priemones, išskyrus vietas (pvz., parduotuvėje), kurios tam yra skirtos; (vii)
trukdant teikti Paslaugas arba trikdant serverių, tinklų ar kitos su Paslaugomis susijusios
įrangos veiklą (įskaitant, be apribojimo, paslaugų teikimą trikdančias atakas), arba
nepaklūstant reikalavimams, procedūroms, politikoms ar su Paslaugomis susijusių tinklų
naudojimo reikalavimams; (viii) tyčia arba netyčia pažeidžiant taikomus vietinius,
valstijos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV
galiojančiais Vertybinių popierių ir valiutos keitimo komisijos reikalavimais, bet kokiomis
nacionalinėmis ar kitomis Vertybinių popierių biržos taisyklėmis, įskaitant, tačiau
neapsiribojant, Niujorko akcijų biržos, Amerikos Vertybinių popierių biržos, NASDAQ ar
kitais galiojančiais reikalavimais; (ix) persekiojant ar kitaip priekabiaujant prie kito
asmens;

(f)

būtina laikytis su Paslaugomis susijusių NETGEAR pateiktų nurodymų;

(g)

būtina laikytis šių Nuostatų ir sąlygų bei visų atitinkamoje vietovėje taikomų teisės aktų ir
reikalavimų, įskaitant tą vietovę, kurioje gyvenate arba kurioje būdami naudojate
Paslaugas.

Paslaugų pakeitimai. Kiek leidžia taikoma teisė, NETGEAR gali bet kuriuo metu savo nuožiūra:
(a)

pakeisti, pridėti arba pašalinti tam tikras Paslaugų savybes ir funkcijas arba sustabdyti ir
(arba) nutraukti Paslaugų arba kurios nors jų dalies teikimą. Jei atlikti pakeitimai jūsų
netenkina, galite iškart nutraukti naudojimąsi Paslaugomis ir susigrąžinti sumokėtus, tačiau
dar nepanaudotus pinigus už prenumeratą. NETGEAR nėra įsipareigojusi užtikrinti visų
arba kai kurių Paslaugų funkcijų teikimą ir gali, savo nuožiūra, nutraukti tam tikrų Paslaugų
programinės įrangos naujinių teikimą;
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(b)

anuliuoti arba laikinai ar visam laikui (remiantis 3 skyriumi) sustabdyti Jūsų teisę naudoti
Paslaugas, įskaitant prieigą prie Jūsų paskyros (-ų) ir bet kokių failų ar kito paskyroje (ose) esančio turinio;

(c)

nustatyti Jums leidžiamų persiuntimų ar gavimų, naudojant Paslaugas, skaičių arba Jums
skirtos saugojimo vietos kiekį ir

(d)

atrinkti, peržiūrėti, pažymėti, filtruoti, pakeisti, nepriimti, atmesti, užblokuoti prieigą prie
arba pašalinti bet kurį ar visą Turinį, prie kurio prieigą gaunate naudodami Paslaugas.

4.4

Prieiga prie paslaugų. Jums draudžiama naudoti Paslaugas (įskaitant bet kokius mėginimus tą
daryti) ne per sąsają, kurią Jums sukūrė NETGEAR, ir jums draudžiama naudoti Paslaugas
(įskaitant mėginimus tą daryti), naudojant bet kokius automatizuotus įrankius (įskaitant programinę
ir (arba) programinę aparatinę įrangą), funkcijas, Paslaugas ar kt. (įskaitant scenarijus ir paieškų
robotus).
Paslaugas naudoti galite tik toje sistemoje, kuriai yra leidžiama susijungti su NETGEAR
tinklalapiais. Jūs sutinkate Paslaugų neklastoti ir kitaip jų nemodifikuoti.

5.

SUTIKIMAS SU ELEKTRONINIŲ PRANEŠIMŲ GAVIMU.

5.1

Naudodami Paslaugas, Programinę įrangą ir kitus prietaisus sutinkate iš mūsų gauti tam tikrus
elektroninius pranešimus, susijusius su prietaisais, Programine įranga ir Paslaugomis, įskaitant, bet
neapsiribojant (a) pranešimais apie mūsų Produktų, Programinės įrangos ir Paslaugų naudojimą,
įskaitant bet kokius pranešimus apie naudojimo pažeidimus, (b) naujiniais ir (c) el. paštu siunčiama
reklamine medžiaga bei medžiaga, susijusia su NETGEAR produktais, Programine įranga ir
paslaugomis, jei su tuo sutinkate taikomų įstatymų nustatyta tvarka.

5.2

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame asmeninę jūsų informaciją, kaip pakeisti savo
nuostatas ir panaikinti reklaminės medžiagos prenumeratą, rasite Privatumo politikoje.

5.3

Jūs patvirtinate, kad bet kokie pranešimai, sutartys, paskelbimai ir kita Jums elektroniniu būdu
mūsų atsiųsta informacija patenkina visus teisinius komunikavimo reikalavimus.

6.

REKLAMOS

6.1

Remiantis galiojančiais teisės aktais, įmonė NETGEAR, teikdama Paslaugas, gali patalpinti arba
Jums rodyti skelbimus, reklaminę medžiagą arba reklamuoti skirtus produktus, kaip tai numatyta
Privatumo politikoje.

6.2

Remiantis galiojančiais teisės aktais, NETGEAR atsiųs Jums rinkodaros pobūdžio el. laiškus arba
naujienlaiškius ir mėgins tiesiogiai telefonu su Jumis susisiekti tik pagal galiojančius teisės aktus
ir Privatumo politiką, pavyzdžiui, jums užsiregistravus dėl Paslaugų gavimo.

7.

PROGRAMINĖ ĮRANGA, PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI IR PASLAUGŲ
ATNAUJINIMAI

7.1

Programinės įrangos naujiniai. NETGEAR teikiamos Paslaugos kartais gali susijungti su
NETGEAR serveriais ir patikrinti, ar nėra naujinių, pavyzdžiui, klaidų ištaisymų, pataisų,
patobulintų funkcijų, trūkstamų įskiepių ir naujų versijų (bendrai, „Programinės įrangos
naujinių“). Tokių Programinės įrangos naujinių forma gali būti įvairi ir jie skirti naudoti įvairiais
tikslais, pavyzdžiui, Paslaugų, naudojamo Trečiosios šalies produkto arba Paslaugoms naudoti
skirto prietaiso savybėms, saugumui ir patikimumui pagerinti.
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7.2

Privalomi naujiniai. Naudodami paslaugas Jūs sutinkate priimti visus programinės įrangos
naujinius ir atnaujinimus, kuriuos NETGEAR persiunčia į programinę įrangą, gaunamą kartu su
Paslaugomis. Jūs sutinkate, kad Jūsų NETGEAR prietaisas gali (i) kartais susijungti su NETGEAR
serveriais ir automatiškai patikrinti, ar nėra naujinių, pavyzdžiui, klaidų ištaisymų, kritinių sistemos
atnaujinimų, pataisų, patobulintų funkcijų, atnaujinimų, trūkstamų įskiepių ir naujų versijų bei (ii)
įdiegti Programinės įrangos naujinius. Jei automatinę Paslaugų naujinimo funkciją išjungsite, gali
nukentėti tam tikros Paslaugų funkcijos. Net ir išjungus automatinį Paslaugų naujinimą,
NETGEAR vis tiek gali įdiegti tam tikrų NETGEAR vidinėse sistemose veikiančių programų
naujinius.

8.

PASLAUGOSE ESANTIS TURINYS IR TEISĖS Į TURINĮ

8.1

Už Turinį visiškai atsako to Turinio kūrėjas. Turinys, be apribojimų, gali būti skelbimai, reklaminė
medžiaga, rėmėjų elementai arba kita medžiaga.

8.2

Turinys gali būti apsaugotas trečiosios šalies (pvz., partnerių, reklamuotojų, rėmėjų ar jų
tarpininkių, kurie tokį Turinį teikia įmonei NETGEAR) savininko arba intelektinės nuosavybės
teisėmis. Jums draudžiama modifikuoti, nuomoti, skolinti, parduoti, platinti ar kurti antrinius
kūrinius, remiantis Turiniu (visu arba jo dalimi), arba išduoti teises į Turinį suteikiančias licencijas.

9.

NAUDOTOJO TURINYS IR NAUDOTOJO TURINIO LICENCIJA

9.1

Įkeldamas, persiųsdamas, sukurdamas, patalpindamas, rodydamas ar kitaip naudodamas bet kokį
Naudotojo turinį įmonei NETGEAR suteikiate pasaulinio masto, nemokamą, neišimtinę, neriboto
laiko, neatšaukiamą, perduodamą ir perleidžiamą licenciją, suteikiančią teisę (a) naudoti, platinti,
atkurti, modifikuoti, pritaikyti, kurti antrinius kūrinius, viešai skelbti ir rodyti tokį naudojantis
Paslaugomis sukurtą Naudotojo turinį, kokio reikia, norint suteikti Paslaugas ir (b) saugoti
Naudotojo turinio (įskaitant visas susijusias intelektinės nuosavybės teises) kopiją archyvavimo ir
teisiniais tikslais („Naudotojo turinio licencija“).

9.2

Naudotojo turinio licencija įmonei NETGEAR suteikia teisę (a) imtis reikiamų veiksmų, kad būtų
galima apdoroti ir paruošti Naudotojo turinį Paslaugoms teikti, įskaitant bet kokius pakeitimus ir
(arba) pritaikymus, kurių reikia, kad Paslaugas būtų galima suteikti Naudotojams ir (arba) persiųsti
ar platinti Naudotojo turinį viešuosiuose tinkluose ir medijoje, taip pat (b) pateikti ir išnuomoti
Naudotojo turinį Trečiosioms šalims, laikantis atitinkamų Paslaugų naudojimo nuostatomis. Jūs
taip pat kiekvienam Paslaugų naudotojui suteikiate neišskirtinę licenciją naudotis Jūsų Naudotojo
turiniu, kiek tą leidžia Paslaugų funkcijos ir tiesiogiai Jūs, pagal šias Nuostatas ir sąlygas.

9.3

NETGEAR nėra Naudotojo turinio, kurį jūs pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, savininkas ir tik
Jums priklauso autorių bei visos kitos teisės į naudojantis Paslaugomis Jūsų pateiktą turinį. Kad
būtų aišku, Naudotojo turinio licencijos įmonei NETGEAR suteikiamos teisės neturi įtakos Jūsų
savininko teisėms arba teisei suteikti papildomas licencijas į Jūsų Naudotojo turinyje esančią
medžiagą, nebent būtų susitarta kitaip.

9.4

Už intelektinės nuosavybės teisių į Naudotojo turinį apsaugą ir užtikrinimą esate atsakingi patys.
NETGEAR nėra įsipareigojusi to daryti.

9.5

Jei mums paprašius (pvz., per pranešimų lentas arba kartu su sutikimais), atsiųsite arba patalpinsite
tam tikras paraiškas arba jei mums atsiųsite pasiūlymų, idėjų, pastabų, nuotraukų, brėžinių,
koncepcijų, komentarų, patobulinimo siūlymų, rekomendacijų ir kitos su prietaisų ar Paslaugų
tobulinimu susijusios informacijos, ar apskritai bet kokios informacijos (kiekvienas atskirai
„Pareiškimas“, o bendrai „Pareiškimai“), Paraiškos kiekvienu atveju bus laikomos
nekonfidencialiomis. Pareiškimai nuo Naudotojo turinio yra atskirti. NETGEAR neįsipareigoja
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užtikrinti Pareiškimų konfidencialumo ir NETGEAR neatsako už tokių Pareiškimų naudojimą ar
atskleidimą. NETGEAR visus Pareiškimus gali naudoti be jokių apribojimų ir bet kokiu tikslu,
įskaitant, be apribojimų, atkūrimą, atskleidimą, persiuntimą, skelbimą, transliavimą ar patalpinimą,
o Jūs neatšaukiamai atsisakote bet kokių pretenzijų į teiginį, kad toks Pareiškimų naudojimas
pažeidžia Jūsų teises, įskaitant, be apribojimų, autorių teises, prekių ženklus, moralės teises,
privatumo teises, savininko ar kitas nuosavybės teises, viešumo teises arba teisę į medžiagas ir
idėjas. Įmonė NETGEAR turi ir jai neatšaukiamai suteikiama teisė, bet ne įsipareigojimas, naudoti
ar kitaip pritaikyti Pareiškimą bet kokiu būdu ir tikslu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, atkūrimu,
modifikavimu, pritaikymu, skelbimu, transliavimu, licencijavimu, atlikimu, patalpinimu,
pardavimu, vertimu, įtraukimu, antrinių kūrinių sukūrimu arba platinimu bet kokiomis
priemonėmis, žinomomis arba vėliau sukurtomis, visame pasaulyje, neribotą laiką, nesuteikiant
Jums jokios kompensacijos ar nuopelnų. Pateikdami Pareiškimą bet kuriai NETGEAR Paslaugai
arba įmonei NETGEAR Jūs užtikrinate, kad jis yra Jūsų ir nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių,
įskaitant, be apribojimų, intelektinės nuosavybės teises bei viešumo ir (arba) privatumo teises.
Pareiškimai nebus patvirtinti ar grąžinti. Jūs sutinkate ir suprantate, kad NETGEAR nėra
įsipareigojusi naudoti Jūsų NETGEAR Paslaugai ar įmonei NETGEAR pateiktų Pareiškimų ir Jūs
neturite teisės priversti jų naudoti. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad jūsų santykiai su įmone
NETGEAR nėra konfidencialūs, įpareigojantys ar grįsti kitokiais specialiais reikalavimais, o Jūsų
sprendimas įmonei NETGEAR pateikti kokią nors informaciją įmonę NETGEAR įpareigoja tiek
pat, kiek bet kurį plačiosios visuomenės narį. Jūs suprantate ir patvirtinate, kad NETGEAR nuolat
sulaukia naujų idėjų, istorijų, projektų ir kitos literatūrinės medžiagos ir kad naujos idėjos yra
nuolat pateikiamos NETGEAR darbuotojams arba jas pasiūlo patys darbuotojai. Daugelis idėjų ar
istorijų gali konkuruoti, būti panašios arba identiškos Jūsų Pareiškimui temos, idėjos, plano,
formato ar kitų veiksnių prasme. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad neturėsite teisės į jokią
kompensaciją tuo atveju, jei NETGEAR panaudos bet kokią į Jūsų panašią ar tokią pačią idėją.
Galiausiai, Jūs patvirtinate, kad Jums turint nusiskundimų dėl faktinio ar tariamo Jūsų NETGEAR
Paslaugai ir (arba) įmonei NETGEAR pateiktos medžiagos panaudojimo, žala, jei tokia būtų, nebus
kompensuojama ir jums nebus suteikiama teisė į draudžiamąsias ar kitokias nešališkas išlygas ir
teisė į pagal pateiktą medžiagą pagaminto produkto gamybos, platinimo, demonstravimo ar kitokio
panaudojimo dalį, o Jūsų teisės ir kompensacijos tokiu atveju griežtai apsiribos teise į žalos, jei
tokia būtų, atlyginimą, jei vyktų teismas.
9.6

Kartais NETGEAR gali paprašyti, kad Naudotojai savanoriškai paaukotų savo Naudotojo turinį
NETGEAR atliekamiems tyrimams bei produkto tobulinimams („Paaukotas naudotojo turinys“).
Jei nuspręstumėte paaukoti savo Naudotojo duomenis, įmonė NETGEAR aiškiai nurodys, kad tai
darote savanoriškai. Tokiam Paaukotam naudotojo turiniui Jūs įmonei NETGEAR suteikiate
pasaulinio masto, nemokamą, neišimtinę, neriboto laiko, neatšaukiamą, perduodamą ir
perleidžiamą licenciją, suteikiančią teisę (a) peržiūrėti, naudoti, platinti, atkurti, modifikuoti,
pritaikyti, kurti antrinius kūrinius, viešai skelbti ir rodyti ir Paaukotą naudotojo turinį (įskaitant
visas susijusias intelektinės nuosavybės teises), kiek to reikia NETGEAR produktams ir
paslaugoms teikti, tobulinti ir keisti; (b) saugoti Paaukoto naudotojo turinio kopiją tyrimams,
produktų tobulinimui, kūrimui, archyvavimui ir teisiniais tikslais. Taip pat sutinkate, kad
NETGEAR turi teisę keisti, modifikuoti arba sujungti Paaukotą naudotojo turinį su kitais kūriniais.
Tokiu atveju Naudotojas atsisako bet kokių autorių teisių į antrinius kūrinius iš Paaukoto naudotojo
turinio ir patvirtina, kad bet kokie antriniai kūriniai iš Paaukoto naudotojo turinio, nepažeidžia
„moralinių teisių“, neiškraipo, neišdarko, nešmeižia ir nėra sukurti iš neteisėtai panaudoto Paaukoto
naudotojo turinio. Taip pat nurodote, užtikrinate ir pažadate, kad (i) esate vienintelis Paaukoto
naudotojo turinio savininkas, atstovas ir turėtojas BEI (ii) turite teisę suteikti licenciją į Paaukotą
naudotojo turinį.

10.

NETGEAR PASLAUGŲ LICENCIJA

10.1

Nuosavybė.
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10.2

(a)

NETGEAR priklauso visos teisės į Paslaugas, įskaitant, be apribojimų visas galiojančias
intelektinės nuosavybės teises arba kitas nuosavybės teises į Paslaugas ir susijusius
prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar jie įregistruoti / teisiškai apsaugoti, ar ne. NETGEAR
pasilieka visas teises į Paslaugas, išskyrus nurodytas šiose Nuostatose ir sąlygose bei
Specialiosiose nuostatose.

(b)

Kad galėtumėte naudoti arba turėti laisvą prieigą prie tam tikrų Paslaugų funkcijų, prietaise
gali prireikti tam tikrų programų. Privalote įdiegti ir naudoti visas programas, pirkimo metu
esančias prietaise bei kitas programas, kurias NETGEAR kartais gali atsiųsti į Jūsų
prietaisą. NETGEAR ir jos licencijų savininkai turi visas teises bei intelektinės nuosavybės
teises į minėtą programinę įrangą. NETGEAR taip pat turi nuosavybės teisę į visas
NETGEAR autorių teises bei prekių ženklus (įskaitant NETGEAR prekių ženklus). Jei
NETGEAR teikia trečiosios šalies programinę įrangą, atitinkama trečioji šalis išlaiko teisę
į programinę įrangą, autorių teises ir prekių ženklus.

Licencijos apribojimai. Neapribojant 4 skyriaus reikalavimų Jums draudžiama:
(a)

kitam naudotojui ar trečiajai šaliai suteikti licenciją, suteikiančią teisę naudoti Paslaugas
arba kitaip pasiekti Jūsų paskyrą ar Paslaugas;

(b)

naudoti Paslaugas Paslaugoms kitiems asmenims ar trečiosioms šalims teikti;

(c)

kitaip priskirti, suteikti sublicenciją arba teisę į Jūsų paskyrą ir (arba) Paslaugas arba kitas
teises pagal licenciją nuomoti Jūsų paskyrą ir (arba) Paslaugas, arba kitaip perleisti savo
paskyrą ir (arba) Paslaugas ar kitokias teises trečiajai šaliai;

(d)

kopijuoti, redaguoti, modifikuoti, keisti arba kurti antrinius kūrinius, analizuojant nustatyti,
iš ko ir kaip gaminys pagamintas, išmontuoti, dekompiliuoti, kurti antrinius kūrinius ar
kitaip mėginti ištraukti Paslaugų (arba jų dalies) šaltinio kodą, nebent tą daryti raštu leido
NETGEAR, arba leidžia įstatymai ir Jūs neleisite bei nesuteiksite licencijos to daryti jokiai
trečiajai šaliai.

10.3

Atvirojo kodo programinė įranga. Tam tikriems Paslaugoms skirtos programinės įrangos
komponentams galioja GNU viešoji bendra licencija („GPL“) arba atvirojo kodo licencijos
(„Atvirojo kodo programinė įranga“). Atvirojo kodo programinei įrangai šių Nuostatų ir sąlygų
10 skyriuje nurodyti apribojimai netaikomi. Atvirojo kodo programinę įrangą, kuriai galioja GPL
arba kitas nemokamos arba atvirojo kodo programinės įrangos licencijos modelis, galite laisvai
naudoti, modifikuoti ir platinti. jei tik laikotės GPL (galima rasti adresu
www.gnu.org/copyleft/gpl.html) nuostatų arba kitos nemokamos ar atvirojo kodo programinės
įrangos licencijos nuostatų. Kad būtų aišku, šios Nuostatos ir sąlygos neapriboja jūsų teisių bei
nesuteikia teisių, svarbesnių už atvirojo kodo programinės įrangos licencijos nuostatas.

11.

PREKIŲ ŽENKLAI

11.1

Jums nesuteikiama teisė naudoti NETGEAR prekių ženklų, Paslaugų ženklų, logotipų, domenų
pavadinimų ar kitų išskirtinių prekių ženklų elementų („NETGEAR prekių ženklų“) neturint
išankstinio raštiško NETGEAR sutikimo. Jei jums atskirtu raštišku leidimu yra leidžiama naudoti
NETGEAR prekių ženklus, juos naudoti galima tik pagal atskirą susitarimą.

11.2

Jums draudžiama šalinti, užtemdyti, uždengti, modifikuoti ar kitaip keisti bet kokius pranešimus
apie nuosavybės teises, ženklus, prekių ženklus, Paslaugų ženklus, logotipus ir kitus NETGEAR
arba trečiosios šalies ženklus (įskaitant autorių teises ir prekių ženklų informaciją), kurie yra
matomi naudojant Paslaugas. Jūs sutinkate tokių ženklų, prekių ženklų, Paslaugų ženklų, logotipų
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ar kitų NETGEAR arba trečiosios šalies ženklų nenaudoti ne pagal paskirtį, kai toks naudojimas
gali suklaidinti kitus arba sukelti painiavą tarp tokių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininko,
licencijos turėtojo ar įgaliotojo naudotojo.
12.

REGISTRACIJA IR PASKYROS DUOMENYS

12.1

Registracija. Teikiant kai kurias Paslaugas ar funkcijas jums gali reikėti užsiregistruoti ir atidaryti
paskyrą (įskaitant naudotojo ID ir slaptažodžio sukūrimą bei registracijos duomenų įvedimą (kaip
nurodyta toliau) (bendrai, „Paskyros duomenys“). Registruojantis gali reikėti įvesti šią
informaciją: (i) savo vardą, (ii) sistemos identifikavimo numerį (nurodomą, pavyzdžiui, tam tikroje
NETGEAR programinėje aparatinėje įrangoje), jei aktualu, ir (iii) el. pašto adresą (bendrai,
„Registracijos duomenys“). Jūs sutinkate pateikti tikslius, visus ir naujausius Registracijos
duomenis. NETGEAR gali nutraukti Jūsų paskyros galiojimą, jei pateiksite netikslią ir ne visą
informaciją. Jūs sutinkate, kad NETGEAR saugotų ir naudotų Paskyros duomenis, kuriuos
pateikėte savo paskyrai išlaikyti ir mokesčiams apmokėti.

12.2

Vieningas prisijungimas.

12.3

(a)

NETGEAR gali įdiegti integruotą registravimosi sprendimą, taikant vieno prisijungimo
procesą („Vieningą prisijungimą“). Vieningas prisijungimas reiškia, kad atidarius
NETGEAR paskyrą, savo Naudotojo paskyrą ir ID galėsite naudoti kitoms NETGEAR
paslaugoms. Tokiu būdu atskiroms Paslaugoms nereikia turėti atskirų Naudotojo paskyrų
ir ID. Vieningas prisijungimas taip pat suteikia galimybę vienu metu prisijungti prie
paslaugų ir atsijungti nuo jų iš skirtingų prietaisų.

(b)

Vieningas prisijungimas suteikia galimybę savo Paslaugas prie paskyros prijungti iš
trečiosios šalies socialinės medijos tinklavietės, pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“ ir
„Google+“, naudojant taikomųjų programų sąsają (API) arba kitą programinę įrangą. Jei
naudodami vieningą prisijungimą iš savo paskyros prisijungiate prie tokių trečiųjų šalių
tinklaviečių, suteikiate mums prieigą prie tokiose paskyrose esančios informacijos, tarp
kurios gali būti ir asmenį identifikuojanti informacija. Be to, suprantate, kad vieningo
prisijungimo funkciją naudodami per socialinės medijos ar kitą trečiosios šalies paskyrą,
veikla, kuria tuo metu užsiimate, gali būti paskelbta trečiosios šalies tinklavietėje. Jūs patys
nusprendžiate, ar naudoti tokias trečiųjų šalių tinklavietes. Prieš naudojant vieningo
prisijungimo funkciją prisijungti prie savo paskyrų tokių trečiųjų šalių tinklavietėse arba
prieš tokiose vietose dalinantis puslapiais ir informacija su savo draugais, rekomenduojame
perskaityti kiekvienos tokios trečiosios šalies tinklavietės privatumo politiką.

(c)

Patvirtinate, kad neturite savo vieningo prisijungimo naudotojo vardo. NETGEAR gali
reikalauti grąžinti arba panaudoti jūsų vieningo prisijungimo naudotojo vardą.

Paskyros duomenų apsauga.
(a)

Jūs patys esate atsakingi už savo Paskyros duomenų bei veiklos, kurią vykdote savo
paskyroje, konfidencialumo išlaikymą. Sutinkate iškart pranešti NETGEAR apie neleistiną
jūsų paskyros arba Paskyros duomenų naudojimą. Vos tik sužinoję, kad jūsų paskyros
duomenys buvo neteisėtai panaudoti arba buvo kitaip pažeistas saugumas, iškart praneškite
NETGEAR.

(b)

Savo paskyros duomenų saugumą ir apsaugą užtikrinsite bei nuo neleistinos trečiųjų šalių
prieigos prie savo paskyros duomenų ir pačios paskyros apsisaugosite (i) nenaudodami
akivaizdžių naudotojų ID arba slaptažodžių, (ii) reguliariai keisdami savo slaptažodį, (iii)
neatskleisdami savo slaptažodžio (-ių) ir nesuteikdami kitiems naudotojams ar trečiosioms
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šalims prieigos prie savo paskyros duomenų arba paslaugų, taip pat (iv) kiekvieno seanso
pabaigoje uždarydami savo paskyrą.
(c)

NETGEAR gali atsižvelgti į jūsų nurodymus, jei juos pateikė naudotojas arba trečioji šalis,
naudodama arba pateikdama jūsų paskyros duomenis.

(d)

Jūs sutinkate nenaudoti jokių kitų naudotojų ar asmenų paskyros duomenų ar paslaugų,
neturėdami tokių naudotojų ar asmenų, besinaudojančių atitinkama Paslauga, sutikimo.

(e)

Atsidarę atitinkamą NETGEAR Paslaugą, savo paskyros duomenis peržiūrėti ir keisti
galite bet kuriuo metu.

12.4

Duomenų analitiniai veiksniai. Sutinkate, kad NETGEAR rinktų ir naudotų techninius duomenis
bei susijusią informaciją, įskaitant, tačiau neapsiribojant, technine informacija apie Jūsų mobilųjį
prietaisą, NETGEAR produktą, trečiosios šalies produktą ir Paslaugą, pavyzdžiui, prisijungimų
duomenis, diagnostikas, juostos naudojimą, „Wi-Fi“ naudojimą, veikimą ir įvairius kitus analitinius
veiksnius apie su Jumis arba Naudotoju susijusius prietaisus. Šie duomenys ir susijusi informacija
renkama siekiant pagerinti Paslaugų ir NETGEAR produkto palaikymo kokybę. NETGEAR šią
informaciją gali naudoti Paslaugų ir produktų kokybei gerinti arba Jums teikdama papildomas
Paslaugas ir technologijas, tačiau NETGEAR jokiu būdu nepriklausomos rinkodaros ir reklamos
tikslais trečiosioms šalims neatskleis asmeninės informacijos apie Jus, nebent Jūs sutiktumėte ją
atskleisti. Neturėdama Jūsų sutikimo, NETGEAR nenaudoja surinktų techninių duomenų ir
susijusios informacijos produktams ar paslaugoms reklamuoti arba sekti bei rinkti informaciją apie
tinklalapius, kuriuose lankotės, arba rinkti duomenis apie duomenų srautus Jūsų tinkle. Jūs turite
teisę bet kuriuo metu atnaujinti savo paskyros duomenis. Tokius pakeitimus galima atlikti
prisijungus prie savo paskyros. Jei neleisite rinkti, saugoti ar naudoti Jūsų paskyros duomenų, kai
kurios Paslaugų funkcijos gali būti apribotos.

12.5

Duomenų perdavimas. Teikiant kai kurias paslaugas, gali prireikti plačiajuosčio interneto ryšio
arba mobiliųjų duomenų ryšio. Jūs patys privalote susimokėti už interneto ryšį arba duomenų planą,
kurį reikia naudoti dėl to, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis. Nepamirškite, kad jūsų tinklo
operatorius gali apmokestinti prieigą prie savo tinklo, prisijungimą prie tinklo per savo mobilųjį
telefoną / prietaisą bei duomenų kiekį, kurio reikia naudojant Paslaugas arba produktus. Prieš
naudodami Paslaugas arba produktus, patys privalote patikrinti, kokius mokesčius taiko jūsų ryšio
operatorius. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad patys esate atsakingi už visų ginčų su interneto
paslaugos teikėju arba mobiliojo ryšio operatoriumi išsprendimą. Persiunčiant ir peržiūrint įrašytus
vaizdus bei prietaisuose su duomenų planais naudojant NETGEAR mobiliąsias programas gali tekti
nemažai papildomai sumokėti. NETGEAR nėra atsakinga ir neužtikrina plačiajuosčio interneto
ryšio ar duomenų plano prieinamumo, veikimo ir kainos.

13.

MOKĖJIMAI

13.1

Mokėjimo būdai. NETGEAR gali pasiūlyti įvairių mokėjimo būdų, pagreitinančių produktų
pirkimą, naudojantis Paslaugomis. Apie tokius mokėjimo būdus būsite informuoti vėliausiai
užsakymo proceso pradžioje. Sutinkate laikytis susijusių Paslaugos teikimo nuostatų ir kitų
mokėjimo būdus reglamentuojančių teisinių susitarimų su NETGEAR arba trečiąja šalimi.
Sutinkate, kad NETGEAR savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo įkeltų arba pašalintų mokėjimo
būdus.

13.2

Mokėjimas. Jūs sutinkate sumokėti už produktus, kuriuos perkate naudodamiesi Paslaugomis, ir
kad NETGEAR atitinkamą sumą atskaičiuotų nuo jūsų kredito kortelės ar kitokios mokėjimo
priemonės (atsižvelgiant į jūsų pasirinkimą). ESATE ATSAKINGI UŽ LAIKU ĮVYKDOMĄ
VISŲ MOKESČIŲ APMOKĖJIMĄ IR UŽ GALIOJANČIOS KREDITO AR KITOKIOS
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MOKĖJIMO PRIEMONĖS DUOMENŲ PATEIKIMĄ NETGEAR. Mokesčiai bus atskaičiuoti
nuo kredito kortelės ar kitokios mokėjimo priemonės, kurią nurodysite registracijos metu. Jei norite
nurodyti kitokią mokėjimo priemonę arba jei pasikeitė Jūsų kredito kortelės duomenys, savo
informaciją privalote pakeisti internetu ir dėl to, kol NETGEAR tikrins naują mokėjimo
informaciją, gali laikinai sutrikti prieiga prie Paslaugų.
13.3

13.4

Prenumerata.
(a)

Kai kurias Paslaugas reikia prenumeruoti. Sutinkate iš anksto sumokėti prenumeratos
mokestį. Jūsų prenumeratos laikotarpis nurodomas prenumeratos plane. Prenumeratos
mokestis imamas už Paslaugas, numatytas prenumeratos plane. Galite rinktis apmokėjimo
už prenumeratą būdą ir galite keisti pasirinktą mokėjimo variantą, atsižvelgiant į
prenumeratos planą, pranešę NETGEAR. Jei dėl kokių nors priežasčių reikės suaktyvinti
pasibaigusio galiojimo prenumeratą, reikės sumokėti suaktyvinimo mokestį. Jei
Paslaugoms registruositės mokėdami bandomojo laikotarpio prenumeratos mokestį, gali
būti taikomi papildomi apribojimai. Nesvarbu, kokį prenumeratos mokėjimo būdą
pasirinksite, jūsų prenumeratos mokestis apims tik tas Paslaugas, savybes ir funkcijas,
kurios yra nurodytos Jūsų pasirinktame plane. NETGEAR gali pasiūlyti įvairius
prenumeratos planus su skirtingais lygiais ir Paslaugomis.

(b)

Norėdami užsiprenumeruoti ir už prenumeratą mokėti periodiškai, privalote internetu
pateikti nurodytus duomenis, pasirinkti mokėjimo būdą, pažymėti laukelį „Automatiškai
atnaujinti Paslaugų planą“ ir paspausti „Tęsti“. Automatinio atnaujinimo patvirtinimo
laišką gausite iškart po to, kai atliksite pirmą apmokėjimą. Pasirinkę periodiško mokėjimo
variantą (t. y. kas mėnesį arba kartą per metus), sutinkate, kad kiekvieno periodo pradžioje
Jūsų pasirinktu dažnumu NETGEAR prenumeratos mokestį automatiškai nuskaičiuotų nuo
kredito ar kitokios mokėjimo kortelės, nurodytos ir susietos su Jūsų paskyra, tol kol
nutrauksite prenumeratą, pašalinę pažymėjimą nuo automatinio atnaujinimo parinkties
savo paskyros nustatymuose arba atšauksite savo Paslaugas. Atšaukti turite prieš nuo
kredito ar kitokios mokėjimo kortelės nuskaičiuojant prenumeratos mokestį. Jei jums
taikomas bandomojo laikotarpio prenumeratos mokestis, už visus atnaujinimus po šio
laikotarpio reikės mokėti įprasto dydžio prenumeratos mokestį. Prieigos prie Paslaugų
negausite tol, kol NETGEAR arba jos atstovas nepatikrins kredito kortelės informacijos
tinkamumo ir tikslumo, ir kad Jūsų kredito kortelės paskyra yra įregistruota. Apie
automatinį
atnaujinimą
primenantį
el.
laišką
gausite
prieš
įvykstant
atnaujinimui. Priminimą taip pat gausite dieną prieš atnaujinimą. Jums bus primenama,
kad jūsų prenumeratos galiojimas bus pratęstas.

Mokesčių pakeitimai.
(a)

Naudojantis Paslaugomis siūlomų produktų kainos gali bet kuriuo metu pasikeisti.
Neužtikrinama, kad kainos nesikeis, o sumažėjus kainai ar bandomojo laikotarpio
mokesčiui kompensacijos nemokamos.

(b)

Remdamasi galiojančiais teisės aktais, NETGEAR gali pakeisti Paslaugų mokesčius arba
papildomai apmokestinti savybes ir funkcijas, kurios nebuvo Paslaugų dalimi. Tokie
mokesčių pakeitimai ir papildomi mokesčiai bus taikomi tik atėjus Jūsų prenumeratos
atnaujinimo terminui. Jei mokesčių pakeitimais ar papildomais mokesčiais esate
nepatenkinti, galite nutraukti Paslaugų naudojimą ir turite teisę susigrąžinti tą sumokėtą
mokesčių dalį, kuri dar nebuvo panaudota Paslaugoms teikti. Apie bet kokius mokesčių
pasikeitimus ar naujus mokesčius NETGEAR Jums praneš Jūsų paskyroje nurodytu el.
pašto adresu.
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13.5

Vėluojantis apmokėjimas. NETGEAR be įspėjimo gali sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą,
jei jūsų kredito kortelė būtų atmesta arba jei Jūsų kortelės išdavėjas (jo atstovas ar filialas) siektų
susigrąžinti anksčiau už Paslaugas įmonei NETGEAR sumokėtą sumą. Sutinkate, kad visoms
trisdešimt (30) ar daugiau dienų neapmokėtoms sumoms gali būti taikomos palūkanos. Kol nebus
sumokėta vėluojanti apmokėti suma ir palūkanos, mėnesinė palūkanų norma sieks vieną kablelis
penkis procento (1,5 %) nuo paskutinės neapmokėtos sumos arba bus taikoma didžiausia pagal
įstatymą leidžiama palūkanų norma (atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė). Tokios teisės papildo, o
ne pakeičia kitų NETGEAR teisių ir priemonių. Nevykdant įsipareigojimų, Jūsų paskyrą
NETGEAR gali pateikti trečiajai šaliai, kad išieškotų nesumokėtas sumas.

13.6

Trečiųjų šalių produktų prieinamumas. Jei po sandorio, bet prieš atsisiuntimą Trečiosios šalies
produkto nebelieka, vienintelė galima išeitis yra pinigų grąžinimas. Jei Jūsų produkto pristatymas
vėluoja dėl techninių problemų arba nepagrįstų priežasčių, vienintelė išeitis yra produkto
pakeitimas arba sumokėtos sumos grąžinimas, kaip nurodo NETGEAR. Jūsų teisė reikalauti
kompensuoti žalą pagal 19 skyrių bei teisė nutraukti savo Paskyros galiojimą niekur nedingsta.

14.

NETGEAR PRODUKTAMS TAIKOMOS NUOSTATOS

14.1

NETGEAR siūlo įvairius produktus ir Paslaugas. Be šių Nuostatų ir sąlygų produktams ir
Paslaugoms gali būti taikomos papildomos arba kitokios nuostatos ir sąlygos. Specialiosios
tokiems produktams ir Paslaugoms taikomos nuostatos ir sąlygos, jei skiriasi arba papildo šias
Nuostatas ir sąlygas, yra įtraukiamos ir yra svarbesnės nei šios Nuostatos ir sąlygos.

14.2

Mūsų iOS programai (-oms) taikomos nuostatos. Jums naudojant bet kurios versijos NETGEAR
mobiliąją programą („Programą“) skirtą „iPhone“ su iOS operacine sistema iš „Apple Inc.“
(„Apple“) , be šių Nuostatų ir sąlygų galioja toliau nurodytos nuostatos:
(a)

„Apple“ nėra įtraukta į šias Nuostatas ir sąlygas, jai nepriklauso jokios NETGEAR
Programos ir ji už jas nėra atsakinga. „Apple“ neteikia jokių NETGEAR Programos
garantijų, išskyrus, jei taikoma, pirkimo kainos grąžinimo garantiją. „Apple“ nėra
atsakinga už NETGEAR Programos priežiūrą ar kitokį palaikymą ir neprisiima jokios
atsakomybės už pretenzijas, nuostolius, įsiskolinimus, žalą ar išlaidas, susijusias su
NETGEAR Programa, įskaitant bet kokią atsakomybę už trečiosios šalies produktą,
pretenzijas, kai NETGEAR Programa neatitinka taikomų teisinių ar reguliavimo
reikalavimų, pretenzijas, susijusias su vartotojų apsaugos ar panašiais įstatymais, ir
pretenzijas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. Visus klausimus ir
skundus dėl NETGEAR Programos, įskaitant tuos, kurie yra susiję su intelektinės
nuosavybės teisėmis, reikia pateikti NETGEAR, atsižvelgiant į 26 skyriaus reikalavimus
(„Kontaktiniai duomenys“).

(b)

Pagal šias Nuostatas ir sąlygas Jums suteikiama licencija yra neperduodama ir suteikianti
teisę NETGEAR Programą naudoti „Apple“ prekių ženklu pažymėtame produkte, kuriame
veikia iOS operacinė sistema ir kuris priklauso Jums, arba juo naudotis leidžiama pagal
„Apple App Store“ paslaugų nuostatose pateiktas naudojimo taisykles. Be to, naudodami
NETGEAR Programą, privalote laikytis visų trečiųjų šalių taikomų sutartinių nuostatų,
pavyzdžiui, duomenų siuntimo belaidžiu būdu sutarties nuostatų.

(c)

Jūs patvirtinate ir užtikrinate, kad (1) esate ne toje šalyje, kurioje galioja JAV Vyriausybės
taikomas embargas arba kurią JAV Vyriausybė paskelbė „teroristus remiančia“ šalimi ir
(2) nesate įtraukti į kurį nors JAV Vyriausybės uždraustų ar apribotų šalių sąrašą.

(d)

„Apple“ ir „Apple“ dukterinės bendrovės yra trečiosios šalies naudos iš šių Nuostatų ir
sąlygų gavėjai, o jums patvirtinus šias Nuostatas ir sąlygas jiems, kaip trečiosios šalies
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naudos gavėjams, suteikiama taisė (ir bus laikoma, kad jie tą teisę priėmė) priversti vykdyti
šias Nuostatas ir sąlygas; nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, NETGEAR teisei pradėti,
panaikinti ar nutraukti bet kokius pakeitimus, atsisakymus ar susitarimus pagal šias
Nuostatas ir sąlygas jokios trečiosios šalies sutikimas įtakos neturi.
15.

PRIVATUMAS IR ASMENINIŲ DUOMENŲ APSAUGA

15.1

Privatumo politika. Atlikdami registraciją Jūs suprantate ir sutinkate, kad NETGEAR rinktų,
laikytų ir naudotų Jūsų paskyros duomenis pagal NETGEAR privatumo politiką, kurią galima rasti
adresu http://www.NETGEAR.com/about/privacy-policy/. Rekomenduojame dažnai peržiūrėti
privatumo politiką.

15.2

Duomenų apsaugos įstatymų laikymasis. Kiekviena šalis privalo laikytis atitinkamų duomenų
apsaugos įstatymuose („DAĮ“) numatytų įsipareigojimų. Jūs įsipareigojate nevykdyti jokių
veiksmų, dėl kurių NETGEAR tektų pažeisti savo įsipareigojimus, ir jokia šios Sutarties dalis
neužkerta kelio bet kuriai šaliai imtis DAĮ laikymuisi užtikrinti būtinų veiksmų. Jūs

15.3

Jūs aiškiai sutinkate, kad NETGEAR persiųstų asmeninius duomenis už Europos ekonominės
erdvės ribų, kad Paslaugas galėtų teikti toms vietovėms, kurios neužtikrina tokio paties lygio
duomenų apsaugos, kaip Jūsų šalis. Šiuo atveju NETGEAR imsis atitinkamam asmeninių Jūsų
duomenų apsaugos lygiui užtikrinti būtinų veiksmų, įskaitant, pavyzdžiui, duomenų persiuntimo
sutartis, sudarytas pagal ES standartinio modelio punktus, ES ir JAV privatumo skydą (angl.
Privacy Shield) bei kitas priemones, kurias numato galiojantys įstatymai.

15.4

Teismui, teisinei ar reguliavimo institucijai pareikalavus arba po teismo sprendimo ar šaukimo į
teismą, pateikimo teismui prašymo ar kitokio teisinio proceso NETGEAR gali teikti pateikti
atitinkamą informaciją. Tokių šaukimų į teismą ar teismo sprendimų atveju, informaciją
NETGEAR gali pateikti apie tai Jums pranešdama arba nepranešdama.

16.

JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

16.1

GARANTIJA.
NETGEAR PRIETAISŲ IR PASLAUGŲ NENAUDOJIMAS TAM TIKROSE SISTEMOSE
– SUTINKATE NETGEAR PRIETAISŲ IR PASLAUGŲ NENAUDOTI BRANDUOLINIŲ
OBJEKTŲ, GYVYBĖS PALAIKYMO AR RYŠIŲ SISTEMOSE, ORO TRANSPORTO
VALDYMO SISTEMOSE IR KITOSE PANAŠIOSE SISTEMOSE, KURIOSE SUTRIKUS
PASLAUGŲ VEIKIMUI KILTŲ MIRTIES, SUŽALOJIMO AR STIPRIOS FIZINĖS ŽALOS IR
ŽALOS APLINKAI PAVOJUS.
NAUDOTOJO TURINYS – PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ PATEIKIAMĄ NAUDOTOJO
TURINĮ IR PASEKMES, SUSIJUSIAS SU TOKIU NAUDOTOJO TURINIU (ĮSKAITANT
NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIĄ GALI PATIRTI NETGEAR, KAIP NURODYTA 19
SKYRIUJE). JŪS GARANTUOJATE IR ĮMONEI NETGEAR NURODOTE, KAD:
(a)

ESATE VISŲ TEISIŲ Į NAUDOTOJO TURINĮ SAVININKAS ARBA ESATE KITAIP
ĮGALIOTAS SUTEIKTI ĮMONEI NETGEAR NAUDOTOJO TURINIO LICENCIJĄ;

(b)

NAUDOTOJO TURINYS NIEKAIP NEPAŽEIS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS AR
KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ IR JAME NEBUS JOKIOS VIEŠAI
NEATSKLEISTOS INFORMACIJOS;
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(c)

NAUDOTOJO TURINYJE NEBUS JOKIOS MEDŽIAGOS, KURI BŪTŲ
PAVOJINGA, NETIKSLI, PORNOGRAFINĖ, PRIEKABIAUJANTI, NEPADORI,
GRASINANTI, ĮŽEIDŽIANTI AR KITAIP NETEISĖTA ARBA NEATITINKANTI
GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ;

(d)

NAUDOTOJO TURINYJE NEBUS JOKIŲ VIRUSŲ AR KITOS PAVOJINGOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KODO AR PANAŠIŲ PRIEMONIŲ IR PRIETAISŲ,
KURIE GALĖTŲ SUGADINTI, PAKENKTI, IŠJUNGTI ARBA KITAIP PAVEIKTI AR
APRIBOTI PASLAUGŲ FUNKCIJAS IR SAVYBES, IR (ARBA) JOKIO PRIETAISO,
KURIS NAUDOTŲ TOKĮ NAUDOTOJO TURINĮ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR
TOKS PRIETAISAS PRIKLAUSO NETGEAR, KITAM NAUDOTOJUI AR
TREČIAJAI ŠALIAI, ĮSKAITANT SERVERĮ, TINKLŲ MAZGUS IR KITĄ PANAŠIĄ
ĮRANGĄ;

(e)

NAUDOTOJO TURINYS ATITIKS VISAS AMŽIAUS CENZO TAISYKLES IR
REIKALAVIMUS (ĮSKAITANT TIKSLŲ IR TINKAMĄ KLASIFIKAVIMĄ BEI,
ATITINKAMAIS ATVEJAIS, NAUDOTOJO TURINIO VERTINIMĄ) PAGAL
GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, ĮSKAITANT TOS ŠALIES, KURIOJE GYVENATE
ARBA KURIOJE BŪDAMI NAUDOJATĖS PASLAUGOMIS;

(f)

NAUDOTOJO TURINĮ NAUDOJANT PER TINKLĄ NETGEAR NEREIKĖS MOKĖTI
JOKIŲ PINIGINIŲ ĮNAŠŲ (ĮSKAITANT LICENCIJŲ MOKESČIUS, RINKLIAVAS IR
PAN.) JOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI (SURINKIMO ORGANIZACIJOMS); IR

(g)

JŪS NEAPSIMETINĖSITE KITAIS ŽMONĖMIS.

16.2

ATLYGINIMAS. JŪS SUTINKATE GINTI, ATLYGINTI NUOSTOLIUS IR APSAUGOTI
NETGEAR NUO BET KOKIŲ IR VISŲ PRETENZIJŲ, TEISMO PROCESŲ, PAKENKIMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, NUOSTOLIŲ IR IŠLAIDŲ (ĮSKAITANT PAGRĮSTUS MOKESČIUS
ADVOKATAMS), ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, PRETENZIJOMIS ĮMONEI
NETGEAR DĖL APLAIDUMO, PRIVATUMO PAŽEIDIMO, AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO
IR (ARBA) PREKIŲ ŽENKLŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO, SUSIJUSIO SU ARBA ATSIRADUSIO
DĖL JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GARANTIJŲ, SUSITARIMŲ AR PRIEVOLIŲ NEVYKDYMO
PAGAL ŠIAS NUOSTATAS IR SĄLYGOS, DĖL NETINKAMO PASLAUGŲ NAUDOJIMO
ARBA NELEISTINO NETGEAR PRODUKTŲ ARBA PROGRAMINĖS ĮRANGOS
MODIFIKAVIMO IR KEITIMO.

17.

NETGEAR ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

17.1

TIEK KIEK LEIDŽIA GALIOJATYS ĮSTATYMAI (NE NURODYTĄ PROGRAMINĘ
APARATINĘ ĮRANGĄ AR RIBOTĄJĄ NETGEAR SUTEIKIAMĄ GARANTIJĄ),
PASLAUGAS
(ĮSKAITANT
DOKUMENTUS
IR
MEDŽIAGĄ,
ATSISIŲSTOS
PROGRAMINĖS IR PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS NAUJINIUS, ĮDIEGTUS AR
KITAIP GAUTUS NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS) NETGEAR TEIKIA „TOKIOS, KOKIOS
YRA“ IR „TIEK, KIEK PRIEINAMOS“ PAGRINDU, O JŪS PASLAUGAS NAUDOJATE
PRISIIMDAMI VISAS RIZIKAS. NETGEAR NEATSAKO UŽ ŽALĄ JŪSŲ MOBILIAJAM
TELEFONUI AR JO PROGRAMINEI ĮRANGAI, KOMPIUTERIO SISTEMAI AR KITIEMS
PRIETAISAMS IR JŲ PROGRAMINEI ĮRANGAI IR UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ
ATSISIUNTUS IR (ARBA) NAUDOJANT TOKIUS DOKUMENTUS IR (ARBA) MEDŽIAGĄ.

17.2

NETGEAR NEUŽTIKRINA, KAD PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ POREIKIUS IR KAD JOS
BUS TEIKIAMOS BE TRIKDŽIŲ, LAIKU, SAUGIAI AR BE KLAIDŲ IR NETGEAR TAIP
PAT NEUŽTIKRINA, KAD NAUDOJANT PASLAUGAS GAUTA INFORMACIJA BUS
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TIKSLI AR PATIKIMA (ĮSKAITANT TREČIOSIOS ŠALIES TURINĮ), KAD BUS PAŠALINTI
PASLAUGŲ TRŪKUMAI IR KAD PASLAUGOS BUS SUDERINAMOS SU KONKREČIA
APARATINE ĮRANGA AR PASLAUGA. NETGEAR TAIP PAT NEGARANTUOJA, KAD
PASLAUGOS ARBA NETGEAR SERVERIAI, NAUDOJAMI DUOMENIMS IR TURINIUI
PATEIKTI, BUS BE VIRUSŲ AR KITŲ PAVOJINGŲ KOMPONENTŲ; NETGEAR TAIP PAT
NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS IR NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ
PAŽEIDIMUS, KURIUOS GALI SUKELTI JŪSŲ KOMPIUTERIO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
IR KITĄ APARATINĘ ĮRANGĄ UŽKRĖTĘ VIRUSAI.
17.3

PROGRAMINĖS
ĮRANGOS
ATVEJU
PRIVALOMOSIOS GARANTIJOS TEISĖS.

GALIOJA

ĮSTATYMŲ

NUMATYTOS

17.4

NETGEAR AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL PRETENZIJŲ UŽ
PASLAUGŲ SUTRIKIMUS, KURIE ATSIRANDA DĖL ĮPRASTO PRODUKTO
DĖVĖJIMOSI, NETINKAMO NAUDOJIMO, PIKTNAUDŽIAVIMO, PRODUKTO
MODIFIKAVIMO, NETINKAMO PRODUKTO PASIRINKIMO ARBA VISŲ TAIKOMŲ
FEDERALINIŲ, VALSTIJOS AR VIETINIŲ ĮSTATYMŲ NESILAIKYMO. ŠI GARANTIJA IR
ATSISAKYMAS JUMS SUTEIKIA TAM TIKRŲ TEISIŲ IR JUMS TAIP PAT GALI BŪTI
SUTEIKTOS KITOS TEISĖS, KURIOS PRIKLAUSO NUO VALSTIJOS, PROVINCIJOS AR
ŠALIES. NETGEAR NEATMETA, NEAPRIBOJA IR NESUSTABDO, IŠSKYRUS ATVEJUS,
KAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, KITŲ JŪSŲ TURIMŲ TEISIŲ, ĮSKAITANT TAS, KURIOS GALI
BŪTI TAIKOMOS NESILAIKANT PARDAVIMŲ SUTARTIES. KAD AIŠKIAI
SUPRASTUMĖTE SAVO TEISES, PERŽIŪRĖKITE SAVO VALSTIJOS, PROVINCIJOS AR
ŠALIES ĮSTATYMUS.

17.5

SUTINKATE, KAD NETGEAR NĖRA DRAUDIKAS IR JUMS JOKIO TIPO DRAUDIMO
NESUTEIKIA. ĮMONEI NETGEAR UŽ PASLAUGAS JŪSŲ SUMOKĖTA SUMA NĖRA
DRAUDIMO ĮMOKA IR NĖRA SUSIJUSI SU JŪSŲ NUOSAVYBĖS, JŪSŲ PATALPOSE
ESANČIO KITO ASMENS NUOSAVYBĖS VERTE IR NUOSTOLIŲ JŪSŲ PATALPOSE
RIZIKA. JEI NORITE APSIDRAUSTI NUO NUOSTOLIŲ JŪSŲ PATALPOSE, ĮSIGYKITE
DRAUDIMĄ. NUOSTOLIŲ, ŽALOS AR SUŽALOJIMO ATVEJU NETGEAR JOKIŲ
KOMPENSACIJŲ JUMS AR KAM NORS KITAM NEMOKĖS. JŪS ATSISAKOTE SAVO IR
SAVO DRAUDIKO SUBROGACIJOS TEISIŲ IŠIEŠKOTI IŠ NETGEAR ESANT
PRETENZIJAI DĖL NUOSTOLIŲ, ŽALOS AR SUŽALOJIMO.

17.6

NETGEAR PRIETAISAI IR PASLAUGOS NESUKELIA IR NEGALI PAŠALINTI TAM
TIKRŲ ĮVYKIŲ ĮVYKIMO RIZIKOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT,
GAISRAIS, POTVYNIAIS, ĮSILAUŽIMAIS, VAGYSTĖMIS IR MEDICININĖMIS
PROBLEMOMIS.

18.

JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

18.1

Patys esate atsakingi už savo įsipareigojimų pažeidimus pagal
(a)

šias Nuostatas ir sąlygas bei

(b)

pagal tam tikroje vietovėje galiojančius įstatymus ir reglamentus, įskaitant vietovę, kurioje
gyvenate arba kurioje būdami naudojatės Paslaugomis, taip pat esate atsakingi už tokių
pažeidimų pasekmes, įskaitant nuostolius ar žalą, kurią gali patirti NETGEAR ar kuri nors
trečioji šalis.

Šiuo aspektu NETGEAR Jums ar kuriai nors trečiajai šaliai neįsipareigoja.
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19.

NETGEAR ATSAKOMYBĖ. NETGEAR ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA:

19.1

NUOSTOLIAIS IR ŽALA, PADARYTA DĖL TYČINIO ARBA DIDELIO NETGEAR, JOS
DIREKTORIŲ AR TARNAUTOJŲ IR KITŲ ATSTOVŲ, APLAIDUMO;

19.2

NUOSTOLIAIS IR ŽALA, PADARYTA ĮVYKDŽIUS VEIKSMUS, KURIE BAIGĖSI
MIRTIMI, KŪNO SUŽALOJIMO AR LIGA, ARBA PADARIUS PRIELAIDĄ DĖL
GARANTIJOS AR PIRKIMŲ RIZIKOS, ARBA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSIPAREIGOJIMŲ
DĖL PRODUKTO ĮSTATYMUS.

19.3

NETGEAR ATSAKOMYBĖ UŽ APLAIDUMĄ, IŠSKYRUS DIDELĮ NETGEAR, JOS
DIREKTORIŲ, TARNAUTOJŲ AR KITŲ ATSTOVŲ APLAIDUMĄ, KAI ŽALA
PADAROMA DĖL SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMO, NEVIRŠIJA ĮPRASTO
NUMATOMO ŽALOS DYDŽIO, KURIS SIEKIA APATINĘ NETGEAR KAINŲ SĄRAŠO
RIBĄ ARBA JŪSŲ SUMOKĖTĄ SUMĄ (-AS) UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR PASLAUGAS,
KURIOS TAPO IEŠKINIO PAGRINDU (ARBA UŽ PRODUKTĄ, SU KURIUO BUVO
NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA IR PASLAUGOS).

19.4

REMIANTIS 19.1 IR 19.2 PUNKTAIS, VISOS KITOS NETGEAR ATSAKOMYBĖS
NEGALIOJA.

19.5

JEI ATSAKOMYBĖ RIBOJAMA PAGAL 19.2 PUNKTĄ, NETGEAR NEPRISIIMS
ATSAKOMYBĖS UŽ PRARASTĄ PELNĄ AR KITĄ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

19.6

NETGEAR PAŽEIDUS ŠIAS NUOSTATAS IR SĄLYGAS, NETGEAR ATSAKOMYBĖ
APSIRIBOTŲ FAKTINE ŽALA, KURI NUMATOMA PASIRAŠANT ŠIĄ SUTARTĮ PAGAL
TUO METU ŽINOMAS APLINKYBES. BE TO, JEI NETGEAR PER KLAIDĄ IŠ JŪSŲ
ATSKAIČIUOTŲ PER DIDELĘ PINIGŲ SUMĄ, ŠIS SKYRIUS NESUVARŽO NETGEAR
TEISIŲ GRĄŽINTI TOKIOS ATSKAIČIUOTOS PER DIDELĖS SUMOS.

20.

NEĮVEIKIAMOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

20.1

NETGEAR nėra atsakinga už savo įsipareigojimų pagal šias Nuostatas ir sąlygas neįvykdymo arba
vėlavimo įvykdyti, jei to priežasčių NETGEAR kontroliuoti negali („Force Majeure įvykis“),
įskaitant, tačiau neapsiribojant, (a) neveikiančiais viešaisiais ar privačiaisiais telekomunikacijų
tinklais, (b) vyriausybės veiksmais, nutarimais, įstatymais, reglamentais ar kitais apribojimais, (c)
streikais, lokautais ar kitais pramonės veiksmais, pilietiniais neramumais, maištu, įsiveržimu,
teroristų išpuoliais ar teroristinių atakų grėsmėmis, karu (paskelbtu arba ne) ar kitomis gamtinėmis
nelaimėmis.

20.2

Remiantis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis, neįveikiamų jėgų įvykio laikotarpiu NETGEAR
veiksmai yra sustabdomi ir NETGEAR suteikiama teisė pratęsti veiksmų įvykdymą tiek, kiek tęsis
šis laikotarpis.

21.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLAVIETĖS IR KITAS TURINYS

21.1

Paslaugose gali būti saitų į trečiųjų šalių turinio išteklius bei Paslaugas, įskaitant kitus tinklalapius
ir Trečiųjų šalių turinį („Išoriniai ištekliai“). NETGEAR neatsako, nepritaria ir nekontroliuoja
turinio (įskaitant reklamas, produktus ir kitas medžiagas), pateikiamo, prieinamo ir (arba) kitaip
jums rodomo šiuose Išoriniuose ištekliuose ir neatsako už tiesioginę arba netiesioginę žalą ir
nuostolius, atsiradusius arba tariamai atsiradusius Jums naudojant tokį Jums Išoriniuose ištekliuose
prieinamą, pateiktą ar rodomą turinį (įskaitant jūsų pasikliovimą turinio prieinamumu, tikslumu,
pritaikomumu ar išbaigtumu), nebent kitaip būtų nurodyta 19 skyriuje.
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21.2

Naudojant paslaugas Jums gali būti suteikiama prieiga prie trečiųjų šalių kontroliuojamo turinio
(„Trečiosios šalies turinio“), kurio NETGEAR nekoreguoja ir neprogramuoja. Suprantate, kad (i)
Trečiosios šalies turinio teikėjai bet kuriuo metu gali apriboti arba anuliuoti prieigą prie savo
turinio; (ii) remiantis galiojančiais įstatymais, NETGEAR nėra atsakinga ir nekontroliuoja jokio
Trečiosios šalies turinio; (iii) NETGEAR nekontroliuoja Trečiosios šalies turinio platinimo.
Sutinkate, kad NETGEAR Jums ar kažkam kitam, kas naudoja Jūsų sistemą, neįsipareigoja dėl
Trečiosios šalies turinio, nebent kitaip būtų nurodyta 19 skyriuje. Taip pat sutinkate ir patvirtinate,
kad visas Trečiosios šalies turinys, pasiekiamas ir persiunčiamas naudojantis Paslaugomis, bus
skirtas asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui, ir Paslaugos nebus naudojamos nelegaliai
kopijuoti, rodyti ar kitaip naudoti Trečiosios šalies turinio. Prieš rodant, naudojant ar kopijuojant
Trečiosios šalies turinį, reikia atitinkamo teisių turėtojo sutikimo. Neleistinas kopijavimas ar
autorių teisėmis apsaugotų kūrinių platinimas yra autorių teisių turėtojo teisių pažeidimas.
Suprantate, kad naudodami Paslaugas galite susidurti su turiniu, kuris gali būti įžeidžiantis,
nepadorus ar nemalonus, ir kad naudodami Paslaugas visas su tuo susijusias rizikas prisiimate
patys.

21.3

Kartkartėmis naudodami Paslaugas galite įsigyti ar pasinaudoti Trečiosios šalies produktais ir
kitomis Paslaugomis, prekėmis ar programine įranga, kurią Jums teikia trečioji šalis. Tokiam
Trečiųjų šalių produktų ir kitų Paslaugų, prekių ar programinės įrangos naudojimui gali būti
taikomos Specialiosios nuostatos ar kitos atskiros nuostatos ir sąlygos, dėl kurių Jūs susitarėte su
atitinkama trečiąja šalimi. Ši Sutartis įtakos jūsų teisiniams santykiams su tokia trečiąja šalimi
neturi, o NETGEAR neprisiima atsakomybės už Trečiosios šalies produktus ir kitas Paslaugas,
prekes ar programinę įrangą, kurią Jums pateikia trečioji šalis, nebent 19 skyriuje būtų nurodyta
kitaip.

21.4

Naudojant trečiosios šalies programą gali būti prašoma suteikti prieigą prie Jūsų turinio ir
informacijos, kad programa galėtų veikti kaip numatyta. Nuo Jūsų susitarimo su tos programos
teikėju priklauso, kaip programa gali naudoti, laikyti ir perkelti turinį bei informaciją, todėl būtinai
atidžiai perskaitykite visas Paslaugos nuostatas. Neatmetant to, kas nurodyta šiose Nuostatose ir
sąlygose, Jūs sutinkate, kad NETGEAR neprisiimtų jokios atsakomybės Jums ar kažkam kitam dėl
Jūsų sutarties su trečiosios šalies programos teikėju, nebent kitaip būtų nurodyta 19 skyriuje.

22.

NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ KALBA
Pagrindinė šių Nuostatų ir sąlygų kalba yra anglų. NETGEAR šias anglų kalba parengtas Nuostatas
ir sąlygas Jums gali pateikti išverstas. Vertimas pateikiamas jūsų patogumui. Jei tarp anglų kalba
parengtos Nuostatų ir sąlygų versijos ir vertimo atsirastų nesutapimų, reikia vadovautis anglų kalba
parengta versija.

23.

TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

23.1

Šios Sutarties, nenurodydami jokios priežasties, galite atsisakyti per 14 dienų. Laikotarpis, per kurį
galima atsisakyti sutarties, trunka 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Norėdami pasinaudoti
sutarties atsisakymo teise, apie savo sprendimą mus (NETGEAR, INC., nurodykite geografinį
adresą ir, jei aktualu, savo telefono numerį, fakso numerį arba el. pašto adresą) informuokite
nedviprasmišku pranešimu (pvz., paštu, faksu arba el. paštu atsiųstu laišku). Galite naudoti, nors
neprivaloma, toliau pateiktą sutarties atsisakymo formą. Kad spėtumėte atsisakyti sutarties,
nesibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui tiesiog atsiųskite pranešimą dėl atsisakymo.

23.2

Sutarties atsisakymo įsigaliojimas. Jums atsisakius šios Sutarties, mes Jums grąžinsime visus iš
Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl
jūsų pasirinkto pristatymo būdo, jei jis nėra pigiausias standartinis pristatymo būdas). Viską
grąžinsime kaip įmanoma skubiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Jūsų
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sprendimą atsisakyti sutarties gavimo dienos. Pinigus grąžinsime tomis pačiomis priemonėmis,
kuriomis jie buvo sumokėti, nebent aiškiai susitartume kitaip; bet kokiu atveju, jums papildomai
už nieką mokėti nereikės. Jei Jūsų prašymu paslaugos buvo pradėtos teikti sutarties atsisakymo
laikotarpiu, Jums reikės sumokėti sumą, proporcingą iki pranešimo apie Sutarties atsisakymą
dienos suteiktų Paslaugų daliai, palyginti su visa Sutartyje numatyta suma.
23.3

Sutarties atsisakymo forma. Šią formą užpildykite ir atsiųskite tik tuo atveju, jei Sutarties norite
atsisakyti.
– Kam: NETGEAR, INC.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
Bendrovės biuro telefonas: 408-907-8000
Bendrovės biuro faksas: 408-907-8097
– Aš / mes (*) šiuo dokumentu pranešu / pranešame, kad aš / mes (*) atsisakau / atsisakome
pardavimo sutarties dėl „Arlo“ paslaugų,
– užsakytų (*) / gautų (*),
– vartotojo (-ų) pavardė,
– vartotojo (-ų) adresas,
– vartotojo (-ų) parašas,
Sutarties atsisakymo laikotarpio pabaiga. Nepamirškite, kad pateikus skaitmeninį turinį, kuris
nėra pateikiamas patvariojoje laikmenoje, galite prarasti sutarties atsisakymo teisę, jei veiksmai,
gavus išankstinį aiškų Jūsų sutikimą ir patvirtinimą, kad prarandate atsisakymo teisę, jau pradėti
vykdyti. Sutinkate, kad iki sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos atsisiuntę arba pradėję
naudoti „Arlo“ programinę įrangą, prarandate atsisakymo teisę.

24.

PRETENZIJOS DĖL INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ IR KITŲ TEISIŲ
PAŽEIDIMŲ

24.1

Pretenzijos. NETGEAR gerbia kitų intelektinės nuosavybės teises ir to paties reikalauja iš savo
naudotojų. Jei manote, kad Jūsų kūrinys buvo nukopijuotas ir dėl to buvo pažeistos autorių teisės
arba Jūsų intelektinės nuosavybės teisės, susisiekę su NETGEAR pateikite šią informaciją:
(a)

autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių savininko vardu veikti įgalioto asmens
elektroninį arba fizinį parašą;

(b)

autorių teisėmis ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios, Jūsų teigimu, buvo
pažeistos, apsaugoto kūrinio aprašymą;

(c)

NETGEAR tinklalapyje esančios vietos, kurioje yra medžiaga, kurios autorių teisės buvo
pažeistos, aprašymą;

(d)

savo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;

(e)

savo pareiškimą, kuriame būtų nurodoma, kad kūrinio naudoti įgaliotas autorių teisių
savininkas, jo tarpininkas ar įstatymai neleido;
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(f)

savo pareiškimą, parengtą prisiimant teisinę atsakomybę, kuriame patvirtinama, kad
pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad esate autorių teisių arba intelektinės
nuosavybės savininkas, ar tokio savininko įgaliotas atstovas.

Šią informaciją persiųskite teisės skyriui, NETGEAR, 350 E Plumeria Dr, San Jose, CA 95134.
24.2

Priemonės.
(a)

NETGEAR į tariamus autorių teisių pažeidimus ar kitų įstatymų pažeidimus gali reaguoti
pagal taikomus teisės aktus ir gali nutraukti, sustabdyti arba užblokuoti prieigą (laikinai
arba visam laikui) prie naudotojų, kurie pakartotinai pažeidžia autorių teisių įstatymus ar
kitus taikomus įstatymus, paskyrų.

(b)

NETGEAR gali anuliuoti NETGEAR Paslaugos ar programinės įrangos naudotojų,
pažeidusių kitų asmenų autorių teises, prekių ženklų arba intelektinės nuosavybės teises,
paskyras. Be to, nuo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo saugančių priemonių
nulaužimo ar apėjimo veiksmai, remiantis JAV įstatymais ar kitais atitinkamais užsienio
įstatymais, gali būti neteisėti. NETGEAR gali anuliuoti tų naudotojų, kurie sukuria ar
naudoja apsaugos priemonių nulaužimo arba apėjimo veiksmus, paskyras ir gali imtis kitų
būtinų atitinkamų veiksmų, kad apsaugotų intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teises.

25.

BENDROSIOS NUOSTATOS

25.1

Bendras susitarimas. Šios Nuostatos ir sąlygos sudaro bendrąjį susitarimą tarp Jūsų ir NETGEAR
bei reglamentuoja Paslaugų naudojimą. Šios Nuostatos ir sąlygos pakeičia visus ankstesnius
susitarimus tarp Jūsų ir NETGEAR dėl Paslaugų. Jums taip pat gali būti taikomos papildomos
nuostatos ir sąlygos, kurios gali galioti jums naudojant arba įsigyjant tam tikras kitas paslaugas,
dukterinių bendrovių paslaugas, trečiųjų šalių turinį arba trečiųjų šalių programinę įrangą.
NETGEAR vadovausis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis. Visi kiti įsipareigojimai, pareiškimai ar
susitarimai, įvykę kitur, tiesiogiai arba netiesiogiai, raštu arba žodžiu, arba dėl bandomojo
laikotarpio, įmonės NETGEAR teisiškai neįpareigoja, nebent kitaip būtų aiškiai raštu susitarta su
NETGEAR.

25.2

Pranešimai dėl pakeitimų. NETGEAR el. paštu, įprastu paštu arba įrašais Paslaugose gali Jums
pateikti pranešimus (įskaitant pranešimus, susijusius su Nuostatų ir sąlygų pakeitimais arba
Paslaugų ar jų dalies nutraukimu).

25.3

Atsisakymas ir nuostatų atskyrimas. NETGEAR nepavykus įvykdyti šiose Nuostatose ir sąlygose
aprašytų teisių ar nuostatų nepašalina tokių teisių ar nuostatų. Jei kompetentingas teismas
nuspręstų, kad kurios nors šių Nuostatų ir sąlygų dalys negalioja, šalys susitaria, kad teismas turėtų
pasistengti įgyvendinti šalių ketinimus, kaip nurodoma nuostatose, o kiti šių Nuostatų ir sąlygų
punktai liktų galioti.

25.4

Trečiųjų šalių naudos gavėjai. Remiantis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis, suteikiančiomis naudą
(arba teises), kiekviena NETGEAR dukterinė bendrovė ir filialas yra numatytieji trečiųjų šalių
naudos gavėjai. Tokioms dukterinėms bendrovėms ir filialams suteikiama teisė tiesiogiai vykdyti
ir remtis visais šių Nuostatų ir sąlygų punktais, suteikiančiais naudą (arba teises). Remiantis šiomis
Nuostatomis ir sąlygomis [ir išskyrus tai, kas nurodyta 14.2 skyriuje dėl „Apple“ programos], joks
kitas asmuo trečiosios šalies naudos gavėju būti negalės.

25.5

Perdavimas. Neturint išankstinio raštiško NETGEAR sutikimo, Jums draudžiama perleisti,
perduoti ar kitaip naudoti šias Nuostatas ir sąlygas, kurios taikomos asmeniškai Jums, arba kitas
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Jūsų teises ir įsipareigojimus, susijusius su šiomis Nuostatomis ir sąlygomis. Šias Nuostatas ir
sąlygas NETGEAR turi teisę perleisti, perduoti ar kitaip naudoti be Jūsų sutikimo.
25.6

Taikytina teisė ir forumas. Šias Nuostatas ir santykius tarp Jūsų bei NETGEAR reglamentuoja
Kalifornijos valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į teisės nuostatų prieštaravimus. Tai negali apriboti
įstatymuose numatytų ir susitarimo nevaržomų nuostatų Jums suteikiamos apsaugos.

25.7

Jokių paveldėjimo ir perdavimo teisių. Sutinkate, kad Jūsų mirties atveju gaunamos Paslaugos bei
teisės į Jūsų ID ar turinį Jūsų paskyroje nėra perduodamos. Gavus Jūsų mirties liudijimo kopiją,
Jūsų paslaugos bei susijusios paskyros bus anuliuotos, o jose esantis turinys visam laikui pašalintas.

25.8

Aiškinimas. Šių Nuostatų ir sąlygų skyrių pavadinimai yra pateikti tik dėl patogumo ir jokio teisinio
ar sutartinio poveikio neturi.

25.9

Eksporto įstatymai. Atsižvelgiant į globalų interneto pobūdį, sutinkate laikytis visų vietinių
taisyklių, susijusių su elgesiu internete, bei priimtinu Turiniu. Sutinkate laikytis visų galiojančių
įstatymų dėl iš Jungtinių Valstijų ar šalies, kurioje gyvenate eksportuojamų duomenų persiuntimo.
Jūs patvirtinate ir užtikrinate, kad esate ne toje šalyje, kurioje galioja JAV Vyriausybės taikomas
embargas arba kurią JAV Vyriausybė paskelbė „teroristus remiančia“ šalimi ir nesate įtraukti į kurį
nors JAV Vyriausybės uždraustų ar apribotų šalių sąrašą. Neatmetant to, kas nurodyta, Jūs
Paslaugų sutinkate nenaudoti tose šalyse, kurios yra nurodytos Eksporto valdymo įstatymo 6 str. j
dalyje.

26.

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Toliau nurodytas NETGEAR skyrius atsako už Paslaugų teikimą, atsižvelgiant į tai, kurioje vietoje
jas naudojate:
•

Amerika: NETGEAR Inc.

•

Visos kitos tarptautinės teritorijos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, Europa, Artimaisiais Rytais,
Afrika, Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybėmis, Australija ir Naująja Zelandija: NETGEAR
International Limited.

Taigi, jei kiltų klausimų, turėtumėte nusiskundimų ar pretenzijų dėl Paslaugų, galite susisiekti šiais
adresais (atitinkamai pagal vietą):
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
Bendrovės biuro telefonas: 408-907-8000
Bendrovės biuro faksas: 408-907-8097
ARBA
NETGEAR International Limited
First Floor Building 3 University Technology Centre Curraheen Road
Cork, Airija
Bendrovės biuro telefonas: 353 21 2333 200
Bendrovės biuro faksas: 353 21 2333 299
© 2017 NETGEAR, Inc. Visos teisės saugomos.
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