
Teisinė informacija

Šią interneto svetainę prižiūri Home group įmonių grupė (toliau – Home group).

Šios taisyklės numato prieigos prie mūsų interneto svetainės ir jos bei jos turinio, įskaitant tekstą, programinę
įrangą, duomenų bazes, dizainą, dokumentus, grafinius ir rašytinius darbus bei visos kitos šioje svetainėje
paskelbtos medžiagos naudojimo sąlygas.

Privatumo  politikoje  aprašoma,  kaip  mes  renkame  Jūsų  asmeninę  informaciją  ir  kokiais  tikslais  mes
naudojame šią informaciją.

Naudojimosi sąlygos:
Šios naudojimo sąlygos (toliau - sąlygos), kurias mes kartas nuo karto atnaujiname, nustato pagrindines
taisykles ir sąlygas, kuriomis remiantis  Jūs galite naudotis HOME GROUP interneto svetaine ir rasti svarbią
informaciją apie tai, kaip mes teikiame savo paslaugas.

Naudodamiesi  mūsų interneto svetaine, Jūs sutinkate ja naudotis tik teisėtais tikslais. Jums neleidžiama
naudotis interneto svetaine, tuo atveju jei nesutinkate ar iš dalies nesutinkate su šiomis sąlygomis.

Interneto svetainės valdytojas
Interneto svetainės savininkas ir valdytojas yra Home group įmonių grupė (toliau – mes).

Atsakomybės apribojimas
Plačiausia įstatymų leidžiama apimtimi mes nesame atsakingi už jokius klausimus, susijusius su Jumis ar bet
kuria trečiąja šalimi, kurie prisijungia ir naudojasi šia interneto svetaine ar jos turiniu.

Nuosavybės teisė
Interneto  svetainė,  jos  turinys,  kodas,  domeno  vardas,  visos  autorinės  teisės,  prekių  ženklai,  įmonių
pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė nuosavybė ar kita nuosavybė joje pilna apimtimi yra mūsų ir / ar
mūsų licenzijos išdavėjų ir  /  arba turinio teikėjų nuosavybė ir  yra saugomi taikomų vidaus ir  tarptautinių
intelektinės nuosavybės ir kitų įstatymų.

Jūs negalite kopijuoti,  fiksuoti,  dauginti,  atlikti,  perduoti,  parduoti,  licenzijuoti,  modifikuoti,  kurti  išvestinius
kūrinius arba remtis jais, iš naujo paskelbti, pateikti, redaguoti, skelbti, perduoti, viešai rodyti, rėminti, platinti
mūsų interneto svetainės, jos turinio ar kodo ar kitaip naudoti interneto svetainę, jos turinį ar kodą visiškai ar
iš dalies bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis nebent mes akivaizdžiai suteikiame tam teisę.

Leidimas
Mes suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę ir leidimą pasiekti ir  naudoti mūsų interneto
svetainę bei jos turinį, su sąlyga, kad visiškai laikotės šių sąlygų. Jūs sutinkate nenaudoti jokios programos
ar programinės įrangos, kuri  galėtų sutrikdyti  mūsų interneto svetainės darbą, taip pat naudotis svetaine
griežtai laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

Privatumas
Kiekvieną kartą, kai Jūs pateikiate informaciją apie save mūsų interneto svetainėje, Jūs  vienareikšmiškai
sutinkate,  kad  mes  rinktume  ir  apdorotume  Jūsų  pateiktą  asmeninę  informaciją,  vadovaujantis  mūsų
Privatumo politika.

Kitos interneto svetainės
Mūsų interneto  svetainėje  gali  būti  nuorodų  į  kitus  internetinius  puslapius,  kurių  savininkai,  skelbėjai  ar
prižiūrėtojai yra trečiosios šalys. Mes neprisiimame atsakomybės stebėti ar peržiūrėti tokio turinio, taip pat
neatsakome už trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Pakeitimai
Mes galime vienašališkai bet kada pakeisti, modifikuoti, pridėti ar pašalinti bet kurią interneto svetainės dalį,
jos turinį ar šias sąlygas. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jūs sutinkate periodiškai
peržiūrėti šias sąlygas, kad žinotumėte apie bet kokius jų pasikeitimus.

Kontaktinė informacija
Dėl bet kokios informacijos susijusios su šia interneto svetaine, prašome į mus kreiptis šiuo elektroninio
pašto adresu media@homegroupholdings.com 

mailto:media@homegroupholdings.com


Legal Notice

This website is provided by the Home Group Holdings group (‘HOME GROUP’).

The Terms of Use provide the terms and conditions for access to and use of our website and its content 
including the text, software, database, format, documents, graphic and written work and all other materials 
published on this website.

The Privacy Policy describes how we collect personal information from you and how this information is used 
by us.

Terms of Use
These terms of use (the ‘terms’), as amended by us from time to time, set out the basis on which you may 
use the website of HOME GROUP and provide important information about the way we provide our services.

By accessing the website, you agree to be legally bound by the terms. You are not allowed to use the 
website if you do not fully agree to the terms.

Website Operator
The website is owned and operated by HOME GROUP (‘us’ or ‘we’).

Disclaimer
To the extent permissible by applicable laws we are not responsible or liable for any matter relating to you or 
any third parties accessing or using this website and its contents.

Ownership
The website, website content, website code, domain name, and all copyrights, trademarks, corporate names 
and all other intellectual property or other property therein are fully owned by us and/or our licensors and/or 
content providers and are protected by applicable domestic and international intellectual property and other 
laws.

Unless expressly permitted by us, you shall not copy, capture, reproduce, perform, transfer, sell, license, 
modify, create derivative works from or based upon, republish, submit, edit, post, transmit, publicly display, 
frame, distribute, or exploit in whole or in part the website, the website content or website code, or otherwise 
use the website, website content or website code, in any form or by any means.

Licence
We grant you in accordance with these terms a non-exclusive, non-transferable, limited right and license to 
access and use the website and the website content, provided that you comply fully with these terms. You 
agree not to interfere with or disrupt the website or disobey any legal requirements.

Privacy
Whenever you submit information about yourself via the website, you unambiguously consent to the 
collection, use, and disclosure of that information by us in accordance with our Privacy Policy.

Other Websites
The website may include links to sites on the internet that are owned, published and maintained by third 
parties. We do not undertake to monitor or review such third party site content, nor are we responsible for the
accuracy or reliability of any such third party websites.

Changes
We may, at our sole discretion, change, modify, add or remove any portion of the website, the website 
content and/or these terms, in whole or in part, at any time. Changes to these terms will be effective when 
posted. You agree to review these terms periodically to become aware of any changes.

Contact Us
For any information regarding the website please contact media@homegroupholdings.com 
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