GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
(Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 1. februāris)
Apsveicam Jūs iegādājoties “Hisense” viedtelevizoru (turpmāk šajā politikā – “Ierīce”).
Šis galalietotāja licences līgums (GLLL) reglamentē un definē Ierīces un Viedpakalpojumu
izmantošanu un ir juridiskā vienošanās starp galalietotāju (turpmāk tekstā “Jūs” vai “Jūsu”) un
Hisense Electric Co. LTD, adrese: No.218, Qianwangang Road, Economic and Technique
Development Zone, Qingdao, P.R.C., tās saistītajām, meitas un (vai) mātes sabiedrībām (turpmāk
tekstā – “Hisense” vai “mēs”, vai “mūs”, vai “mūsu”).
LAI SĀKTU LIETOT ŠO IERĪCI SNIEDZAMAJIEM VIEDPAKALPOJUMIEM
Uzmanīgi izlasiet šo GLLL. Ieviešot Viedpakalpojumus un (vai) caur šo Ierīci lietojot tos (vai)
pieslēdzoties tiem, un (vai) citādāk lietojot tos caur šo Ierīci, Jūs piekrītat, ka būsit tiesiski saistīti
ar šo GLLL un to pildīsit. Tas, ka Jūs lietojat Ierīci un (vai) Viedpakalpojumus, nozīmē, ka Jūs
esat izlasījis un piekritis šim GLLL un citiem spēkā esošiem noteikumiem. Lietojot
Viedpakalpojuus, jūs atzīstat un piekrītat, ka Viedpakalpojumi tiek Jums sniegti ar Jūsu skaidru
piekrišanu un, ka vienlaikus Jūs zaudējat likumos nostiprinātās tiesības atteikties no šī GLLL.
Lietojot Viedpakalpojumus, Jūs piekrītat, ka, attiecībā uz Jums, tiks pielāgota Jūsu personas datu
vākšanu un izmantošanu reglamentējoša Datu aizsardzības politika un, ka Jūs piekrītat to ievērot
(ar to varat iepazīties Ierīces saņemšanas laikā vai dodoties uz “Sākuma” logu, izvēlieties sadaļu
“Iestatījumi” un tad sadaļu “Palīdzība”/”Par TV”. Nepiekrītot GLLL vai Datu aizsardzības
politikas noteikumiem, Jums nav tiesību pieslēgties Viedpakalpojumiem un tos lietot, cik tas ir
saistīts ar Ierīci.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka, ja Jūs nolemsit lietot kādu no Viedpakalpojumiem, mēs vāksim tikai
ar šo viedpakalpojumu saistītos Personas datus. Piemēram, kā tas norādīts tālāk, “Amazon
Alexa” pakalpojums Jūsu personas datus vāks tikai tad, ja nolemsit aktivizēt šo pakalpojumu.
1.

GALVENIE JĒDZIENI

“Aplikācija(-as)” – tā ir mums vai trešajai personai piederoša ieceļama, atsūtama un (vai)
pildāma programatūras iekārtas lietojumprogramma, kura ir pieejama Ierīcē.
“Saturs” – tie ir visi mūsu vai trešo personu piedāvājamie skaņas un video elementi, kā arī idejas,
ieskaitot, bet neaprobežojoties, datus, filmas, video ierakstus, fotogrāfijas, programatūras iekārtu,
spēles, dizainus, attēlus, mākslas darbus, ilustrācijas, mūziku, skaņas, informāciju un citu
materiāla vai nemateriāla rakstura materiālus, ieskaitot atvasinātos darinājumus, visos nesējos un
visos formātos, kuri jau ir radīti vai tiks radīti nākotnē.
“Ierīce” – tas ir šis “Hisense” Viedtelevizors.
“Intelektuālās īpašumtiesības” – tās ir jebkādas tiesiskās un īstās īpašumtiesības un (vai)
mantiskās tiesības uz visiem patentiem, noderīgajiem modeļiem, tiesības uz izgudrojumiem,
autortiesības un līdztiesības, nemantiskās tiesības, tiesības, kuras saistītas ar preču zīmēm, firmas
vārdiem, domēna vārdiem, firmas stilu un formu, prestižu, tiesības iesniegt prasību par sveša
vārda izmantošanu, tiesības uz aizsardzību no negodīgas konkurences, tiesības uz dizainu,
tiesības, kuras saistītas ar datoru programatūras iekārtu, datu bāzēm, informācijas
konfidencialitāti (ieskaitot tiesības uz praktisko pieredzi un komercijas noslēpumiem) un
jebkuras citas intelektuālās īpašumtiesības, katrā gadījumā reģistrētas vai nereģistrētas, ieskaitot

visus iesniegumus par tādu tiesību piešķiršanu, atjaunošanu vai pagarināšanu, un visas līdzīgās
vai līdzvērtīgās tiesības, vai aizsardzības formas jebkurā pasaules daļā.
“Materiāls” – kopumā nozīmē jebkuru Saturu, Sniegto saturu (ja tiek pielāgots un kā definēts
šajā dokumentā) izmantojot Ierīču izlasītās vai izsūtītās sarakstes, tīmekļa vietņu saturu,
personīgo sarunu ziņas, sociālajos tīklos publicētus ierakstus, informāciju, reklāmu un (vai)
norādes uz interneta vietnēm utt.
“Viedpakalpojums(-i)” – tā ir pieeja, iegāde, likvidēšana, pārdošana, iegāde, abonements, noma,
izpērkamā noma, konsultēšana vai jebkāds cits Materiāla izmantošanas veids, tāpat jebkādi citi
parasti pieejami pakalpojumi vai funkcijas lietojot internetu, kurus caur Aplikācijām sniedzam
mēs vai trešās personas.
2.

IERĪČU UN PAKALPOJUMU LIETOŠANA

Visas Aplikācijas un Materiāls pieder “Hisene” vai trešajām personām ar īpašumtiesībām un
(vai) tos izmanto “Hisene” vai trešās personas uz saņemtas vai izsniegtas licences pamata, ja tā
tiek pielāgota, un tos var sargāt ar jebkādām Intelektuālā īpašuma tiesībām un (vai) spēkā
esošiem likumiem. Reizēm atsevišķus Viedpakalpojumus varam Jums piedāvāt vai sniegt tieši.
Lietojot šos Viedpakalpojumus, ir jāievēro GLLL noteikumi. Viedpakalpojumi var tikt sniegti
vietas valstī, ievērojot tās likumus un citus tiesību aktus, tāpat, atkarībā no Jūsu dzīvesvietas,
atrašanās vietas un iespējas piekļūt sakaru tīklam, Viedpakalpojumu veidu skaitu un saturu ir
iespējams ierobežot. Tādi Viedpakalpojumu pakalpojum lietošanu reglamentējoši GLLL
atsevišķās valstīs, reģionos vai tirgū var atšķirties un tiem tiks pielāgoti atbilstošas vietas, valsts
un reģiona likumi un citi tiesību akti. Visi Viedpakalpojumi tiek sniegti tikai personīgai Jūsu
lietošanai, kas ir neatdalāma no Ierīcēm. Lietot Viedpakalpojumus ir tiesības tikai šajā
dokumentā skaidri definētos veidos. Neaprobežojoties ar to, kas iepriekš norādīts un izņemot to,
kas skaidri atļauts šajā GLLL un (vai) spēkā esošos likumos un citos tiesību aktos, Jums nav
tiesību mainīt, kopēt, no jauna publicēt, ievietot, sūtīt, nodot, iztulkot, nodot nekādus caur šo
Ierīci sniedzamos Viedpakalpojumus, tos lietot komerciāliem nolūkiem, jebkādā veidā vai
jebkurā nesējā izplatīt vai uz to pamata radīt atvasinātus veidojumus.
a. VIEDPAKALPOJUMU LIETOŠANA
Viedpakalpojumi ir paredzēti lietošanai ne jaunākām kā 18 (astoņpadsmit) gadu personām. Ja
vēl neesat sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu vai, ja, saskaņā ar likumiem vai uz cita
pamata, Jums ir aizliegts lietot Viedpakalpojumus. Pirms Viedpakalpojumu lietošanas Jums
ir jāsaņem savu vecāku vai aizbildņu piekrišana. Lietojot jebkuru Viedpakalpojumu daļu, Jūs
uzņematies ievērot šī GLLL nosacījumus un apstiprināt, ka esat ne jaun;aks par 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu vai esat jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu un esat
saņēmis vecāku vai aizbildņu atļauju. Personas, kura nav sasniegusi iepriekš norādīto
vecumu, Viedpakalpojumu lietošana tiek uzskatīta par šī GLLL pārkāpumu. Jebkuru
Viedpakalpojumu daļu ir atļauts lietot īpaši personīgiem nolūkiem, bet lietošana jebkādu citu
nolūku labad ir aizliegta.
JA PAMATOTI KONSTATĒJAM ŠO VIEDPAKALPOJUMU LIETOŠANAS,
PĀRKĀPJOT GLLL, GADĪJUMU, MĒS PATURAM TIESĪBAS LIEGT PIEEJU
JEBKURAI LIETOTĀJA SADAĻAI, IESKAITOT SADAĻAS, KURAS IZVEIDOTAS
NORĀDOT NEPATIESU INFORMĀCIJU, VAI TĀS LIKVIDĒT.
Maksas Viedpakalpojumus, kuri tiek sniegti caur Ierīci, nav tiesības lietot personām, kuras
nav samaksājušas attiecīgo maksu. Ja vēlaties sākt lietot Viedpakalpojumus, kurus piedāvā
lietot vai, kurus sniedz tādu Viedpakalpojumu licences pārdevējs vai sniedzējs, obligāti

jāpiereģistrējas, izveidojot lietotāja sadaļu un (vai) jāsamaksā maksa. Reģistrācija jāveic,
lietotāja sadaļa jāizveido un (vai) maksa jāsamaksā ievērojot tādu Viedpakalpojumu
sniedzēja vai licences pārdevēja politiku un noteikumus.
Visi caur šo Ierīci pieejamie Viedpakalpojumi jebkurā laikā, bez brīdinājuma, var tikt
mainīti, to sniegšana var tikt apturēta, tie var tikt likvidēti, to sniegšana var pārtrūkt vai tikt
pārtraukta, vai pieeja pie tiem var tikt liegta, bloķēta vai izslēgta un mēs nesniedzam nekādu
garantiju, ka jebkurus Viedpakalpojumus būs iespējams lietot jebkurā laikā. Viss Materiāls
tiek nodots caur mums nepiederošiem tīkliem un pārdošanas iekārtu. Mums ir tiesības
jebkurā laikā, bez brīdinājuma un neuzņemoties atbildību, ierobežot jebkuru caur šo Ierīci
sniegto Viedpakalpojumu lietošanu, izslēgt tos, likvidēt vai apturēt to sniegšanu, cik tas
atļauts saskaņā ar tiesību aktiem. Mums ir tiesības jebkurā gadījumā, bez brīdinājuma un
neuzņemoties atbildību, ierobežot noteiktu Viedpakalpojumu lietošanu vai pieeju tiem.
Visus caur Ierīci sniegtos Viedpakalpojumus administrē un kontrolē atbilstoši to sniedzēji.
Mēs neuzņemamies atbildību par integrētiem, iepriekš ieviestiem, lietotāja lejupielādētiem
vai jebkuriem citiem trešo personu sniegtajiem Viedpakalpojumiem, kurus atbilstoši to
īpašnieki var, brīdinot vai bez brīdinājuma, modificēt, likvidēt, dzēst vai mainīt. Jebkādus
jautājumus vai tehniska rakstura vaicājumus par tādiem Viedpakalpojumiem vajadzētu sūtīt
nevis mums, bet tieši atbilstošu Viedpakalpojumu sniedzējiem, trešajām personām.
b. VIEDPAKALPOJUMU SPECIFISKA LIETOŠANA CAUR MŪSU APLIKĀCIJĀM
Pieejai pie noteiktām Viedpakalpojumu daļām caur mūsu Aplikācijām var būt obligāti
nepieciešama reģistrācija un lietotāja sadaļas izveidošana un (vai) maksas samaksāšana. Jums
var nākties piereģistrēties, izveidot lietotāja sadaļu un samaksāt mūsu (vai mūsu filiāles) vai
trešās personas (ieskaitot maksājuma pakalpojuma sniedzēju) tīmekļa vietnē. Lai
piereģistrētos, var nākties mums vai trešajām personām sniegt Personas datus (piem.,
izvēlēties unikālu, tikai Jums vienam zināmu paroli, kuru nedrīkst atklāt citām personām).
Jebkādi mums iesniegtie Jūsu Personas dati tiks kārtoti vadoties pēc mūsu Datu aizsardzības
politikas (ar to varat iepazīties Ierīces sniegšanas laikā vai dodoties uz “Sākuma” logu,
izvēloties sadaļu “Iestatījumi” un tad sadaļu “Palīdzība”/”Par TV”). Reģistrācijas laikā
sniegtajiem Personas datiem jābūt izsmeļošiem un precīziem. Izveidojot Viedpakalpojumu
lietošanai paredzētu sadaļu, Jums nav tiesību izmantot nekādu trešo personu Personas datus,
tāpat Jums nav tiesību lietot citām personām piederošas sadaļas. Mēs neesam atbildīgi par
pieslēgšanos pie Viedpakalpojumiem izmantojot kādas citas personas Personas datus vai tos
nelikumīgi piesavinoties.
c. LICENCES PIEŠĶIRŠANA
Jūs un “Hisene” vienojaties, ka “Hisene” pieder visas tiesības, īpašumtiesības un mantiskās
tiesības uz “Hisene” piederošu Aplikāciju, bet katram atbilstošam Aplikācijas īpašniekam,
trešajai personai, pieder visas tiesības, īpašumtiesības un mantiskās tiesības uz atbilstošu
trešās personas Aplikāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties, visas spēkā esošas Intelekta
īpašumtiesības vai citas visā pasaulē spēkā esošas tiesības uz Aplikāciju, neatkarīgi no tā, vai
tās tika iereģistrētas/ieguva tiesisko aizsardzību, vai nē. Vadoties pēc atbilstošas licences
vienošanās, kas noslēgta starp mums un attiecīgas Aplikācijas īpašnieka trešo personu un,
Jums apņemoties ievērot šo GLLL visā tā apjomā, mēs Jums sniedzam neekskluzīvu,
ierobežotu, tālāk nenododamu un personīgu licenci (bez iespējas sublicencēt), kura sniedz
tiesības lejupielādēt un (vai) lietot Aplikāciju (izņemot jebkuru trešās personas Aplikāciju,
kurai piemērojami tās atsevišķas licences noteikumi), īpaši Jūsu Ierīcē, caur Aplikāciju
apskatīt, saņemt Viedpakalpojumus vai kā citādāk tās lietot (tikai tik, cik atļauts katrā
atsevišķā gadījumā). Jums netiek sniegtas nekādas citas tiesības uz Aplikāciju. Tiesību uz

Viedpakalpojumiem apjoms ir atkarīgs no atbilstošiem Viedpakalpojumu sniedzēju
noteiktiem un pielāgotiem Viedpakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citām licencē
noteiktām prasībām un ierobežojumiem. Visas tiesības, ieskaitot visas Intelekta
īpašumtiesības uz Aplikāciju un Viedpakalpojumiem, saglabājas mūsu vai attiecīgu
Aplikācijas vai Viedpakalpojumu licences pārdevēju vai īpašnieku īpašums. Jebkurā šī
GLLL pārkāpuma gadījumā Jūs pilnībā vai daļēji zaudējat ar šo dokumentu Jums sniegtās
tiesības, bet mēs vai attiecīgi Aplikācijas vai Viedpakalpojumu īpašnieki, ja nepieciešams,
var izmantot tālākas tiesiskās darbības.
3. LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN AIZLIEGUMI
Jums vai (saskaņā ar Jūsu norādījumu strādājošai) trešajai personai nav tiesību rādīt, kopēt,
glabāt, modificēt, pārdot, tirgot, tālākpārdot, atjaunot, publicēt, translēt, izplatīt jebkādu
Materiālu, visu vai tā daļu, vai veikt tā patapinātus veidojumus; tāda rādīšana, kopēšana,
glabāšana, modificēšana, pārdošana, paziņošana, translēšana vai izplatīšana ir aizliegta, izņemot
tos gadījumus, kad Jūs no mums vai katra tāda atbilstoša Materiāla īpašnieka, vai tiesību
īpašnieka, esat saņēmis visas obligātās tiesības vai atļaujas, vai tādas tiesības ir nostiprinātas
spēkā esošos tiesību aktos. Nelikumīga Materiāla lietošana ir aizliegta: par to Jūs var saukt pie
kriminālatbildības un (vai) un Jums būs personīgi jāatbild civilā kārtībā.
Jums nav tiesību lietot nekādu Viedpakalpojumu daļu nekādiem citiem mērķiem, izņemot tiem,
kuri konkrēti paredzēti šajā dokumentā, ieskaitot, bet neaprobežojoties, nelikumīgas darbības,
vēlamus un (vai) nevēlamus piedāvājumus vai reklāmu, izlikšanos par citu personu vai subjektu,
vai melīgu pētījumu par sakariem ar to, nepatiesus paziņojumus, uzmākšanos citām personām, to
mānīšanu vai pazemošanu, morālei neatbilstošu, aizskarošu vai citus likumus pārkāpjošus
materiālus vai citu informāciju, kura varētu negatīvi ietekmēt mūsu reputāciju, prestižu un (vai)
Viedpakalpojumu paziņošanu, ievietošanu, pārsūtīšanu un izplatīšanu, tāpat to lietot kādiem
komerciālajiem mērķiem. Izņemot šajā GLLL skaidri paredzētus gadījumus un, cik tas atļauts,
saskaņā ar spēkā esošiem likumiem, Jums nav tiesību atdalīt, izmantot aizvietošanas inženieriju
un (vai) bojāt Aplikāciju(-as), pārsūtīt slēptu vai kaitīgu kodu vai lietot Aplikāciju(-as)
informācijas vākšanai par citiem lietotājiem. Jums nav tiesību kopēt, modificēt, mainīt jebkuru
Aplikāciju vai veidot patapinātus veidojumus, izmantot aizvietošanas inženieriju, to dekompilēt
vai mēģināt citos veidos iegūt izejas kodu, izņemot ar skaidru mūsu piekrišanu vai pēc Jūsu
ieskatiem spēkā esošu likumu atļautā mērogā, tāpat Jūs nepieļausit un nesniegsit licenci nevienai
trešajai personai veikt tādas darbības. Jums nav tiesību pielietot nekādas darbības, ar kurām tiktu
traucēta caur Viedpakalpojumiem vai to serveriem pielāgojamā vai tajos esošā Materiāla
funkcionalitāte vai tā tiktu citādāk sabojāta, tāpat jebkādas citas darbības, kurām varētu būt
jebkāda negatīva ietekme uz citu personu pieredzi izmantojot Viedpakalpojumus. Jums nav
tiesības jebkādā citā veidā iegūt nelikumīgu pieeju pie 1) jebkuras Ierīces daļas vai konstrukcijas
īpašības; 2) Viedpakalpojumiem vai jebkurām citām pie Ierīces pieslēgtām sistēmām vai tīkliem;
3) Viedpakalpojumiem vai jebkura “Hisene” valdāma servera; vai 4) jebkādām Aplikācijām,
Materiāla vai citiem Viedpakalpojumos vai caur tiem piedāvātajiem pakalpojumiem.
MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM JEBKURA IEMESLA DĒĻ,
JEBKURĀ LAIKĀ, BEZ BRĪDINĀJUMA UN NEUZŅEMOTIES ATBILDĪBU, BLOĶĒT,
AIZLIEGT VAI PĀRTRAUKT JŪSU PIEEJU VIEDPAKALPOJUMIEM, TIK, CIK TAS
ATĻAUTS SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM.
4. JŪSU VAI CITU LIETOTĀJU SNIEGTAIS SATURS
Jebkāds Jūsu Ierīcē, lietojot to vai Viedpakalpojumu, Jūsu, Jūsu vārdā vai citu lietotāju sniegtais,
ievietotais vai paziņotais Saturs (turpmāk tekstā – Sniegtais saturs) tiks uzskatīts par
nekonfidenciālu un neaizsargātu patentu, ņemot vērā vietas likumus un citus tiesību aktus. Tāpat

mēs paturam tiesības, ja tas nepieciešams, atklāt Jūsu Personas datus jebkurai trešajai personai,
kura apgalvo, ka jebkurš Sniegtais saturs pārkāpj trešajām personām piederošas vai to
kontrolējamās Intelektuālās īpašumtiesības vai viņu tiesības uz privātumu. Paziņojot, iesniedzot,
ieceļot vai jebkādā citā veidā nododot Sniegto saturu, Jūs sniedzat mums beztermiņa,
neierobežotu, ne neekskluzīvu, visā pasaule spēkā esošu, pilnīgi apmaksātu, bezatlīdzības
lietošanas licenci, kā arī tiesības sublizencēt, kas mums sniedz tiesības lietot, modificēt, mainīt,
kopēt, atklāt, licencēt, veikt, rādīt, paziņot, publicēt, izplatīt, nodot vai jebkādā citā veidā lietot
tādu Sniegto saturu, veidot no tā patapinātus veidojumus vai Sniegto saturu izmantot citos
veidojumos jebkurā pasaules vietā. Mums ir tiesības bez jebkāda iemesla likvidēt jebkuru
Sniegto saturu no viedsistēmām un citām “Hisene” sistēmām, ieskaitot, ja, mūsuprāt, tāds
Sniegtais saturs nav nepieciešams, ir aizskarošs, nepieklājīgs vai nepieņemams.
Mēs nekontrolējam Sniegto saturu un nesniedzam garantijas par Sniegtā satura raksturu,
precizitāti, sasaisti, piemērotību un kvalitāti. Jūs garantējat, ka jebkurš Jūsu Sniegtais saturs
nepārkāpj un nepārkāps nekādas trešās personas Intelektuālās īpašumtiesības. Jūs personīgi
atbildat par visu Sniegto saturu, kuru ieceļat, paziņojat, sūtat pa e-pastu, nododat vai citādāk
pasniedzat jebkurā Viedpakalpojumu daļā. Mēs neuzņemamies atbildību par tādu Sniegto saturu,
bet Jūs personīgi uzņematies visu, ar jebkuru Sniegto saturu, kuru Jūs vai cita persona, kura
darbojas Jūsu vārdā, paziņojāt, ievietojāt vai nodevāt caur Ierīci vai izmantojot
Viedpakalpojumus, saistīto atbildību. Mēs, vadoties pēc spēkā esošajiem likumiem, paturam
tiesības, paziņojot vai nepaziņojot aizdomās turamajam pārkāpējam, likvidēt Sniegto saturu, kas
iespējami pārkāpj citas personas Intelektuālās īpašumtiesības.
5.

REKLĀMA UN PAZIŅOJUMI KLIENTU APKALPOŠANAS NOLŪKĀ

Jūs saprotat un piekrītat, ka Viedpakalpojumos var tikt sniegta reklāma, noteikti paziņojumi no
mums vai trešajām personām kā, proti, paziņojumi par atjauninājumiem, administrācijas tipa
ziņas, informatīvi biļeteni un citi materiāli (“Paziņojumi”). Tā kā šie Paziņojumi ir obligāta
Viedpakalpojumu daļa, Jums nav iespēju no tiem atteikties. Noteikts Materiāls var būt
nepiemērots nepilngadīgām personām vai citiem lietotājiem. Tāds Materiāls var nebūt atzīmēts,
kā nepiemērots. Tādēļ Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs lietojat Materiālu, uzņemoties risku un
mēs neatbildam par Jums jebkādu nepiemērotu Materiālu.
6. TREŠO PERSONU SNIEGTIE PAKALPOJUMI
Ierīce var veidot Jums nosacījumus komunicēt, sasaistīt vai uzturēt sakarus ar trešajām
personām, kuras sniedz Viedpakalpojumus, kuri nav mūsu īpašums, kurus mēs nekontrolējam un
nepārvaldām. Šo pieeju vai komunikāciju ar trešo personu, kura sniedz Viedpakalpojumus, Jums
var atvieglot, piemēram, ieguves brīdī Jūsu norādītās atrašanās vietas valsts. Mēs neuzņemamies
atbildību par trešo personu sniegto Viedpakalpojumu funkcionalitāti, kvalitāti vai saturu un
neuzņemamies pārbaudīt nekādus trešo personu sniegtos Viedpakalpojumus. Jūs skaidri atzīstat
un piekrītat, ka savas atrašanās vietas valsti norādījāt un trešo personu sniegtos
Viedpakalpojumus lietojat, tos sasaistāt vai pie tiem pieslēdzaties, pats riskējot un Jums ir
personīgi jāiepazīstas ar tādu trešo personu sniegto Viedpakalpojumu lietošanas noteikumiem,
privātuma politiku un jebkādu citu, attiecibā uz viņiem spēkā esošu, politiku un ievērot to. Mēs
nesniedzam nekādus apstiprinājumus vai garantijas par Viedpakalpojumiem, kurus sniedz
jebkādas trešās personas, bet Jūs saprotat un piekrītat, ka tik, cik tas maksimāli ir atļauts saskaņā
ar spēkā esošiem tiesību aktiem, mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par nekādiem
tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai speciāliem, vai papildus zaudējumiem, vai citu kaitējumu,
atlīdzību par advokāta pakalpojumiem vai citiem izdevumiem, kuri piedzīvoti saistībā ar Jūsu
lietošanu vai pieeju pie trešo personu sniegtajiem Viedpakalpojumiem. Jebkādām Jūsu darbībām,
kas saistītas ar trešo personu sniegtajiem Viedpakalpojumiem, tiek pielāgota trešo personu
privātuma politika, nosacījumi un citi to noteiktie noteikumi.

7. PRIVĀTUMS UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Ja vēlaties uzzināt, kā, Jums lietojot Viedpakalpojumus, “Hisene” sargā un kārto Jūsu Personas
datus un citu informāciju, iepazīstieties ar mūsu Datu aizsardzības politiku (to iespējams atrast
Jūsu Ierīces ieguves laikā vai dodoties uz “Sākuma” logu, izvēloties sadaļu “Iestatījumi” un tad
sadaļu “Palīdzība”).
8. GARANTIJAS UN SAISTĪBAS
CIK TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, MĒS SKAIDRI PAZIŅOJAM, KA NEATZĪSTAM
NEKĀDAS AR SNIEGTO VIEDPAKALPOJUMU SAISTĪTĀS GARANTIJAS,
NOSACĪJUMUS, IESNIEGUMUS UN SAISTĪBAS, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀS IR
SKAIDRI DEFINĒTAS, VAI NOJAUŠAMAS, TĀPAT JEBKĀDU RISKU, KAS VAR
RASTIES
LIETOJOT
IERĪCI,
IESKAITOT,
BET
NEAPROBEŽOJOTIES,
PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, KVALITĀTES PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM
NOLŪKAM, PRECIZITĀTI, NETRAUCĒTU LIETOŠANU UN SAISTĪBAS
NEPĀRKĀPT TREŠO PERSONU TIESĪBU GARANTIJAS. IEPRIEKŠ MINĒTIE
IEROBEŽOJUMI NETIEK PIELĀGOTI, JA IR MŪSU TĪŠA, LIELA NEPIESARDZĪBA,
PERSONAS VESELĪBAS TRAUCĒJUMI VAI TĪŠS VIEDPAKALPOJUMU TIESISKO
VAI BŪTISKO TRŪKUMU NOSLĒPŠANAS GADĪJUMS. MĒS NESNIEDZAM
GARANTIJAS PAR NEKĀDU TREŠO PERSONU CAUR IERĪCI SNIEGTO
VIEDPAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, SNIEGŠANU LAIKĀ, TIESISKUMU VAI
PABEIGTĪBU UN NEGARANTĒJAM, KA VIEDPAKALPOJUMI ATBILDĪS JŪSU
PRASĪBĀM VAI, KA IERĪCE IR VAI BŪS SALĀGOJAMA AR VISIEM
VIEDPAKALPOJUMIEM, VAI, KA NEGADĪSIES IERĪCES VAI VIEDPAKALPOJUMU
LIETOŠANAS PĀRTRŪKUMU VAI TRAUCĒJUMU.
JŪS UZŅEMATIES VISUS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR VIEDPAKALPOJUMU
LIETOŠANU UN, CIK TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, UZŅEMATIES NEUZSKATĪT MŪSU
VAI JEBKURU NO MŪSU MĀTES BIEDRĪBĀM, VALDĪBAS LOCEKĻUS, ATBILDĪGĀS
PERSONAS,
DARBINIEKUS,
PARTNERUS,
KONTRAHENTUS,
LICENCES
PĀRDEVĒJUS VAI REKLĀMDEVĒJUS PAR ATBILDĪGIEM JEBKĀDU PIEDZĪVOTU
ZAUDĒJUMU, MANTISKĀ UN NEMANTISKĀ KAITĒJUMA GADĪJUMĀ, IESKAITOT,
BET NEAPROBEŽOJOTIES, KOMPENSĀCIJAS, PAPILDUS, SODA UN NEJAUŠU
ZAUDĒJUMU, NEIEGŪTAS PEĻŅAS, NEIEGŪTU IENĀKUMU, MANTISKO TIESĪBU
VAI BIZNESA ZAUDĒŠANAS, VAI DATU SABOJĀŠANAS VAI MAKSĀJUMU PAR
ADVOKĀTA PALĪDZĪBU GADĪJUMĀ, KO ESAT PIEDZĪVOJUŠI VIEDPAKALPOJUMU
LIETOŠANAS UN (VAI) MATERIĀLA LIETOŠANAS DĒĻ. IERĪČU, KURAS ATBALSTA
VIEDPAKALPOJUMUS, FUNKCIONALITĀTES ATŠĶIRĪBU UN CAUR IERĪCI VAI
APLIKĀCIJU(-AS)
SNIEGTO
VIEDPAKALPOJUMU
IEROBEŽOJUMU
DĒĻ,
ATSEVIŠĶAS FUNKCIJAS UN (VAI) VIEDPAKALPOJUMI VAR BŪT NEPIEEJAMI
ATSEVIŠĶĀS IERĪCĒS, VAI ATSEVIŠĶĀS TERITORIJĀS, VAI, LAIKAM SKRIENOT,
VAR MAINĪTIES. ATSEVIŠĶĀM VIEDPAKALPOJUMU FUNKCIJĀM VAR BŪT
NEPIECIEŠAMA PAPILDU IEKĀRTA, KURA TIEK PĀRDOTA ATSEVIŠĶI. MĒS
NEATBALSTĀM
NEKĀDAS
IDEJAS,
PRODUKTUS,
PERSONAS
VAI
VIEDPAKALPOJUMOS UN (VAI) MATERIĀLĀ IZTEIKTOS VIEDOKĻUS.
MŪSU NESTĀ LĪGUMA, DELIKTU VAI CITA VEIDA ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ PRET
JUMS IR PAR TIEŠU VAI NETIEŠU, NEJAUŠU, SPECIĀLO VAI NEJAUŠU ZAUDĒJUMU
RAŠANOS, NEIEGŪTU PEĻŅU, NESAŅEMTIEM IENĀKUMIEM, ZAUDĒTĀM
ĪPAŠUMTIESĪBĀM, BIZNESA VAI DATU SABOJĀŠANU, MAKSĀJUMU PAR
ADVOKĀTA PALĪDZĪBU, CITI IZDEVUMI VAI CITI ZAUDĒJUMI VAI KAITĒJUMS,

IESKAITOT SODA ZAUDĒJUMUS, KURI PIEDZĪVOTI VAI SAISTĪTI AR JEBKĀDIEM
IERĪCĒ ESOŠIEM VIEDPAKALPOJUMIEM VAI IERĪČU LIETOŠANU VAI JEBKĀDU
VIEDPAKALPOJUMU, KURIEM BIJĀT PIESLĒDZIES VAI KURUS LIETOJĀT, LAI ARĪ
BIJĀT INFORMĒTI PAR TĀDA KAITĒJUMA VAI ZAUDĒJUMU RAŠANĀS TICAMĪBU.
ATSEVIŠĶI TIESĪBU AKTI VAR PAREDZĒT GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS, VAI
NOTEIKT MŪSU PIELĀGOTĀS SAISTĪBAS, NO KURĀM NAV IESPĒJAMS
ATTEIKTIES, TĀS IEROBEŽOT VAI MAINĪT VAI, NO KURĀM VAR ATTEIKTIES, TĀS
IEROBEŽOT VAI MAINĪT TIKAI DAĻĒJI. ŠIS GLLL JĀSKAIDRO VADOTIES PĒC ŠO
LIKUMU NOSACĪJUMIEM. TAČU, KAD TIEK PIELĀGOTI ŠO LIKUMU NOSACĪJUMI,
TIK, CIK TAS IR ATĻAUTS SASKAŅĀ AR LIKUMIEM, MŪSU ATBILDĪBA PAR
PAKALPOJUMIEM, SASKAŅĀ AR ŠIEM NOSACĪJUMIEM, BŪS IEROBEŽOTA: A)
PAKALPOJUMU ATKĀRTOTAI SNIEGŠANAI; VAI B) ATKĀRTOTAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS PASŪTĪJUMA IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAI, BET PREČU GADĪJUMĀ
– A) PREČU MAIŅAS VAI LĪDZVĒRTĪGU PREČU IZSNIEGŠANAI; B) PREČU
REMONTAM; C) PREČU APMAIŅAS VAI LĪDZVĒRTĪGU PREČU IEGĀDES IZDEVUMU
ATLĪDZINĀŠANAI; VAI D) PREČU REMONTA IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAI.
IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI NETIEK PIELĀGOTI, JA IR TĪŠA, LIELA MŪSU
NEPIESARDZĪBA, JA IR PERSONAS VESELĪBAS TRAUCĒJUMI VAI, JA IR TĪŠS
VIEDPAKALPOJUMU VAI BŪTISKĀ TRŪKUMA NOSLĒPŠANAS GADĪJUMS.
JŪS UZŅEMATIES VISU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM AR VIEDPAKALPOJUMU
LIETOŠANU SAISTĪTIEM BOJĀJUMIEM, ZAUDĒJUMIEM, IZDEVUMIEM VAI
KAITĒJUMIEM. TIK, CIK TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, MĒS NEUZŅEMAMIES
NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JŪSU VIEDPAKALPOJUMU LIETOŠANU (NEATKARĪGI NO
TĀ, VAI ŠAI LIETOŠANAI OBLIGĀTA REĢISTRĀCIJA, LIETOTĀJA SADAĻAS
IZVEIDOŠANA UN (VAI) MAKSAS SAMAKSĀŠANA, VAI NĒ) UN MATERIĀLU.
IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI NETIEK PIELĀGOTI, JA IR TĪŠA, LIELA MŪSU
NEPIESARDZĪBA, JA IR PERSONAS VESELĪBAS TRAUCĒJUMI VAI, JA IR TĪŠS
VIEDPAKALPOJUMU VAI BŪTISKĀ TRŪKUMA NOSLĒPŠANAS GADĪJUMS. JA
JEBKURA NO ŠĪ GLLL DAĻA IR NELIKUMĪGA VAI NEĪSTENOJAMA, VAI MUMS
TIKA IZTEIKTA AR MŪSU NODARĪTO ŠĪ GLLL PĀRKĀPŠANU SAISTĪTA PRASĪBA,
TAM NAV IETEKMES ATLIKUŠAJIEM TĀ NOSACĪJUMIEM UN NEPADARA TOS PAR
SPĒKĀ NEESOŠIEM. NO ŠĪ GLLL IESPĒJAMS ATTIEKTIES VAI TO MAINĪT, JA IR
MŪSU RAKSTISKA PIEKRIŠANA.
CIK TAS SAISTĪTS AR TREŠO PERSONU SNIEDZAMAJIEM VIEDPAKALPOJUMIEM,
TĀ ARĪ, CIK MAKSIMĀLI ATĻAUTS PĒC SPĒKĀ ESOŠIEM TIESĪBU AKTIEM, MĒS
NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TREŠO PERSONU SNIEGTAJIEM
VIEDPAKALPOJUMIEM, KURUS IESPĒJAMS SASNIEGT PIESLĒDZOTIES IERĪCEI VAI
APLIKĀCIJAI(-ĀM); TĀPAT MĒS NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR TREŠO PUŠU
IZPLATĀMU, SLĒPTU VAI KAITĪGU KODU, KURŠ TIEK IZPLATĪTS CAUR MŪSU
APLIKĀCIJĀM VAI MŪSU IERĪCI. MĒS NESNIEDZAM GARANTIJU, KA, IZMANTOJOT
VIEDPAKALPOJUMUS,
NEBŪS
PĀRTRAUKUMU,
AIZKAVĒŠANĀS
VAI
NEPRECIZITĀTES
UN
NEGARANTĒJAM
IESPĒJU
IZMANTOT
ŠOS
VIEDPAKALPOJUMUS NEIEROBEŽOTU LAIKU,
9. ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM UZ TIESAS APDROŠINĀŠANU VAI CITU TIESAS
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLI
TIK, CIK TAS MAKSIMĀLI ATĻAUTS SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠIEM TIESĪBU
AKTIEM, JUMS PAZIŅOJOT, KA, LIETOJOT IERĪCES UN (VAI) VIEDPAKALPOJUMS,

JŪS PIEDZĪVOJĀT ZAUDĒJUMUS, KAITĒJUMU VAI SAVAINOJUMU, TĀDĀ
GADĪJUMĀ ZAUDĒJUMI, KAITĒJUMS VAI SAVAINOJUMI NETIKS UZSKATĪTI PAR
NELABOJAMIEM VAI PAR PIETIEKAMIEM TAM, LAI JŪS IEGŪTU TIESĪBAS
VĒRSTIES PAR TIESAS APDROŠINĀŠANU VAI CITIEM TIESU AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKĻIEM. TAS NOZĪMĒ, KA, SAKARĀ AR JŪSU PRASĪBU, JŪS PIEKRĪTAT, KA
NEVĒRSĪSITIES PAR IZDOŠANU VAI JUMS NEBŪS TIESĪBAS UZ TO, LAI JUMS
TIKTU IZDOTS JEBKĀDS TIESAS VAI CITAS INSTITŪCIJAS LĒMUMS, AR KURU
BŪTU APGRŪTINOŠA VAI KĻŪTU NEIESPĒJAMA JEBKĀDA MUMS AR
ĪPAŠUMTIESĪBĀM PIEDEROŠA, MŪSU LICENCĒJAMA, LIETOJAMA VAI MŪSU VAI
MŪSU LICENCES PĀRDEVĒJU ZIŅĀ ESOŠAS IERĪCES, APLIKĀCIJAS, SATURA,
SNIEGTĀ
SATURA,
PRODUKTA,
PAKALPOJUMA
VAI
INTELEKTUĀLO
ĪPAŠUMTIESĪBU (IESKAITOT JŪSU SNIEGTO SATURU) RADĪŠANA VAI LIETOŠANA
KOMERCIĀLOS NOLŪKOS.
10. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt zaudējumus un aizsargāt “Hisense”, tās saistītās sabiedrības,
licenču pārdevējus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī viņus un viņiem atbilstošas atbildīgas
personas, valdības locekļus, darbiniekus, kontrahentus, aģentus, licences pārdevējus,
piegādātājus, tiesu atbalstītājus un cesionārus no jebkādām pretenzijām, parādsaistībām,
prasībām atlīdzināt zaudējumus, tiesas spriedumiem, lēmumiem, zaudējumiem, tēriņiem,
izdevumiem vai nodokļiem (ieskaitot pamatotas samaksas par advokāta palīdzību), kas rodas no
un ir saistītas ar Jūsu nodarītu šī GLLL pārkāpumu vai tādēļ, ka lietojat Ierīci un (vai)
Viedpakalpojumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties, Jūsu Sniegtā satura izmantošanu, tāpat
jebkādu Materiāla lietošanu, pakalpojumu izmantošanu un citiem produktiem, izņemot tādu, uz
kuru Jums skaidri sniedza tiesības šis GLLL, vai jebkādas, lietojot Ierīci, jūsu iegūtas
informācijas izmantošanu.
11. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN JURISDIKCIJA
Tik, cik tas atļauts saskaņā ar tiesību aktiem, šim GLLL pielāgojami Vācijas Federatīvās
Republikas likumi, bet, uzņemoties pildīt GLLL un lietojot Viedpakalpojumus, Jūs piekrītat, ka
šis GLLL un visi citi Viedpakalpojumu aspekti tiks visos aspektos skaidroti saskaņā ar Vācijas
likumiem, tāpat Jūs piekrītat neekskluzīvajai Diseldorfas, Vācijas tiesu jurisdikcijai.
12. TIESĪBU AKTOS PAREDZĒTĀS OBLIGĀTĀS DARBĪBAS
Noteiktā laikā mēs varam būt pilnvaroti pildīt vietas tiesībsargu institūciju prasības par likumīgu
pārņemšanu un (vai) datu glabāšanu. Jebkurā laikā mēs, pēc saviem ieskatiem, varam ierobežot
pieeju jebkādai Viedpakalpojumu un Ierīces daļai vai likvidēt Jūsu pieeju Viedpakalpojumiem,
ja tāds pienākums ir nostiprināts tiesību aktos vai to pieprasa attiecīgas valdības institūcijas vai
regulēšanas aģentūras.
13. PĀRLAIŠANA VAI NODOŠANA
Bez iepriekšējas rakstiskas “Hisense” piekrišanas Jums nav tiesības nodot, pārlaist vai citādāk
disponēt ar šo GLLL, kurš ir paredzēts Jums personīgi, tas pats attiecas arī uz jebkurām no šī
GLLL izrietošajām Jūsu tiesībām vai saistībām.
14. ATTEIKĀNĀS UN ATDALĪŠANA
“Hisense” atteikšanās no jebkura šī GLLL nosacījuma piemērošanas netiek uzskatīta par tālāku
vai turpināmu atteikšanos no tādas piemērošanas vai atteikšanos no jebkāda cita nosacījuma

piemērošanas, tāpat, jebkuru “Hisense” šī GLLL līguma nostiprinātu tiesību vai nosacījumu
neizmantošana nenozīmē atteikšanos no tādu tiesību vai nosacījumu ievērošanas.
Ja kādu no šī GLLL nosacījumiem kompetenta jurisdikcijas tiesas vai cita strīdu risināšanas
institūcija atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neīstenojamu, neatkarīgi no iemesla, tāds
nosacījums netiek piemērots vai tā piemērošana tiek ierobežota tikai tik, lai atlikušie GLLL
nosacījumi arī turpmāk tiktu piemēroti pilnā apmērā.
15. LĪGUMA KOPUMS
Šis GLLL ir vienīgā un visu ietverošā vienošanās starp Jums un “Hisense” par Jūsu
Viedpakalpojumu lietošanu un maina visas iepriekšējās un tā noslēgšanas laikā spēkā bijušās ar
Jūsu Viedpakalpojumu lietošanu saistītās rakstiskās un mutiskās vienošanās, iesniegumus un
garantijas.
16. GLLL IZMAIŅAS
Mums ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskaties pārskatīt un atjaunot šo GLLL. Visas
izmaiņas saprātīgā laika posmā līdz to spēkā stāšanās brīdim tiks paziņotas Jūsu Ierīcē vai Jūs
sasniegs informatīva paziņojuma izskatā. Ja iepriekš minētajā laika posmā Jūs nepaziņosit mums
par savu nepiekrišanu, tiks uzskatīts, ka Jūs piekritāt šīm izmaiņām. Nepiekrišanas gadījumā
Jums ir tiesības nekavējoties lauzt GLLL. Visos citos gadījumos atjaunotais GLLL piemērojams
visai vēlākai Viedpakalpojumu lietošanai.
17. JUMS PAREDZĒTA KORESPONDENCE
Mēs drīkstam Jums sūtīt paziņojumus (ieskaitot paziņojumus par šī GLLL izmaiņām vai par
Viedpakalpojumu vai daļas no tiem sniegšanas pārtraukšanu) ar elektroniskā pasta starpniecību,
pa pastu vai Ierīces sludinājumos vai Viedpakalpojumos vai caur tiem sniegtajos sludinājumos.
18. MUMS PAREDZĒTA KORESPONDENCE
Lūdzam visus ar šo GLLL saistītos papildu jautājumus sūtīt vietas garantijas apkalpošanas
centram, kura adrese norādīta katras Ierīces iepakojuma iekšpusē esošajā garantijas talonā, vai,
rakstot uz e-pastu: gjyxinfo@hisense.com.

