Paslaugų teikimo sąlygos
Vėliausi keitimai: 2017-01-01.
1. Pagrindinės sąlygos
Tai yra Agrivi tinklapio paslaugų teikimo sąlygos. Tai yra sutartis ("Sutartis") tarp Agrivi
d.o.o. ("Agrivi"), Kroatijos juridinio asmens, www.agrivi.com ūkio valdymo programinės
įrangos savininko ir valdytojo, ir jūsų ("jūs", "jūsų" ar "vartotojas (-o)"), mūsų tinklapio
paslaugų vartotojo. Ši sutartis yra teisiškai įpareigojanti ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi
mūsų Tinklapiu ir Paslaugomis. Naudodamiesi bet kokia mūsų Paslauga, prisijungdami prie
tinklapio, naudodamiesi ja ar jos dalimi, sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų ir
Privatumo politikos. Todėl prieš naudodamiesi mūsų tinklapiu ir paslaugomis, perskaitykite
Paslaugų teikimo sąlygas ir Privatumo politiką. Kartas nuo karto mes galime keisti mūsų
paslaugų teikimo sąlygas ar Privatumo Politiką. Nuolat pasitikrinkite šį puslapį, kad būtumėte
susipažinę su galiojančia šios sutarties versija. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų programa,
tinklapiu ar Paslauga bus patvirtinimas ir pritarimas bet kokiems pakeitimams, padarytiems
Privatumo politikoje ir Paslaugų teikimo sąlygose. Jei nesutinkate su Paslaugų teikimo
sąlygomis ar Privatumo politika, nedelsdami nustokite naudotis mūsų Tinklapiu ir
Paslaugomis. Visi mūsų paslaugų naudotojai turi būti vyresni nei 18 metų. Jei esate jaunesni
nei 18 metų, nedelsdami nustokite naudotis mūsų tinklapiu ir paslaugomis bei nepateikinėkite
mums jokios asmeninės informacijos.
2. Apibrėžimai
Šioje sutartyje mes naudojame tam tikrus žodžius ir frazes, yra labai svarbu, kad suprastumėte
jų reikšmę. Sąrašas nėra visa apimantis ir nei vienas apibrėžimas neturi būti laikomas
įpareigojančiu iki tokio lygio, kad jis padarys šią sutartį beprasme: "Sutartis" reiškia šias
Paslaugų Teikimo Sąlygas; "Paslauga" reiškia mūsų tinklapyje teikiamas paslaugas, taip pat
"Tinklapis" reiškia mūsų tinklapius, www.agrivi.com ir visus jo subdomenus, beta.agrivi.com,
app.agrivi.com ir help.agrivi.com; "Agrivi," "mus", "mes", ir "mūsų" reiškia mūsų įmonę
Agrivi d.o.o., mūsų tinklapį arba mūsų paslaugas, priklausomai nuo konteksto, kuriame šie
apibrėžimai naudojami; "Naudotojas" reiškia jus, tuos, kurie naudoja mūsų paslaugas, bei
mūsų tinklapio lankytojus apskritai; "Jūs" reiškia jus, asmenį, kuris sudaro sutartį su Agrivi
d.o.o.
3. Paslaugų aprašymas
Agrivi yra internetinė ūkio valdymo programinė įranga, padedanti ūkininkams valdyti jų
žemės ūkio produkciją, finansus, inventorių bei suteikia jiems priemones jų duomenų analizei.
Paslaugos pasiekiamos per mūsų Tinklapį.
4. Vartotojų paskyros
Prieš naudodamiesi Agrivi, turite susikurti paskyrą pateikdami mums savo vardą, pavardę,
įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą. Jei bus reikalinga, mes galime paprašyti pateikti
papildomą informaciją. Jūsų kredito kortelės informacija bus pateikta FastSpring, mūsų
trečiosios šalies mokėjimų operatoriui. Mes turime galutinio sprendimo teisę, suteikiant
vartotojams paskyras ir pasiliekame teisę nesuteikti paskyros vartotojui be jokių paaiškinimų.
Be jūsų sutikimo niekada neatskleisime jūsų asmeninės informacijos tretiesiems asmenims.
Mes galime trečiosioms šalims pateikti apibendrinančią, asmenybės neatskleidžiančią
informaciją. Savo nuožiūra mes galime bet kuriuo metu uždrausti, apriboti ar atšaukti jūsų

galimybę registruotis ar naudoti Agrivi.
5. Agrivi naudojimas
Kai naudojatės bet kuriu mūsų Tinklapiu ir Paslaugomis, mes suteikiame jums asmeninę,
ribotą neišimtinę licenciją naudoti mūsų programinę įrangą. Kai naudojatės mūsų
paslaugomis, jums suteikiama licencija tik asmeniniam naudojimui. Tai reiškia, kad be
raštiško leidimo negalite parduoti mūsų Paslaugų, dalintis savo licencija su bet kuo, kurti
mūsų Paslaugų analogo ar kopijuoti jas kitais būdais arba gauti iš to finansinės naudos. Net jei
suteikiame jums savo Paslaugas nemokamai, vis viena privalote laikytis šių nuostatų ir
nekopijuoti mūsų paslaugų ar naudoti jas šiame skyriuje draudžiamais būdais. Įsigiję
programinės įrangos licenciją neįgyjate jokių nuosavybės teisių, bet vietoj to (arba nemokamo
naudojimo atveju) perkate licenciją naudoti mūsų programinę įrangą šio Susitarimo ribose.
Naudodamiesi mūsų Tinklapiu ar Paslauga, prisiimate visą atsakomybę už savo naudojimąsi
ir sutinkate nenaudoti tokiu būdu, kurio "Agrivi" nėra aiškiai leidusi. Jūs esate atsakingas už
Agrivi naudojimą ir bet kokį Agrivi naudojimą, kuris vykdomas naudojant jūsų paskyrą.
Sutinkate neprisijungti prie Agrivi, nekopijuoti ar kitaip nenaudoti Agrivi, įskaitant mūsų
intelektinę nuosavybę ir prekinius ženklus, išskyrus atvejus, kuriuos leidžia šios Paslaugų
Teikimo Sąlygos ar rašytinis Agrivi leidimas. Naudodamiesi mūsų Tinklalapiu ar paslaugomis
sutinkate su šiomis sąlygomis:


Sutinkate neperduoti nelegalaus, įžeidžiančio, kurstančio neapykantą, žalingo reputacijai,
pornografinio, nepadoraus, niekinančio, nešvankaus, rasistinio ir kitokio nepriimtino turinio;



Sutinkate pateikti teisingą ir tikslų turinį;



Sutinkate nepažeisti jokių sutarčių taisyklių ar politikų, reglamentuojančių jūsų mobiliojo
prietaiso naudojimą, kaip nurodė mobiliojo ryšio operatorius ir/arba mobiliojo įrenginio
gamintojas;



Sutinkate neplatinti jokios žalingos ir nepageidaujamos programinės įrangos;



Sutinkate neapsimesti jokiu kitu asmeniu ar subjektu naudoti fiktyvų pavadinimą ar klaidingai
atstovauti juos ryšiuose su asmeniu ar subjektu;



Sutinkate nepažeisti prie Agrivi prijungtų tinklų reikalavimų, procedūrų, politikų ar
reglamento;



Sutinkate netrukdyti Agrivi ir neatlikti ardomosios veiklos;



Sutinkate neįsilaužinėti, neplatinti brukalo ir nepiktnaudžiauti mumis ar kitais naudotojais;



Naudodamiesi mūsų tinklapiu sutinkate veikti padorios elgsenos ribose;



Sutinkate neapsimesti jokiu kitu asmeniu ar subjektu naudoti fiktyvų pavadinimą ar klaidingai
atstovauti juos ryšiuose su asmeniu ar subjektu;



Sutinkate nerinkti ir nekaupti kitų galutinių naudotojų informacijos;



Sutinkate nepažeisti jokių taisyklių ir nuostatų ir už jų pažeidimus būsite atsakingas išimtinai
jūs;



Sutinkate nekopijuoti, nemodifikuoti, neišnuomoti, neperleisti, neskolinti, neparduoti,
neplatinti, nekopijuoti, neužstatyti ir kitaip neperleisti teisių į programinės įrangos
technologijas ar programinę įrangą, esančią mūsų tinklapyje ar bet kurią iš mūsų paslaugų;



Sutinkate nekelti destrukcijos bei nebendrininkauti ardant mūsų tinklapį, manipuliuojant juo,
pašalinant ar išjungiant, trikdant jo veiklą, įskaitant mūsų tinklapio ar net kurios jo dalies

pašalinimą iš indeksavimo ar trečiosios šalies tinklapio, įskaitant reikalavimą, kad jis būtų
pašalintas iš paieškos sistemų;


Sutinkate, kad nepažeisite mūsų intelektinės nuosavybės, nebent turėsite mūsų leidimą
naudoti ją konkrečiais tikslais;



Jums yra aiškiai draudžiama jungtis prie Agrivi per virtualų privatų tinklą ar tarpinę tarnybinę
stotį.
Jei bus nustatyta, kad vykdėte vieną iš aukščiau išvardintų veiklų, jūsų teisės naudotis mūsų
paslaugomis mūsų nuožiūra gali būti apribotos. Įprastai mes pateikiame paaiškinimą dėl bet
kokio mūsų Paslaugų naudojimo sustabdymo ar nutraukimo, tačiau Agrivi pasilieka teisę bet
kuriuo metu sustabdyti ar pašalinti bet kurią paskyrą be įspėjimo ar paaiškinimo. Agrivi
Tinklapyje ir Paslaugose gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius (tokios kaip
reklaminės), integruotus trečiųjų šalių produktus arba leidžiama kitiems siųsti jums tokias
nuorodas. Nuoroda į trečiosios šalies tinklapį nereiškia, kad mes remiame ją ar kaip nors
susiję su ja. Mes neatliekame trečiųjų šalių tinklapių kontrolės. Jūsų prieiga prie tokių trečiųjų
šalių tinklapių ar turinio yra atliekama jūsų pačių rizika, todėl prieš naudodamiesi visada
turite perskaityti trečiosios šalies tinklapio naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Agrivi
neatsako už nuostolius ar sugadinimus, susijusius su bet kokiu turiniu, prekėmis ar
paslaugomis, naudojamomis trečiosios šalies tinklalapyje ar įsigyjamomis per jį.
6. Intelektinės Nuosavybės Teisės
Agrivi Paslaugų dizainas kartu su Agrivi sukurtu tekstu, grafika, interaktyviomis galimybėmis
ir prekiniais ženklais bei logotipais („Ženklai“), priklauso Agrivi d.o.o., arba yra
licencijuojami pagal autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises pagal Kroatijos ir užsienio
šalių įstatymus bei tarptautines konvencijas. Agrivi pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai
suteiktos Paslaugoms ar Tinklapiui. Jūs sutinkate nenaudoti, nekopijuoti ar neplatinti nieko,
esančio tinklapyje ar Paslaugose, išskyrus atvejus, kai mes išsiunčiame aiškų raštišką leidimą.
7. Turinys ir privatumas
Agrivi nesisavina jūsų turinio ir jokiu būdu nėra atsakinga už mūsų pagrįsta nuomone
nelegalų, įžeidžiantį, kurstantį neapykantą, griaunantį reputaciją, pornografinį rasistinį ar
kitokio pobūdžio turinį. Jūsų turinys ir turinio metaduomenys, priklausomai nuo jūsų Agrivi
paslaugų nustatymų gali būti peržiūrėti kitų naudotojų. Agrivi gali, bet neįsipareigoja stebėti
Paslaugose skelbiamo jūsų turinio. Mes dėl bet kokios priežasties arba be priežasties galime
pašalinti bet kokią jūsų paskelbtą informaciją. Jūs suteikiate "Agrivi" neišimtinę, nemokamą,
visame pasaulyje platinamą licenciją rodyti skelbimus, susijusius su jūsų turiniu, ir naudoti
savo turinį, kad reklamuotumėme Agrivi bet kurioje laikmenoje. Jums naudojantis paslauga,
mes galime atsiųsti vieną ar kelis "slapukus" - mažus duomenų failus – į jūsų kompiuterį, tam,
kad galėtume identifikuoti jūsų naršyklę ir "Agrivi" leistų jums greičiau prisijungti ir pagerinti
navigaciją tinklapyje. Slapukas gali mums perduoti anoniminę informaciją apie tai, kaip
naršote Paslaugas. Nuolatinis slapukas išlieka kietajame diske ir po to, kai uždarote naršyklę,
kad naršyklė galėtų jį naudoti vėlesniuose apsilankymuose Paslaugoje. Nuolatiniai slapukai
gali būti pašalinti vadovaujantis jūsų naršyklės naudojimosi nurodymais. Sesijos slapukas yra
laikinas ir yra pašalinamas uždarant naršyklę. Galite iš naujo nustatyti savo žiniatinklio
naršyklę, jei norite atsisakyti visų slapukų ar nurodyti, kada siųsti slapukus. Tačiau kai kurios
funkcijos gali neveikti tinkamai, jei galimybė priimti slapukus yra išjungta. Kai naudojate
Paslaugą, mūsų serveriai automatiškai įrašo tam tikrą informaciją, siunčiamą jūsų žiniatinklio
naršyklės. Šie serverio įrašai gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų žiniatinklio užklausos,
interneto protokolo ("IP") adresas, naršyklės tipas, persiuntę puslapiai – puslapiai, iš kurių
atėjote, URL, paspaudimų skaičius ir kaip jūs naudojatės su nuorodomis Paslaugoje, domenų

vardai, nukreipimo puslapiai, peržiūrėti puslapiai, mobiliojo ryšio operatorius ir kita panašaus
pobūdžio informacija. Naudodamiesi paslauga galime naudoti tuščius gif (taip pat žinomus
kaip interneto švyturiai), kurie naudojami interneto naudojimo būdams stebėti. Taip pat mes
galime naudoti tuščius gif HTML formato laiškuose, kad galėtume stebėti, kuriuos laiškus
naudotojai atidaro. Visa ši informacija yra naudojama įgalinti dar tikslesnėms ataskaitoms ir
teikti dar geresnes paslaugas Agrivi naudotojams. Kai mūsų paslaugas naudojate mobiliajame
įrenginyje, mes galime pasiekti, rinkti, stebėti ir arba saugoti duomenis apie jūsų vietovę, kuri
gali apimti GPS duomenis (t.y. geografinę platumą ir/ar ilgumą) arba panašią informaciją
susijusią su jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vieta. Vietovės duomenys gali mums perduoti
informaciją apie tai, kaip naršote Paslaugas. Vietovės duomenys nerenka ir neperduoda jokios
informacijos galinčios atskleisti jūsų tapatybę. Vietovės informacija gali būti naudojama kartu
su asmenybę atskleidžiančia informacija. Kai kurios Paslaugos galimybės, ypač vietovės
nustatymo paslaugos gali neveikti, jei vietovės nustatymo duomenų prieinamumas yra
apribotas arba šie duomenys yra išjungti. Kai mūsų paslaugas naudojate mobiliajame
įrenginyje, mes galime pasiekti, rinkti, stebėti ir arba saugoti vieną ar daugiau „įrenginio
identifikatorių“. Įrenginio identifikatoriai yra maži duomenų failai arba panašūs duomenų
vienetai saugomi jūsų įrenginyje ir su juo susieti bei naudojami Paslaugų spektro išplėtimui.
Įrenginio identifikatoriumi gali būti duomenys, saugomi ryšium su įrenginio technine įranga,
duomenimis, saugomais ryšium su įrenginio operacine sistema ar kita programine įranga arba
duomenys, kuriuos mes siunčiame į įrenginį. Įrenginio identifikatorius gali mums perduoti
informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų Paslaugas. Įrenginio identifikatorius nerenka ir
neperduoda jokios jūsų asmenybę atskleidžiančios informacijos. Įrenginio identifikatorius gali
būti naudojamas kartu su asmenybę atskleidžiančia informacija. Įrenginio identifikatorius gali
išlikti įrenginyje visą laiką, kad padėtų jums greičiau prisijungti prie paslaugos ar pagerinti
jūsų naršymą paslaugose. Kai kurios paslaugos gali neveikti jei įrenginio identifikatoriai yra
sugadinti arba išjungti. Įgalinus Agrivi paslaugas, Agrivi gali pasiekti, rinkti ir/arba saugoti
įrenginio identifikatorius. Agrivi naudoja trečiųjų šalių analizės įrankius, tokius kaip: Google
Analytics, kad galėtų geriau suprasti paslaugų naudojimą. Daugelis šių įrankių renka jūsų
naršyklės siunčiamą informaciją kaip dalį žiniatinklio užklausų, įskaitant slapukus ir jūsų IP
adresą. Šie analizės įrankiai šią informaciją gauna ir naudojasi jų privatumo politika.
8. Apmokėjimas
Agrivi siūlo tiek mokamą, tiek nemokamą prenumeratą. Prisiregistravę mokamai Agrivi
prenumeratai, būsite paraginti pateikti mokėjimo informaciją, o mokėjimui turėsite pateikti
kreditinę kortelę. Tinklapio ir Paslaugų naudojimo kaina gali kisti. Mokėdami patvirtinkite,
kad susipažinote su kaina bei mokėjimo sąlygomis. Jei įsigyjate mėnesinio mokėjimo planą,
atsiminkite, kad mėnesio mokestis iš jūsų kredito kortelės nuskaičiuojamas automatiškai, be
atskiro perspėjimo. Pasiliekame sau teisę bet kada padidinti mėnesio mokestį, tačiau apie
mokesčio padidėjimą jums bus išsiųstas pranešimas. Mokėjimų atlikimui bus atskleista jūsų
informacija trečiosios šalies mokėjimų operatoriui FastSpring. Bet kuriuo metu galite atšaukti
savo prenumeratą. Tokiu atveju mokestis už paslaugų prenumeratą bus sustabdytas. Tačiau
ankstesnių mokėjimų už paslaugų prenumeratą pinigai nėra grąžinami.
9. Atstovavimas ir garantijos
Nesuteikiame jokio užtikrinimo ir jokių garantijų jokiam konkrečiam tikslui. Sutinkate, kad
atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės, kurią kitu atveju turėtume prieš jus dėl mūsų
Paslaugų ar sutarties dėl priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugų teikimo sutrikimą,
aplaidumą ar kitą civilinės teisės pažeidimą. Sutinkate, kad mes jokiu būdu nesame atsakingi
už trečiųjų šalių, galinčių naudotis mūsų paslaugomis sukeltus sugadinimus įskaitant, bet
neapsiribojant žmonėmis galinčiais padaryti intelektinės nuosavybės pažeidimą, garbės ir

orumo įžeidimą, kišimąsi į ekonominius santykius, bei nederamą elgesį jūsų atžvilgiu.
Nesame atsakingi už bet kokį mūsų bendrovės ar trečiosios šalies prekių ar paslaugų gedimą,
įskaitant bet kokius nesklandumus ar sutrikimus, pristatymą ne laiku, suplanuotą ar
neplanuotą, tyčinį ar netyčinį mūsų tinklapyje, kuris laikinai arba visam laikui užkerta kelią
pasiekti mūsų Tinklapį. Mūsų teikiamų paslaugų teikimas priklauso nuo jūsų sutikimo su
šiuo ir visais kitais šio Susitarimo punktais.
10.Atsakomybės ribojimai
Agrivi, jos darbuotojai, atstovai, pareigūnai, direktoriai ir kiti darbuotojai jokiu būdu neatsako
už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius, baudinius ar paskesnius
nuostolius atsiradusius dėl (I) klaidų ar turinio netikslumų, (II) bet kokios kilmės asmens
sužalojimo ar turto sugadinimo atsiradusio dėl prisijungimo ar naudojimosi mūsų
paslaugomis, (III) bet kokio neteisėto prisijungimo prie mūsų saugių serverių ir/arba bet
kokios arba visos juose saugomos asmeninės informacijos ir/arba komercinės informacijos
naudojimo, (IV) bet kokio informacijos perdavimo tiek mūsų paslaugoms, tiek iš mūsų
paslaugų pertraukimo ar nutraukimo (V) bet kokių sutrikimų, virusų, trojos arklių ir panašių,
kurie gali būti trečiųjų asmenų perduoti į arba per mūsų paslaugas ir/arba (VI) bet kokių
klaidų ar duomenų trūkumo bet kokiame turinyje arba bet kokio pobūdžio nuostolių ar žalos,
atsiradusios dėl to, kad naudojate bet kokį turinį, paskelbtą, išsiųstą el. paštu, perduodamą ar
kitaip pateiktą per paslaugas, nesvarbu, ar jis pagrįstas garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria
kita teisine teorija ir ar bendrovė informuojama apie tokios žalos atlyginimą. Aukščiau
nurodytas atsakomybės apribojimas taikomas kiek įmanoma plačiau, kaip tai numato
įstatymai taikomoje jurisdikcijoje. Jūs konkrečiai pripažįstate, kad Agrivi neatsako už turinį ar
šmeižikišką, įžeidžiantį ar neteisėtą bet kokios trečiosios šalies elgesį ir kad aukščiau
paminėtos žalos ar žalos grėsmė priklauso tik nuo jūsų. Agrivi neatsako už bet kokias verslo
problemas, kylančias naudojant mūsų Tinklapį ir Paslaugą. Visas turinys, kurį jums pateikia
tinklapis ir paslauga, yra informacinio pobūdžio, o sprendimas reaguoti pagal pateiktą
informaciją yra jūsų sprendimas ir atsakomybė, todėl prieš priimdami bet kokį verslo
sprendimą turite tinkamai atsižvelgti į visus faktus. Jei kiltų kokių nors problemų su mūsų
tinklapiu, Paslauga ar bet kokiu turiniu, jūs sutinkate, kad vienintelė priemonė, kurios imsitės,
bus ta, kad nustosite naudotis Tinklapiu, Paslauga ar bet kokiu turiniu. Agrivi neatsako jums
ar trečiosioms šalims už jokius sugadinimus, žalą, sužalojimus ar pretenzijas, kylančias dėl to,
kad naudojate Tinklapį, Paslaugą ar bet kokius produktus, įsigytus iš mūsų Tinklapio. Jūsų
patogumui toliau išvardinta keletas svarbių šio Susitarimo detalių, kurie turi įtakos jūsų
teisėms ir teisių gynimo priemonėms:
1. Mes neprisiimame atsakomybės ir nesame atsakingi už bet kurį naudotojo turinį, kuris
yra paskelbtas, saugomas, įkeltas ar perduotas mums, ar už bet kokius nuostolius ar
sugadinimus, kurie gali atsirasti dėl tokio nario turinio, įskaitant, bet neapsiribojant
šmeižtu, klastotėmis, nesąžiningumu ar piktnaudžiavimu;
2. Mes neprisiimame atsakomybės ir nesame atsakingi už bet kokią pretenziją, ieškinį,
peticiją, arbitražo reikalavimą ar teismo ieškinį dėl sužalojimų ar sugadinimų,
atsiradusių dėl Agrivi naudojimo, nesvarbu, ar jie kyla dėl delikto ar sutarties, teisės ar
teisingumo;
3. Jūsų galimybė naudotis arba prisijungti prie šio tinklapio yra privilegija, o ne teisė, ir
mes pasiliekame teisę be įspėjimo imtis bet kokių veiksmų, kuriuos mes laikome
tinkamais, kad užkirstume kelią bet kokiems pažeidimams, užtikrintume bet kokią
nuostatą ar ištaisytume bet kokius šios Sutarties ar bet kurio galiojančio įstatymo
įtariamus pažeidimus.

Agrivi neprisiima atsakomybės už jokias kitas priežastis ar sugadinimus, net jei mes buvome
perspėti apie sugadinimų galimybes. Jei ši nuostata draudžiama ar apribojama pagal
galiojančius įstatymus, mūsų atsakomybė ribojama iki mažiausios teisiškai reikalaujamos
sumos. Paslauga siūloma ir valdoma Agrivi iš jos įrenginių Kroatijoje, Europos Sąjungoje.
"Agrivi" nepateikia jokių teiginių, kad paslauga yra tinkama arba ji gali būti naudojama kitose
vietose. Tie, kurie naudojasi paslauga iš kitų jurisdikcijų, tai atlieka savo nuožiūra ir yra
atsakingi už vietos įstatymų laikymąsi.
11. Apsidraudimas
Sutinkate ginti, apdrausti ir apsaugoti Agrivi d.o.o., jos darbuotojus, atstovus, pareigūnus,
direktorius ir kitus darbuotojus nuo bet kokių ir visų reikalavimų, žalos atlyginimo, ieškinių,
nuostolių, įsipareigojimų, išlaidų ar skolos ir išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais
advokatams) kylančių iš: (I) jūsų naudojimosi ir prieigos prie "Agrivi" tinklapio ir paslaugos;
(II) jūsų padaryto bet kokio paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo; (III) jūsų padaryto bet kokio
trečiosios šalies teisių pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiomis autorinėmis
teisėmis, nuosavybės ar privatumo teisėmis; arba (IV) bet kokio ieškinio, jei bet koks jūsų
turinys padarė žalą trečiajai šaliai. Ši apsauga ir apsidraudimas išlieka teisinėje galioje, kol
galioja šios Paslaugų teikimo taisyklės ir jūs naudojatės Agrivi paslaugomis. Jūs taip pat
sutinkate, kad turite pareigą ginti mus nuo tokių reikalavimų ir tokiais atvejais mes galime
reikalauti, kad jūs sumokėsite už mūsų pasirinktą advokatą (-us). Jūs sutinkate, kad šis
apsidraudimas apima ir tai, kad reikalausime sumokėti už pagrįstus advokatų honorarus,
teismo išlaidas. Tokio ieškinio, kaip apibūdinta šioje dalyje, taikymo atveju, mes galime
nuspręsti susitarti su šalimi / šalimis, pateikusiomis ieškinį, ir jūs būsite atsakingi už nuostolių
atlyginimą, tokiu pačiu būdu kaip ir mums pradėjus teisminį nagrinėjimą.
12. Amžiaus apribojimai
Agrivi ir Agrivi Paslaugas gali naudoti tik vyresni nei 18 metų asmenys. Jei jums mažiau nei
18 metų, prašome nesinaudoti mūsų tinklapiu ir nepateikinėti mums jokių asmeninių
duomenų.
13. Taikoma teisė
Šį Susitarimą reglamentuoja Zagrebe, Kroatijoje, Europos Sąjungoje galiojantys įstatymai.
Laikoma, kad pasiūlymas ir šios sutarties priėmimas įvyko Kroatijoje. Sutinkate, kad bet kokį
ginčą, kylantį iš šios Sutarties ar su ja susijusį, nagrinės tik kompetentingos jurisdikcijos
teismas Zagrebe ar netoli jo, Kroatijoje, Europos Sąjungoje. Jei iškelsite ginčą kitokiu būdu
nei, kad numatyta šiame skyriuje, sutinkate, kad mes galime atlikti veiksmus vardan to, kad
jis būtų atmestas, o jūs būsite atsakingi už mūsų patirtas išlaidas pagrįstiems advokatų
honorarams, teismo išlaidoms ir išieškojimams. Sutinkate, kad ginčą, kilusį iš šios sutarties ar
susijusį su šia sutartimi pralaimėjusi šalis turės padengti laimėjusios šalies išlaidas
pagrįstiems advokatų honorarams, teismo išlaidoms ir išieškojimams.
14. Nenugalima Jėga
Sutinkate, kad nesame jums atsakingi už nieką už ką kitu atveju galėtume būti atsakingi, jei
tai yra rezultatas įvykių nepriklausančių nuo mūsų, įskaitant, bet neapsiribojant: stichinės
nelaimės, karas, sukilimas, riaušės, terorizmas, nusikalstamumas, darbo jėgos trūkumas
(įskaitant teisėtus ir neteisėtus veiksmus), embargas, pašto sutrikimas, ryšių sutrikimas,
infrastruktūros gedimas ar trūkumas, medžiagų trūkumas ar bet koks kitas įvykis, kuris
nepriklauso nuo mūsų.

15. Atskyrimas
Jei nustatoma, kad kuri nors šios Sutarties nuostata yra neteisėta, prieštarauja kitai Sutarties
nuostatai ar yra kitaip neįgyvendinama, Sutartis išlieka galiojanti, tarsi ji būtų sudaryta be
tokios neįgyvendinamos nuostatos įtraukimo į ją. Jei nustatoma, kad dvi ar daugiau šios
sutarties nuostatų prieštarauja viena kitos vykdymui, Agrivi turi išimtinę teisę pasirinkti kurią
nuostatą palikti galiojančia.
16. Neatsisakymo nuo teisės sąlyga
Mes pasiliekame visas teises, kurias mums suteikia ši Sutartis, taip pat bet kurio galiojančio
įstatymo nuostatos. Mūsų nevykdymas bet kokios konkrečios šios Sutarties ar bet kurio
galiojančio įstatymo nuostatos neturėtų būti aiškinamas kaip atsisakymas vykdyti tą pačią
nuostatą tokiomis pačiomis ar kitomis aplinkybėmis bet kuriuo metu ateityje.
17. Nutraukimas ir Atšaukimas
Mes savo nuožiūra be paaiškinimo ir įspėjimo galime nutraukti arba sustabdyti paslaugų
teikimą, jūsų paskyrą ar bet kurių kitų paslaugų teikimą, tačiau daugeliu atvejų stengsimės
laiku pateikti paaiškinimus. Jei norite nutraukti šią sutartį, tik jūs vienintelis (-ė) esate
atsakingas (-a) už tinkamų nutraukimo procedūrų laikymąsi. Sutarties nutraukimas gali būti
nedelsiamo bet kokio turinio, kurį pateikėte Agrivi, pašalinimo priežastis. Visos šios Sutarties
nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų išlikti galiojančios nutraukus sutartį, išlieka
galiojančios po Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant: nuosavybės nuostatomis,
garantijos atsisakymais, kompensacijomis ir atsakomybės apribojimais.
18. Teisių ir įsipareigojimų perdavimas
Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite tretiesiems asmenims perduoti iš šios Sutarties
kylančių jūsų teisių ir įsipareigojimų. Mes galime perleisti iš šios Sutarties kylančias mūsų
teises ir / ar įsipareigojimus bet kuriai kitai šaliai savo nuožiūra.

