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Šią Svetainę valdo „MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ filialas „MONAT Global Lietuva“ (toliau vadinama
„MONAT Lietuva“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“). Naudojantis Svetaine, jums taikomos šios taisyklės ir sąlygos.
1. Sutikimas:
PRIEŠ NAUDODAMI ŠIĄ SVETAINĘ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS. NAUDODAMI
ŠIĄ SVETAINĘ SUTINKATE SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS
NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, NENAUDOKITE ŠIOS SVETAINĖS. Jūs pripažįstate, kad šias Naudojimo sąlygas
palaiko pagrįstas ir vertingas atlygis, kurio gavimas ir pakankamumas pripažįstami. Neribodamas (-a) aukščiau
išdėstytų dalykų neapibrėžtumo, jūs pripažįstate, kad toks atlygis apima jūsų naudojimąsi Svetaine ir duomenų,
medžiagos ir informacijos, esančios Svetainėje ar pasiekiamos per ją, gavimą, galimybę naudoti ar rodyti jūsų
Pateikimus (kaip apibrėžta 9 skirsnyje) ir viešumo bei reklamos galimybę, mums naudojant ar rodant jūsų
Pateikimus.
2. Papildomos sąlygos:
Atminkite, kad kai kurioms Svetainėje siūlomoms paslaugoms, pvz., prenumerata pagrįstoms paslaugoms,
produktų pirkimui, tam tikrų konkursų ar loterijų taisyklėms ar kitoms funkcijoms ar veiklai, taikomos specialios
sąlygos. Šios sąlygos skelbiamos kartu su taikoma paslauga. Bet kokios tokios sąlygos papildo šias Naudojimo
sąlygas ir kilus konfliktui yra svarbesnės už šias Naudojimo sąlygas.
3. Pakeitimai:
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar kitaip atnaujinti šias Naudojimo sąlygas ir jūs sutinkate
laikytis tokių pakeitimų, atnaujinimų ir patikslinimų. Turėtumėte retkarčiais apsilankyti šiame puslapyje ir
peržiūrėti dabartines sąlygas. Mes bet kuriuo metu galime pakeisti Svetainę arba panaikinti Turinį (kaip
apibrėžta 4 skirsnyje) arba šios Svetainės funkcijas dėl bet kokios priežasties arba be jos savo nuožiūra.
4. Autorių teisės:
Visa šioje Svetainėje pateikta informacija, medžiaga, funkcijos ir kitas turinys (įskaitant Pateikimus, kaip
apibrėžta 9 skirsnyje) (bendrai „Turinys“), pvz., tekstas, grafika, vaizdai ir t. t., yra mūsų nuosavybė arba mūsų
licenciarų nuosavybė ir yra saugoma Lietuvos ir tarptautinių autorių teisių įstatymų. Viso turinio rinkimas,
išdėstymas ir surinkimas šioje Svetainėje yra išskirtinė mūsų nuosavybė, kurią saugo Lietuvos ir tarptautiniai
autorių teisių įstatymai. Išskyrus atvejus, kai nurodyta čia arba pateikta aiškiame mūsų leidime, jokia medžiaga
iš Svetainės negali būti jokiu būdu kopijuojama, atkuriama, pakartotinai skelbiama, įkeliama, paskelbiama,
perduodama ar platinama. Bet koks neteisėtas bet kokios šioje Svetainėje esančios medžiagos naudojimas yra
griežtai draudžiamas.
5. Prekių ženklai:
Jei nenurodyta kitaip, šioje Svetainėje naudojami ir rodomi prekių ženklai, paslaugų ženklai, apipavidalinimas,
prekybiniai pavadinimai ir logotipai (bendrai „Prekių ženklai“) yra registruoti ir neregistruoti mūsų ir mūsų
licenciarų prekių ženklai. Niekas šioje Svetainėje neturėtų būti suprantamas kaip netiesioginis, estoppel ar
kitokio pobūdžio licencijos ar teisės naudoti bet kokį Svetainėje rodomą Prekės ženklą suteikimas. Mūsų ir
mūsų licenciarų prekių ženklai negali būti naudojami bet kokiam produktui ar paslaugai, kuri nėra mūsų, bet
kokiu būdu, kuris gali sukelti painiavą tarp klientų, arba bet kokiu būdu, kuris mus žemina ar diskredituoja.
6. Svetainės ir Turinio naudojimas:
Suteikiame jums ribotą licenciją prieigai prie Svetainės ir Turinio bei jų asmeniniam naudojimui, laikantis šių
Naudojimo sąlygų. Nei ši Svetainė, nei kuri nors šios Svetainės dalis ar bet koks Turinys negali būti atkuriami,
dublikuojami, kopijuojami, parduodami, perparduodami ar kitaip naudojami bet kokiam komerciniam tikslui,
kuriam mes nedavėme aiškiai raštu parengto leidimo, išskyrus tuos atvejus, kai pati Svetainė yra sukonfigūruota
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tam tikro Turinio atsisiuntimui. Tokiu atveju galite atsisiųsti vieną tokio Turinio kopiją į vieną kompiuterį tik
asmeniniam, nekomerciniam namų naudojimui, jei: a) nepažeidžiate jokių autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių
pranešimų, b) nekeičiate Turinio ir c) nenaudojate Turinio asociacijos su bet kuriuo iš mūsų produktų, paslaugų
ar prekių ženklų kūrimui. Pasiliekame teisę atsisakyti suteikti paslaugas ir/arba atšaukti užsakymus savo
nuožiūra, jei manome, kad naudotojo elgesys pažeidžia galiojančius įstatymus arba kenkia mūsų interesams.
Jei mes siūlome atsisiųsti programinės įrangos iš šios Svetainės ir jūs parsisiunčiate tokią programinę
įrangą, programinė įranga, įskaitant visus failus, vaizdus, įtrauktus į programinę įrangą arba sukurtus jos, ir su
programine įranga susijusius duomenis (bendrai „Programinė įranga“), yra licencijuota tik jūsų asmeniniam,
nekomerciniam naudojimui namuose mūsų arba trečiųjų šalių licenciarų. Mes neperduodame jums
Programinės įrangos nuosavybės teisės. Jūs negalite platinti ar kitaip eksploatuoti Programinės įrangos
arba dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžinerijos, ardyti ar kitaip supaprastinti Programinės įrangos pavidalo iki
žmonėms suprantamos formos.
7. Nuorodos:
Šioje Svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius. Jei taip, jos pateikiamos tik jūsų
patogumui. Jei naudosite tokias nuorodas, iš šios svetainės išeisite. Mes neperžiūrėjome visų tokių trečiųjų
šalių svetainių (jei tokių yra) ir nevaldome bei neatsakome už šias svetaines ir jų turinį. Mes nepatvirtiname ir
nepateikiame jokių pastabų apie tokias interneto svetaines, jose esančią informaciją, medžiagą ar rezultatus,
kurie gali būti gauti jas naudojant. Jei pereinate prie trečiųjų šalių svetainių, susietų su šia svetaine, tai darote
savo rizika.
Be išankstinio mūsų raštiško sutikimo negalima naudoti jokių hipersaitų į šią Svetainę. Jei norite nuorodą į šią
Svetainę naudoti savo svetainėje, prašymą siųskite el. paštu compliance@MONATglobal.com. Jei negausite
mūsų aiškaus raštiško sutikimo, jūsų prašymas susieti su šia svetaine bus atmestas. Nebent raštu, pasirašytu
įgalioto „MONAT Lietuva“ atstovo, būtų leidžiama kitaip, tinklalapis, nukreipiantis į šią Svetainę:
• nereiškia, tiesiogiai ar netiesiogiai, kad „MONAT Lietuva“ patvirtina jo produktą (-us);
• nenaudoja nei mūsų prekių ženklų, nei mūsų licenciaro (-ų) prekių ženklų;
• nepateikia turinio ar medžiagos, kurią būtų galima suprasti kaip įžeidžiančią, prieštaringą ar nemalonią ir
pateikia tik visoms amžiaus grupėms tinkamą turinį;
• negali niekinti mūsų ar mūsų produktų ar kitaip neigiamai paveikti ar pakenkti
mūsų reputacijai ir prestižui;
• nepateikia melagingos ar klaidinančios informacijos apie mus ar „MONAT Lietuva“ galimybę;
• nepateikia jokių klaidingų santykių su mumis;
• jokiu būdu neatkartoja jokio Svetainės turinio ir
• nekuria naršyklės ar kraštinės aplinkos aplink Svetainės medžiagą.
8. Pretenzija dėl autorių teisių pažeidimo:
Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad jūsų autorių teisių saugoma
nuosavybė buvo nukopijuota bet kokiu būdu, taip pažeidžiant autorių teises, arba jūsų intelektinės nuosavybės
teisės buvo kitaip pažeistos, pateikite mūsų autorių teisių agentui toliau nurodytą informaciją. Atminkite, kad ši
procedūra skirta tik pranešti mums, kad buvo pažeista jūsų autorių teisių saugoma medžiaga. Kad pranešimas
būtų veiksmingas, tai turi būti rašytinis pranešimas, apimantis:
• fizinį ar elektroninį asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, parašą;
• autorių teisių saugomo darbo, kurio, jūsų teigimu, autorių teisės buvo pažeistos, aprašymą;
• aprašymą, kur medžiaga, kurios autorių teisės, jūsų teigimu, yra pažeidžiamos, yra Svetainėje;
• jūsų fizinį adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
• jūsų pareiškimą, kad jūs sąžiningai tikite, kad ginčijamas naudojimas nėra patvirtintas autorių teisių savininko,
jo atstovo ar įstatymų ir
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• jūsų pareiškimą, kuriam gali būti taikomos nuobaudos už melagingą pareiškimą, kad minėta informacija yra
tiksli ir kad jūs esate autorių teisių savininkas arba įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.
Mes galime jums pranešti, kad pašalinome arba išjungėme prieigą prie tam tikros medžiagos, pateikdami
bendrą pranešimą svetainėje, elektroninį laišką naudotojo el. pašto adresu, esančiu mūsų įrašuose, arba
raštu, siunčiant paprastuoju paštu jūsų fiziniu adresu, esančiu mūsų įrašuose. Gavę tokį pranešimą, galite
raštu pateikti mūsų autorių teisių agentui kontrpranešimą, kuriame pateikiama toliau nurodyta informacija. Kad
kontrpranešimas būtų veiksmingas, tai turi būti rašytinis pranešimas, apimantis:
• jūsų fizinį arba elektroninį parašą;
• medžiagos, kuri buvo pašalinta arba prie kurios buvo išjungta prieiga, identifikavimas ir vieta, kurioje medžiaga
pasirodė prieš ją pašalinant arba išjungus prieigą prie jos;
• jūsų pareiškimą, kuriam gali būti taikomos nuobaudos už melagingą pareiškimą, kad jūs sąžiningai tikite,
kad medžiaga buvo pašalinta ar išjungta dėl klaidos ar neteisingo medžiagos, kurią norite pašalinti ar išjungti,
identifikavimo; ir
• jūsų pareiškimą, kuriam gali būti taikomos nuobaudos už melagingą pareiškimą, kad minėta informacija yra
tiksli ir kad jūs esate autorių teisių savininkas arba įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Norėdami pranešti apie pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo šioje svetainėje, Mūsų Autorių teisių agentą
galite pasiekti:
paštu:
„MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ filialas „MONAT Global Lietuva“
Kam: Autorių teisių agentas
A Konstitucijos pr. 7.
Vilnius LT-09308, Lietuva
arba
el. paštu: copyright@MONATglobal.com
9. Pateikimai:
Šiose Naudojimo sąlygose žodis „Pateikimai“ reiškia tekstą, pranešimus, idėjas, koncepcijas, pasiūlymus,
meno kūrinius, nuotraukas, piešinius, vaizdo įrašus, audiovizualinius kūrinius, jūsų ir/arba kitų asmenų vardus,
pomėgius, balsus, naudotojų vardus, profilius, veiksmus, atsiradimus, pasirodymus ir/arba kitą biografinę
informaciją ar medžiagą ir/arba kitą panašią medžiagą, kurią pateikiate, paskelbiate, įkeliate, įdedate, parodote,
pranešate ar kitaip platinate šioje Svetainėje arba per ją.
Mums visada malonu gauti jūsų komentarus, pasiūlymus ir Pateikimus, susijusius su šia Svetaine, mūsų
produktais ir paslaugomis bei mūsų galimybe. Jei persiunčiate mums, paskelbiate ar įkeliate bet kokius
Pateikimus į ar per šią Svetainę, jūs suteikiate mums ir mūsų filialams neišimtinę, nemokamą, nuolatinę ir
neatšaukiamą teisę naudoti, atkurti, modifikuoti, pritaikyti, publikuoti, versti, platinti ir įtraukti tokius Pateikimus ir
Pateikimuose nurodytus vardus visame pasaulyje bet kurioje žiniasklaidos priemonėje bet kokiais komerciniais
ir nekomerciniais tikslais.
Pateikdami mums Pateikimą, jūs atstovaujate ir garantuojate, kad Pateikimas ir jūsų pranešimas atitinka toliau 12
skirsnyje išdėstytas Elgesio taisykles ir visus kitus šių Naudojimo sąlygų reikalavimus ir kad jums priklauso arba
jūs turite reikiamas teises, licencijas, sutikimus ir leidimus, nereikalaujant jokio kito asmens ar subjekto leidimo
ar mokėjimo, kad galėtumėte jais naudotis ir įgalioti mus naudotis tokiu Pateikimu visomis šių Naudojimo
sąlygų numatytomis tvarkomis. Jūs sutinkate, kad į šią Svetainę ar iš jos neskelbsite ir neperduosite jokios
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neteisėtos, grasinančios, melagingos, šmeižikiškos, nešvankios, įžeidžiančios, kurstančios, pornografinės ar
vulgarios medžiagos ar kitos medžiagos, kuri pagal įstatymą galėtų užtraukti bet kokią civilinę ar baudžiamąją
atsakomybę. Žr. 12 skirsnį žemiau.
10. Paskyros:
Kai kurios šios Svetainės paslaugos leidžia arba reikalauja susikurti paskyrą, kad galėtumėte dalyvauti arba gauti
papildomų privilegijų. Jūs sutinkate pateikti, išlaikyti ir atnaujinti teisingą, tikslią, aktualią ir išsamią informaciją
apie save, kaip tai skatinama mūsų registracijos procesų metu. Jūs negalite apsimesti jokiu kitu asmeniu ar
subjektu arba klaidingai atstovauti savo tapatybę ar priklausomybę nuo bet kurio asmens ar subjekto, įskaitant
kito asmens naudotojo vardo, slaptažodžio ar kitos paskyros informacijos, arba kito asmens vardo, panašumo,
balso, vaizdo ar nuotraukos naudojimą. Taip pat sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą
jūsų naudotojo vardo, slaptažodžio, kitos paskyros informacijos naudojimą ar bet kokį kitą saugos pažeidimą,
įtraukiantį ar susijusį šią Svetaine, apie kurį sužinojote.
Mes galime sustabdyti arba uždaryti jūsų paskyrą ir jūsų galimybę naudotis Svetaine ar bet kuria jos dalimi dėl
šių Naudojimo sąlygų ar bet kurių specialių punktų, susijusių su konkrečia paslauga, nesilaikymo, dėl autorių
teisių pažeidimo ar dėl bet kokios kitos priežasties.
11. Viešieji forumai ir komunikacija:
„Viešasis forumas“ – tai sritis ar funkcija, siūloma kaip šios Svetainės dalis, suteikianti naudotojams
galimybę paskirstyti Pateikimus, kuriuos gali peržiūrėti vienas ar daugiau Svetainės naudotojų, įskaitant, bet
neapsiribojant, pokalbių sritį, pranešimų lentą, tiesioginius pranešimus, mobiliuosius pranešimus, socialinės
bendruomenės aplinką, profilio puslapį, pokalbių puslapį, tinklaraštį ar el. pašto funkciją.
Jūs pripažįstate, kad Viešieji forumai ir juose siūlomos funkcijos yra skirtos viešai, o ne privačiai komunikacijai,
ir jūs nesitikite privatumo dėl bet kokio Pateikimo Viešajam forumui. Mes negalime garantuoti bet kokios
informacijos, kurią atskleidžiate per bet kurią iš šių medijų, saugumo; jūs atskleidžiate tokią informaciją savo
pačių rizika.
Jūs esate ir liksite vienintelis atsakingas už Pateikimus, kuriuos platinate Svetainėje ar per ją, naudodami savo
naudotojo vardą ar kitaip bet kuriame Viešajame forume, ir už jų pateikimo bei paskelbimo pasekmes. Mes
neturime pareigos stebėti jokio Viešojo forumo.
Turėtumėte skeptiškai vertinti kitų pateiktą informaciją ir pripažįstate, kad bet kuriame viešame forume
paskelbto Pateikimo naudojimas yra jūsų pačių rizika. Mes neatsakome ir nepatvirtiname naudotojų paskelbtų
ar siunčiamų nuomonių, patarimų ar rekomendacijų bet kuriame Viešajame forume ir konkrečiai atsisakome bet
kokios su tuo susijusios atsakomybės.
Mes neprivalome prisiimti jokių įsipareigojimų, todėl galime atsisakyti skelbti, pristatyti, pašalinti, modifikuoti ar
kitaip naudoti ar imtis bet kokių veiksmų, susijusių su bet kokiais jūsų Pateikimais Svetainėje.
12. Elgesio taisyklės:
Svetainei taikomos šios Elgesio taisyklės. Naudodami Svetainę, sutinkate, kad neįkelsite, nepaskelbsite ar kitaip
neplatinsite Svetainėje jokios informacijos, kuri:
o (a) yra šmeižikiška, įžeidžianti, priekabiaujanti, grasinanti ar pažeidžianti kito asmens privatumo teisę;
o (b) yra fanatiška, kurstanti neapykantą, rasistinė ar kitaip įžeidžianti;
o (c) yra smurtinė, vulgari, nepadori, pornografinė ar kito seksualinio pobūdžio; arba
o (d) kuri kitaip kenkia arba pagrįstai gali būti manoma, kad gali pakenkti bet kuriam asmeniui ar subjektui;
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• yra neteisėta arba skatina ar remia neteisėtą veiklą ar diskusiją apie neteisėtą veiklą su ketinimu ją vykdyti,
įskaitant Pateikimą, kuris yra ar kuriuo bandoma užsiimti vaikų pornografija, persekiojimu, seksualiniu
išpuoliu, sukčiavimu, prekyba nešvankia ar pavogta medžiaga, prekyba narkotikais ir/arba narkotikų vartojimu,
priekabiavimu, vagyste ar sąmokslu vykdyti bet kokią nusikalstamą veiklą;
• pažeidžia bet kokią trečiosios šalies teisę, įskaitant: a) autorių teises, patentą, prekės ženklą, komercinę
paslaptį ar kitas nuosavybės ar sutartines teises; b) teisę į privatumą (konkrečiai, jūs negalite platinti kito
asmens asmeninės informacijos be jų aiškaus leidimo) arba viešumą; arba c) bet kokius konfidencialumo
įsipareigojimus;
• yra susijusi su komercine veikla, verslu, reklamuoja arba siūlo parduoti bet kokias produktų ar kitokias
paslaugas (nesvarbu, ar dėl pelno, ar ne), arba prašo kitų (įskaitant įmokų ar aukų prašymus);
• turi virusą ar kitą kenksmingą komponentą arba kitaip klastoja, sutrikdo ar pakenkia Svetainei ar bet kuriam
prijungtam tinklui arba kitaip trukdo bet kuriam asmeniui ar subjektui naudotis ir mėgautis Svetaine; arba
o (a) iš esmės nėra susijusi su paskirta tema ar atitinkamo Viešojo forumo tema;
o (b) pažeidžia bet kokius specialius apribojimus, taikomus Viešajam forumui, įskaitant amžiaus apribojimus
ir procedūras; arba
o (c) yra antisociali, trikdanti arba naikinanti, įskaitant įžeidinėjimą (angl. „flaming“), brukalą (angl.
„spamming“), užtvindymą (angl. „flooding“), trolinimą (angl. „trolling“) ir griefingą (angl. „griefing“), nes šie
terminai paprastai suprantami ir vartojami internete.
Mes negalime ir neužtikriname, kad kiti naudotojai laikosi ar laikysis pirmiau nurodytų Elgesio taisyklių ar bet
kokių kitų šių Naudojimo sąlygų nuostatų. Tarp jūsų ir mūsų, jūs prisiimate visą žalos ar sužalojimo riziką,
atsirandančią dėl bet kokių tokių taisyklių nesilaikymo.
13. Pateikimų pašalinimas:
Mes pasiliekame teisę, tačiau atsisakome bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės (a) atsisakyti paskelbti ar
perduoti bet kokius Pateikimus iš Svetainės, kurie pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, ir (b) nustatyti bet kurį
naudotoją trečiosioms šalims ir/arba atskleisti trečiosioms šalims bet kokį Pateikimą ar asmens identifikavimo
informaciją, kai mes sąžiningai tikime, kad toks identifikavimas ar atskleidimas (i) palengvins įstatymų laikymąsi,
įskaitant, pavyzdžiui, teismo nutarties ar teismo šaukimo vykdymą, arba (ii) padės vykdyti Naudojimo sąlygas ir/
arba užtikrinti bet kurio asmens ar turto, įskaitant Svetainę, saugumą. Be to, mes pasiliekame visas teises bet
kuriuo metu dėl kokių nors priežasčių ar be jokios priežasties pašalinti Pateikimus.
14. Tarptautinis mastas:
Svetainė skirta peržiūrėti ir naudoti Lietuvoje. Jei ši Svetainė peržiūrima tarptautiniu mastu, esate atsakingas už
galiojančių vietinių įstatymų laikymąsi.
15. Privatumas:
„MONAT Lietuva“ gerbia jūsų ir kitų Svetainės lankytojų privatumą. Norėdami sužinoti apie mūsų privatumo
praktiką ir politiką, žr. mūsų Privatumo politiką.
16. Nepilnamečiai:
„MONAT Lietuva“ yra įsipareigojusi užtikrinti mūsų vaikų saugumą. Asmenys iki 18 metų negali užsiregistruoti
kaip „MONAT Lietuva“ „Market Partners“ ar registruotis kaip klientai. Vaikai iki 13 metų negali pirkti produktų per
bet kurią iš mūsų Svetainių. „MONAT Lietuva“ neprašo ir sąmoningai nerenka asmeninės informacijos iš vaikų iki
13 metų.
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17. Garantijos ribojimo pareiškimas:
VISAS TURINYS, ĮTRAUKTAS Į ŠIĄ SVETAINĘ ARBA PASIEKIAMAS PER JĄ („TURINYS“), PATEIKIAMAS „TOKS,
KOKS YRA“ IR „TOKS, KOKS YRA PRIEINAMAS“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ. KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS
ĮSTATYMUS, ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PIRKIMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS, TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ,
PRIEINAMUMĄ, SAUGUMĄ, SUDERINAMUMĄ IR PAŽEIDIMO NEBUVIMĄ. MES NEGARANTUOJAME, KAD
TURINYS YRA TIKSLUS, BE KLAIDŲ, PATIKIMAS AR TEISINGAS, KAD ŠI SVETAINĖ BUS PASIEKIAMA BET
KURIUO KONKREČIU METU AR VIETOJE, KAD BUS PAŠALINTI BET KOKIE DEFEKTAI AR KLAIDOS ARBA
KAD SVETAINĖJE AR SERVERIUOSE, KURIUOSE TOKS TURINYS PRIEINAMAS, NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ
KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ. ŠIOJE SVETAINĖJE GALI BŪTI TECHNINIŲ NETIKSLUMŲ ARBA SPAUSDINIMO
KLAIDŲ. JŪS PRISIIMATE VISAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU BŪTINU APTARNAVIMU, REMONTU AR TAISYMU.
NEGARANTUOJAME IR NETEIKIAME PAAIŠKINIMŲ DĖL JOKIO TURINIO NAUDOJIMO ARBA TO NAUDOJIMO
REZULTATŲ. JŪS NEATŠAUKIAMAI ATSISAKOTE BET KOKIŲ PRETENZIJŲ MUMS DĖL TURINIO IR BET KOKIO
TURINIO, KURĮ PATEIKIATE TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖMS (ĮSKAITANT KREDITO KORTELĘ IR KITĄ ASMENINĘ
INFORMACIJĄ). GALIME BET KURIUO METU BE ĮSPĖJIMO PATOBULINTI ARBA PAKEISTI ŠIOJE SVETAINĖJE
APRAŠYTUS PRODUKTUS IR PASLAUGAS. MES NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ KLAIDAS AR
NEVEIKIMĄ ŠIOJE SVETAINĖJE AR KITUOSE DOKUMENTUOSE, KURIE YRA NURODYTI ŠIOJE SVETAINĖJE
ARBA SU JA SUSIJĘ. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATMESTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TODĖL
MINĖTA IŠIMTIS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMA.
Svetainės Turinys nėra skirtas ir nėra teisinis, profesinis, medicininis ar sveikatos priežiūros patarimas ar
diagnozė, juo nesiekiama pakeisti tokių patarimų ir jis negali būti naudojamas tokiems tikslams. Visada
kreipkitės į gydytoją su visais klausimais, susijusiais su sveikatos būkle. Neturėtumėte veikti ar susilaikyti nuo
veiksmų remdamiesi bet kuriuo į Svetainę įtrauktu ar per ją prieinamu Turiniu, nesikreipdami dėl atitinkamų
teisinių, medicininių ar kitokių profesinių konsultacijų į profesionalus. Pasikliauti bet kokia svetainėje pateikta
informacija yra griežtai jūsų pačių rizika.
Svetainėje gali būti kitų naudotojų požiūris ir nuomonės. Atsižvelgdami į interaktyvų Svetainės pobūdį, negalime
patvirtinti, garantuoti ar būti atsakingi už bet kokio kitų naudotojų sukurto turinio tikslumą, veiksmingumą ar
teisingumą.
18. Atsakomybių apribojimas:
JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, MES, MŪSŲ LICENCIARAI AR LICENCIATAI, ARBA
ATITINKAMI BET KURIO IŠ MINĖTŲ SUBJEKTŲ PERPARDAVĖJAI, PLATINTOJAI, PASLAUGŲ TEIKĖJAI AR
TIEKĖJAI, NEBŪSIME ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAM KITAM ASMENIUI AR SUBJEKTUI UŽ BET KOKIĄ
TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄJĄ AR PADARINIŲ ŽALĄ, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ,
ASMENS SUŽALOJIMĄ (ĮSKAITANT MIRTĮ) IR BET KOKIO POBŪDŽIO TURTINĘ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL (A)
ŠIOS SVETAINĖS AR TURINIO NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JUO NAUDOTIS, ARBA (B) BET KURIO KITO
NAUDOTOJO, ASMENS AR SUBJEKTO ELGESIO AR VEIKSMŲ VIRTUALIOJE ERDVĖJE AR UŽ JOS RIBŲ, NET
JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. JOKIU BŪDU MŪSŲ BENDRA ATSAKOMYBĖ
JUMS UŽ VISĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS IR IEŠKINIO PAGRINDĄ SUTARTYJE AR DELIKTE (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ),
PATIRTĄ DĖL PRIEIGOS PRIE BET KOKIOS SU SVETAINE SUSIJUSIOS VEIKLOS AR DALYVAVIMO JOJE, NEGALI
VIRŠYTI SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE, JEI TOKIA YRA, ARBA 100 JAV DOLERIŲ (KURIS YRA MAŽESNIS). BE TO,
JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MES, MŪSŲ LICENCIARAI AR LICENCIATAI ARBA ATITINKAMI BET KURIO IŠ PIRMIAU
MINĖTŲ SUBJEKTŲ PERPARDAVĖJAI, PLATINTOJAI, PASLAUGŲ TEIKĖJAI AR TIEKĖJAI, NEBUS ATSAKINGI
UŽ BET KOKĮ VEIKLOS UŽDELSIMĄ AR NEVYKDYMĄ, ATSIRADUSĮ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI DĖL „FORCE
MAJEURE“ AKTO ARBA PRIEŽASČIŲ, KURIOS NEPRIKLAUSO NUO MŪSŲ AR JŲ PAGRĮSTOS KONTROLĖS.
MES GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ TOLESNĘ PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS, PAKEISTI SVETAINĘ ARBA PANAIKINTI
TURINĮ AR FUNKCIJAS BET KURIUO METU IR DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES
AR BE PRIEŽASTIES.
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APRIBOJIMAI, IŠIMTYS IR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAI ŠIAME SKIRSNYJE IR KITOSE ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ
SRITYSE TAIKOMI MAKSIMALIAI, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS.
19. Taikomi teisės aktai, jurisdikcija ir vieta:
Šią svetainę sukūrėme ir valdome mes Lietuvoje. Ši svetainė bus valdoma ir aiškinama pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus, neįgyvendinant jokių įstatymų kolizijų principų. Jūs sutinkate, kad bet kokie teisiniai ar
nuosavybės veiksmai, kylantys iš šių Naudojimo sąlygų ar Svetainės arba su jomis susiję, turi būti keliami ir
nagrinėjami tik Lietuvos Respublikoje esančiuose teismuose, ir jūs sutinkate ir paklūstate tokių teismų Asmenų
jurisdikcijai, kad būtų galima bylinėtis dėl tokių ieškinių.
20. Bendrosios nuostatos:
Mes nepatvirtiname, kad Svetainės Turinys yra tinkamas ar prieinamas naudoti bet kurioje konkrečioje vietoje.
Asmenys, kurie nusprendžia naudotis Svetaine, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už visų taikytinų įstatymų,
įskaitant visus taikomus vietos įstatymus, laikymąsi.
Jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostatų yra neteisėta, niekinė arba dėl kokių nors priežasčių
neįgyvendinama, tada ši nuostata laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų
galiojimui ir vykdymui.
Joks mūsų atsisakymas bet kurios šių Naudojimo sąlygų nuostatos nebus laikomas tolesniu ar tęstiniu tokios
ar kitų nuostatų atsisakymu. Tam tikrų teisių ar nuostatų nepateikimas šiose Naudojimo sąlygose, nereiškia, kad
atsisakoma tokios teisės ar nuostatos.
JŪS SUTINKATE, KAD BET KOKS IEŠKINIO PAGRINDAS, GALINTIS KILTI IŠ AR BŪTI SUSIJĘS SU ŠIOMIS
NAUDOJIMO SĄLYGOMIS ARBA SVETAINE, TURI BŪTI PATEIKTAS PER VIENERIUS (1) METUS NUO IEŠKINIO
PAGRINDO ATSIRADIMO; PRIEŠINGU ATVEJU TOKS IEŠKINIO PAGRINDAS TURI BŪTI VISAM LAIKUI
UŽDRAUSTAS.
21. Susisiekite su mumis:
Galite susisiekti su mumis dėl šių Naudojimo sąlygų arba Svetainės bet kuriuo iš šių būdų:
paštu: „MONAT NATURAL EUROPE LIMITED“ filialas „MONAT Global Lietuva“
A Konstitucijos pr. 7, Vilnius LT-09308, Lietuva
arba
el. paštu: COMPLIANCE@MONATGLOBAL.COM
22. Patikslinimai:
„MONAT Lietuva“ gali retkarčiais peržiūrėti ir atnaujinti šią politiką, vienintele ir absoliučia savo nuožiūra. Visi
tokie pakeitimai įsigalios, juos paskelbus „MONAT Lietuva“.
Paskutinį kartą patikslinta: 2021 m. kovo 15 d.
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