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BENDROSIOS REHAU KLIENTŲ SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
§ 1 Taikymo sritis
(1) Pateiktos naudojimo sąlygos reguliuoja REHAU grupės (toliau REHAU) klientų svetainės (toliau: Svetainė) naudojimą.
(2) Klientų svetainėje REHAU teikia savo klientams įvairias paslaugas ir informaciją. Klientai gali Svetainėje rasti sutartis, gauti informaciją apie
sandėlio likučius, kainynus, dokumentus bei informaciją apie prekes ir t.t. o taip pat pateikti savo užsakymus.
(3) Jeigu kurioms nors klientų svetainės sritims šiuo metu arba ateityje pradėtų galioti papildomos atskiros naudojimo sąlygos, vartotojai būtų
aiškiai apie tai informuojami. Tokios specialiosios naudojimo sąlygos būtų viršesnės už dabartines bendrąsias naudojimo sąlygas.
(4) Klientų svetainėje sutartys nesudaromos. Klientų svetainė skirta tik antrame (2) punkte nurodytiems tikslams.
§ 2 Registracija ir prisijungimo administravimas
(1) Norint naudotis klientų svetaine prieš tai reikia turėti REHAU kliento numerį.
(2) Sėkmingai prisiregistravus, klientas gauna kliento numerį (jei tokio iki tol neturėjo) ir asmeninį prisijungimo slaptažodį kiekvienam
naudotojui atskirai, kaip teisę naudotis Svetaine.
(3) Dėl registracijos negali būti reiškiama jokių pretenzijų. REHAU turi teisę, nenurodydama priežasčių, nesuteikti klientui numerio, bet kuriuo
metu uždaryti kai kurių naudotojų prieigą arba apriboti prieigą prie tam tikrų klientų svetainės dalių.
(4) Norint naudotis svetaine kiekvieną sykį reikia prisijungti.
(5) Naudotojui draudžiama perduoti savo slaptažodį tretiesiems asmenims; prisijungimo vardą jis privalo laikyti atskirai nuo savo slaptažodžio.
(6) Duomenys, kuriuos klientas pateikia registruodamasis, turi būti teisingi. Apie pasikeitimus, atsiradusius po registracijos, reikia nedelsiant
pranešti REHAU.
(7) Tuo atveju, jeigu naudotojas palieka kliento įmonę arba dėl kitos priežasties netenka teisės naudotis prieiga, būtina nedelsiant informuoti
REHAU.
§ 3 REHAU paslaugos
(1) Klientas gali atsidaryti arba atsisiųsti REHAU klientų svetainėje pateikiamą informaciją. Srityse „Dokumentai“ ir „REHAU akademija“
saugomus dokumentus naudotojas gali tik skaityti; šios informacijos jis negali nei keisti, nei panaikinti.
(2) REHAU turi teisę leisti naudotis klientų svetaine pilnai arba tik iš dalies. Kartais reikalinga sustabdyti svetainės darbą dėl programinės
įrangos atnaujinimų. REHAU negarantuoja nepertraukiamo klientų svetainės darbo.
§ 4 Kliento pareigos
(1) Klientas atsako už visus klientų svetainėje jo naudotojo vardu atliktus veiksmus.
(2) Klientas klientų svetainėje negali:
		 a) daryti žalos kitiems asmenims arba pažeisti tų asmenų teises;
		 b) naudoti klientų svetainę reklamos arba kitais komerciniais tikslais.Pažeidus šias sąlygas REHAU turi teisę nedelsiant užblokuoti jo
prieigą prie klientų svetainės. REHAU taip pat pasilieka teisę pašalinti informaciją ir medžiagą, kuri prieštarauja aukščiau minėtiems
nurodymams.
(3) Kiekvienąkart pasinaudojus klientų svetaine klientas turi nuo jos atsijungti. Jeigu klientas žino arba įtaria piktnaudžiavimą jo prisijungimo
duomenimis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti REHAU raštu (pakanka ir elektroninio laiško). Tokiu atveju REHAU blokuos tam tikro
kliento prieigą prie svetainės ir pateikus naują registracijos prašymą klientui bus suteikti nauji prisijungimo duomenys.
§ 5 Kliento naudojimo teisės
(1) REHAU suteikia klientui neišskirtinę ir neperleidžiamą teisę naudotis klientų svetainėje pateikta informacija ir dokumentais.
(2) Klientas negali klientų svetainėje pateikiamos informacijos ir dokumentų nei už tam tikrą mokestį, nei nemokamai visiškai ar dalimis
perleisti tretiesiems asmenims.
(3) Klientui neleidžiama klientų svetainei priklausančių tinklalapių arba juose esančios informacijos susieti su nuoroda kadre (Frame) ir (arba)
perpublikuoti kitaip.
(4) Išskyrus klientui aiškiai suteiktas naudojimo arba kitas teises, jam nesuteikiamos jokios kitos teisės, ypač teisė į įmonės pavadinimą ir
pramoninės nuosavybės teisės (pvz., patentų, universalių modelių, prekės ženklų ir kt.), taip pat REHAU neįsipareigoja tokių teisių klientui
suteikti.

§ 6 Klientų svetainės turinio teisės – intelektinė nuosavybė
(1) REHAU pasilieka autorių teises ir visas kitas nuosavybės teises į visus klientų svetainės puslapius, įskaitant išdėstymą, taip pat visą turinį.
(2) Klientas turi atsižvelgti į REHAU teises ir ypač nekeisti autorių teisių įrašų ir (arba) prekių ženklų pavadinimų ir (arba) kitų duomenų turinyje
bei jų nepašalinti.
§ 7 Nuorodos
Jeigu REHAU teikia nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, ji neprisiima atsakomybės už šiuose puslapiuose esančią informaciją. Trečiųjų
asmenų tinklalapiuose esanti informacija nėra REHAU nuosavybė. REHAU negali nuolat kontroliuoti trečiųjų asmenų tinklalapių. Už nuorodų
naudojimą, norint pasiekti REHAU nepriklausančius tinklalapius, atsako tik pats klientas.
§ 8 Mokestis
REHAU leidžia savo klientams naudotis klientų svetaine nemokamai.
§ 9 Atsakomybė, virusai
(1) REHAU nuolat stengiasi, kad klientų svetainėje ir jos tinklalapiuose nebūtų virusų. Tačiau visiškos apsaugos nuo virusų REHAU garantuoti
negali. Dėl šios priežasties klientas turi pats pasirūpinti tinkamomis saugos priemonėmis, ypač naudoti tinkamą antivirusinę programą,
prieš atsisiųsdamas informaciją, dėl savo paties saugumo ir dėl to, kad kenksminga programinė įranga nepatektų į REHAU klientų
svetainę.
(2) REHAU neužtikrina, negarantuoja ir neprisiima atsakomybės dėl klientų svetainėje saugomos informacijos teisingumo, aktualumo arba
išsamumo.
§ 10 Asmens duomenys
REHAU, rinkdama, naudodama ir apdorodama kliento asmens duomenis, atsižvelgia į taikytinas duomenų apsaugos taisykles.
§ 11 Jurisdikcija ir taikytina teisė
(1) Jurisdikciją, kiek leidžiama pagal įstatymus, turi Vilniaus teismai.
(2) Taikytina teisė yra Lietuvos Respublikos teisė.
§ 12 Kita
(1) Nuo šių naudojimo sąlygų nukrypstantys veiksmai tarp REHAU ir kliento įforminami raštiškai. Šio reikalavimo panaikinimas taip pat turi
būti įformintas raštiškai.
(2) REHAU pasilieka sau teisę, šias naudojimo sąlygas bet kuriuo metu ateityje keisti.
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