STANDARTINĖS PARDAVIMO SĄLYGOS IR NUOSTATOS
Šios sąlygos ir nuostatos (toliau – Sąlygos) įsigalioja 2021 m. Gegužės 1 d. ir yra taikomos,
be jokių išimčių, visoms parduodamoms prekėms, programinės įrangos licencijoms ir
paslaugų pasiūlymams (toliau – Pasiūlymai), kuriuos „Resideo Technologies, Inc.“ bendrovių
grupės narė („Resideo“) teikia Pirkėjui.
1. TAIKYMO SRITIS Šios sąlygos ir nuostatos atstoja ir pakeičia bet kokias sąlygas ir nuostatas,
numatytas Pirkėjo užsakyme, specifikacijose ar bet kuriame kitame Pirkėjo sudarytame
dokumente. Nebus taikomos j pagal šias Sąlygas atliktam pirkimui okios papildomos,
skirtingos arba nesutampančios bet kokiame Pirkėjo sudarytame tokio pobūdžio dokumente
išdėstytos sąlygos ar nuostatos, ir jos visiškai netaikomos. „Resideo“ nesaistys jokie šiame
dokumente aiškiai neišdėstyti atstovavimai, garantijos, sandoriai ar naudojimai prekybai.
2. MOKĖJIMO SĄLYGOS Visi mokėjimai turi būti atlikti kaip nurodyta sąskaitoje, išrašytoje už
Pasiūlymo, kuriam taikomos šios Sąlygos, užsakymą (toliau – Užsakymas), ir, jeigu
nenurodytas mokėjimo terminas, per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Visi mokėjimai turi
būti atlikti sąskaitoje nurodyta valiuta ir sąskaitoje nurodytu adresu. Visoms į šių Sąlygų
taikymo sritį patenkančioms siuntoms, pristatymams ir paslaugoms visais atvejais turi būti
suteiktas „Resideo“ kredito patvirtinimas „Resideo“ gali bet kuriuo metu atsisakyti tiekti
siuntas, vykdyti pristatymus ar teikti bet kokias paslaugas, išskyrus atvejus, kai yra gaunami
visų priklausančių mokėti sumų apmokėjimai, įskaitant mokesčius už vėlavimą, ir atvejus, kai
sudaromas susitarimas pagal ‚Resideo“ reikalavimus, atitinkantis „Resideo“ saugumo
sąlygas. „Resideo“ gali bet kuriuo metu peržiūrėti šiose Sąlygose numatytas mokėjimo
sąlygas. Be to, „Resideo“ gali savo nuožiūra: (a) atsiimti Pasiūlymą, už kurį nebuvo sumokėta;
(b) taikyti mokesčius už vėlavimą, lygius ne mažiau kaip 2 % neapmokėtų sumų per mėnesį,
arba lygius įstatymų leidžiamai maksimaliai procentinei daliai (už kiekvieną visą mėnesį arba
mėnesio dalį); (c) atgauti visus mokesčius už surinkimą, įskaitant (bet neapsiribojant)
pagrįstais mokesčiais advokatui; ir (d) derinti bet kurias minėtas teises ir taisomąsias
priemones, kiek tai leidžia taikomi įstatymai. Šios taisomosios priemonės papildo priemones,
leidžiamas taikomų teisė aktų. Pirkėjas negali užskaityti ar sugrąžinti sąskaitoje nurodytų
mokėtinų „Resideo“ arba galimai tapsiančių mokėtinomis sumų ar jų dalių. Ši sąlyga lieka
galioti ir užbaigus arba nutraukus šį Užsakymą. Kiek leidžia įstatymai, laikoma, kad teisių į
ginčus dėl sąskaitų yra atsisakoma praėjus 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. „Resideo“
pasilieka teisę ištaisyti neteisingas sąskaitas. Pirkėjas negali užskaityti ar susigrąžinti sąskaitoje
faktūroje nurodytų sumų ar bet kurios jų dalies iš sumų, kurias reikia sumokėti arba kurias gali
sumokėti „Resideo“. Ši sąlyga neteks galios pasibaigus šio nutarimo galiojimo laikui.
3. KAINOS, MINIMALUS UŽSAKYMAS; UŽSAKYMO KEITIMAS IR ATŠAUKIMAS Jeigu raštu
nesutarta kitaip, šių Sąlygų reglamentuojamiems Pasiūlymams taikomos „Resideo“
standartinės kainos, galiojančios siuntimo metu. „Resideo“ gali vienašališka nuožiūra keisti
visų prekių kainas, prieš trisdešimt (30) dienų Pirkėjui pateikusi rašytinį įspėjimą. Jeigu
„Resideo“ nėra raštu patvirtinusi kitaip, Užsakymai, kurių suma nesiekia 500 dolerių (arba
atitinkamos sumos sąskaitoje nurodyta valiuta), apmokestinami 50 dolerių (arba atitinkamos
sumos sąskaitoje nurodyta valiuta) paslaugos mokesčiu. Jeigu nenurodyta kitaip, į kainą
neįeina projektavimo, montavimo, paleidimo ar priežiūros darbai. Tuo atveju, jeigu
Užsakyme, kurį reglamentuoja šios Sąlygos, nurodytas kiekis yra sumažinamas, kaina
sumažinama taip, kad atitiktų faktiškai pristatytų prekių kiekiui taikomą standartinę „Resideo“
kainą . Tokia kainos peržiūros procedūra taikoma visiems Pasiūlymams net ir tais atvejais, kai
sąskaita yra išrašyta dar prieš atliekant sumažinimą. Jeigu abi šalys nesusitaria dėl užsakymo
pakeitimo ir atšaukimo, Pirkėjas negali atšaukti ar pakeisti užsakymo. Bet kokia kaina,
nustatyta sutartam laikotarpiui, gali būti peržiūrima ir keičiama, jeigu „Resideo“ pirkimo,
transportavimo ar gamybos sąnaudos išauga daugiau kaip 5 %. Į kainą neįtrauktos išlaidos dėl
prekių, patenkančių į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEE) aprėptį, perdirbimo.
4. MOKESČIAI Su Užsakymu susiję mokesčiai, aplinkosaugos mokesčiai, muitai ir
rinkliavos yra Pirkėjo atsakomybė, ir „Resideo“ gali Pirkėjui už juos pateikti atskirą sąskaitą,
jeigu nėra galiojančio įrodymo dėl atleidimo nuo tokių mokesčių.
5. SIUNTIMAS IR PRARADIMO RIZIKA Visos siuntoss, kurioms taikomos šios Sąlygos, t
pristatomos pagal CPT sąlygas Pirkėjo nurodytas adresas (pgl. „Incoterms 2010“), nebent
„Resideo“ raštu būtų nurodžiusi kitaip. Siuntą perdavus kurjeriui, praradimo ar žalos rizika
pereina Pirkėjui. Bet kurį užsakymą „Resideo“ gali įvykdyti per vieną ar daugiau siuntų. Jeigu
siuntos perdavimas atidedamas Pirkėjo sprendimu, Pasiūlymo prekės yra saugomos Pirkėjo
sąskaita ir rizika, ir Pirkėjas yra atsakingas už bet kokius atidėjimus ar mokesčių padidinimą
„Resideo“, kurį sukelia arba kuris yra susijęs su Pirkėjo veiksmais ar neveikimu. Visos
pristatymo datos nurodomos apytiksliai, nebent su „Resideo“ būtų raštu sutarta kitaip. Be to,
„Resideo“ nėra atsakinga už bet kokį siuntos vėlavimą dėl kurjerio kaltės arba Pirkėjo
negebėjimą laiku suteikti bet kokios reikiamos informacijos. Pristatymo metu Pirkėjas turi
apžiūrėti visas prekes ir raštu informuoti „Resideo“ apie matomus defektus, transportavimo
metu padarytus pažeidimus, netinkamas prekes ir per mažą prekių kiekį. Informacija raštu
turi būti pateikta ne vėliau kaip per tris (3) dienas nuo pristatymo, kitu atveju visos prekės bus
laikomos pristatytomis ir priimtomis. Apie užslėptus defektus reikia pranešti be nepagrįsto
delsimo, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų aptikimo. „Resideo“ pasilieka
teisę taikyti papildomus mokesčius už bet kokį Pirkėjo pageidaujamą specialų maršrutą,

pakuotę, žymėjimą etiketėmis, tvarkymo procedūrą ar draudimą. Prekių nuosavybė pereina
Pirkėjui, kai jis sumokėjo visą kainą už prekes.
6. SPECIFIKACIJOS, PAKEITIMAI Bet kuriuo metu ir dėl bet kokių priežasčių „Resideo“ gali,
neįspėjusi Pirkėjo, keisti Pasiūlymų projektą, medžiagas, specifikacijas ar veikimą, su sąlyga,
kad pakeitimai iš esmės nekeičia Pasiūlymų tinkamumo, formos ir funkcijų.
7. NENUGALIMA JĖGA „Resideo“ nėra laikoma atsakinga už bet kokį negebėjimą ar
vėlavimą pristatyti bet kokį Pasiūlymą, kai tai lemia priežastys, kurių „Resideo“ pagrįstai negali
kontroliuoti. Tokio vėlavimo atveju pristatymo arba įvykdymo data atidedama tiek, kiek laiko
prarandama dėl tokio vėlavimo priežasties. Jeigu dėl bet kurios iš minėtų priežasčių „Resideo“
gamyba yra sutrikdoma, „Resideo“ savo gaminius gali perskirstyti įvairiems pirkėjams. Toks
perskirstymas atliekamas komerciškai sąžiningu ir pagrįstu būdu. Jeigu nenugalimos
aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 dienų, bet kuri šalis gali nutraukti Pirkėjo Užsakymą kitai šaliai
pateikdama rašytinį įspėjimą, ir Pirkėjas sumoka „Resideo“ už Pasiūlymus ir paslaugas,
pristatytus ir suteiktas iki nutraukimo, bei apmoka visas pagrįstas išlaidas, kurias „Resideo“
patiria dėl tokio nutraukimo.
8. PAŽEIDIMAS Bet kuri iš toliau nurodytų aplinkybių laikoma esminiu Pirkėjo įsipareigojimų
pažeidimu: (a) negebėjimas laiku pateikti mokėjimo už bet kurį Pasiūlymą; (b) negebėjimas
priimti pagal šį dokumentą pateikiamus Pasiūlymus; (c) Pirkėjo bankroto pareiškimo
pateikimas; bet kokių procesų dėl Pirkėjo nemokumo ar bankroto (įskaitant reorganizaciją)
inicijavimas, Pirkėjo patikėtinio arba naudos gavėjo paskelbimas; paskyrimas Pirkėjo
kreditorių naudai; (d) bet kokio kito pobūdžio bet kurių iš šių Sąlygų nuostatų pažeidimas,
atliktas Pirkėjo. Įvykus bet kokiam tokio pobūdžio pažeidimui, „Resideo“ gali, raštu įspėjęs
Pirkėją, nutraukti Užsakymo (-ų) ar jo dalies vykdymą ir neužsitraukti jokios atsakomybės.
Pirkėjas apmoka visas išlaidas, įskaitant pagrįstą mokestį advokatui, kurias „Resideo“ patiria
dėl savo veiksmų gauti apmokėjimą ar kitu būdu pasinaudoti šiose Sąlygose numatytomis
savo teisėmis.
9. GARANTIJA Kiek leidžia įstatymai, toliau pateiktos Sąlygos ir nuostatos atstoja visas aiškiai
išdėstytas ir numanomas garantijas ir sąlygas, įskaitant susijusias su patenkinama kokybe ir
atitiktimi konkrečiam tikslui. (a) „Resideo“ suteikia garantiją, kad jos pasiūlymo objektai
gamybos atžvilgiu neturi jokių trūkumų dėl medžiagų ar konstravimo bei atitinka konkrečias
specifikacijas ir (arba) brėžinius Jeigu su „Resideo“ raštu nesutarta kitaip, „Resideo“ garantija
galioja 24 mėn. nuo Pasiūlymo pagaminimo dienos. (b) Išskyrus atvejus, kai raštu sutariama
kitaip, „Resideo“ išstatys kreditinę sąskaitą už Pasiūlymus, „Resideo“ grąžintus laikantis 25
skyriuje išdėstytų nuostatų, kurių transportavimas apmokėtas iš anksto ir kuriuos „Resideo“
įvertino kaip turinčius defektų. (c) Pasiūlymai, kurie dėl naudojimo nusidėvėjo ar perdegė, dėl
tokio nusidėvėjimo ar perdegimo nėra laikomi turinčiais defektų. Garantija negalioja, jeigu,
vienašališka „Resideo“ nuomone, defektą ar žalą sukėlė arba ji yra susijusi su montavimu;
derinimu su kitomis dalimis ir (arba) gaminiais; ne „Resideo“ atlikta Pasiūlymo modifikacija ar
taisymu; Pirkėjo negebėjimu naudoti naujausią „Resideo“ pateiktą programinę versiją arba
atlikti reikalaujamus arba rekomenduojamus bet kurios programinės įrangos ar įrenginio,
esančio Pasiūlymo tinklo aplinkoje, naujinimus arba taisymus; arba jeigu defektas ar žala kilo
dėl Pirkėjo veiksmų, neveikimo, netinkamo naudojimo ar aplaidumo (d) Eksperimentiniai
Pasiūlymai (kurių partijos identifikavimo numerio pradžioje gali būti nurodytos raidės „X“ arba
„E“) arba neišleista ar beta programinė įranga yra prototipai, ikigamybinės prekės, dar
nepraėjusios visų iki siūlymo rinkai atliekamo testavimo etapų, yra parduodamos „TOKIOS,
KOKIOS YRA“, NETAIKANT GARANTIJOS. (e) Pirkėjui tenka atsakomybė užtikrinti, kad
Pasiūlymas yra tinkamas sistemai, kurioje yra naudojamas. (f) Jeigu „Resideo“ Pirkėjui teikia
bet kokias paslaugas, įskaitant (bet neapsiribojant) mokymus arba pagalbą konfigūruojant ir
montuojant Pasiūlymus, „Resideo“ tokias paslaugas teikia laikydamasi įprastų pramonės
praktikų ir taikydama kainas, kurios laikas kartais gali būti patikslinamos „Resideo“
kainoraštyje. „Resideo“ neprisiima jokios atsakomybės Pirkėjui, kylančios iš tokių paslaugų
teikimo, jeigu jos teikiamos nemokamai. (g) „Resideo“ neteigia ir nesuteikia garantijos, kad
Pasiūlymai nebus sugadinti arba apgaulės būdu pakeisti arba kad Pasiūlymai užkirs kelią bet
kokiam asmens sužalojimui arba nuosavybės praradimui, apiplėšimui, vagystei, gaisrui ar
kitiems įvykiams, arba kad Pasiūlymai visais atvejais tinkamai įspės arba apsaugos. Pirkėjas
supranta, kad tinkamai sumontuota ir prižiūrima signalizacija gali tik sumažinti vagystės,
apiplėšimo, gaisro ar kitų įvykių pavojų, tačiau nesuteikia draudimo ar garantijos, kad toks
įvykis nenutiks arba kad jam įvykus bus išvengta asmeninių sužeidimų ar nuosavybės
praradimo. (h) Programinė įranga, jeigu ji yra įtraukta į pirkimo užsakymą ir (arba) kainą ir
(arba) yra naudojama prekėse, kurioms „Resideo“ suteikia garantiją, turi būti naudojama
prietaisuose, neturinčiose jokių medžiagų ar gamybos defektų, ir naudojimas turi būti
atliekamas įprastu būdu tol, kol aparatinei įrangai ir (arba) sistemai taikoma garantija. Šiuo
laikotarpiu „Resideo“ netaikydama mokesčių pakeis bet kokį tokio pobūdžio gaminį, kurį
įvertino kaip turintį defektų. Bet kokia programinė įranga ar duomenys yra teikiami tokie,
kokie yra, netaikant garantijos dėl kokybės ar veikimo. (i) Šiomis garantijomis gali naudotis tik
Pirkėjas, jos negali būti perrašomos ar perduodamos. Visoms 9 skyriuje numatytoms
„Resideo“ atsakomybėms galioja šio Užsakymo 11 skyriaus „Atsakomybės apribojimai“
nuostatos.

10. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR ŽALOS ATLYGINIMAS
„Resideo“ tiekia gaminius, pažymėtus prekių ženklais ir (arba) komerciniais
pavadinimais. Nėra suteikiama jokia licencija naudoti jokius prekių ženklus ir (arba)
komercinius pavadinimus, negavus išankstinio rašytinio „Resideo“ ar prekių ženklo savininko
(jeigu „Resideo“ prekių ženklą naudoja licencijos pagrindu) leidimo. Pirkėjo jokiu įmanomu
būdu negali naudoti jokio „Resideo“ pavadinimo, prekių ženklo ar komercinio pavadinimo,
įskaitant „Resideo“ pavadinimą. Gavęs „Resideo“ pranešimą, Pirkėjo turi nedelsiant
nutraukti bet kokį bet kurio „Resideo“ pavadinimo, prekių ženklo ar komercinio pavadinimo
naudojimą. „Resideo“ išsaugo visų su Pasiūlymu ir bet kokiais jo keitimais susijusių įrankių,
projektų, brėžinių ir specifikacijų nuosavybę, ir „Resideo“ teisės naudoti arba parduoti tokius
Pasiūlymus ar jų pakeistas versijas nėra ribojama. „Resideo“ gina Pirkėją bet kurioje byloje,
kylančioje dėl realaus arba tariamo Lietuvos galiojančio patento arba autorių teisių
pažeidimo tiek, kiek tai pagrįsta pagal „Resideo“ pristatytą Pasiūlymą, ir atlygina bet kokį
galutinį prieš Pirkėją priimtą tokios bylos sprendimą, su sąlyga, kad Pirkėjas raštu praneša
„Resideo“ apie gautą informaciją dėl tokio trečiosios šalies ieškinio ir sutinka suteikti leidimą
vienašališkai veikti, pateikia informaciją ir teikia pagalbą dėl ieškinio gynybos ir išdėstymo.
„Resideo“ nėra atsakinga už jokį kompromisą ar susitarimą, sudarytą negavus išankstinio
rašytinio sutikimo. „Resideo“ neturi jokių įsipareigojimų ar atsakomybių dėl: (a) Pasiūlymų,
pateiktų vadovaujantis Pirkėjo brėžiniais, projektais ar gamybos specifikacijomis; (b)
Pasiūlymų, naudojamų kitu tikslu negu įprastas; (c) ieškinių dėl pažeidimų, kilusį dėl
Pasiūlymų derinimo su bet kokia prekes, pagaminta ne „Resideo“; (d) bet kokios kitos negu
naujausios „Resideo“ išleistos programinės įrangos naudojimo; arba (e) bet kokių Pasiūlymo
pakeitimų, atliktų ne „Resideo“. Be to, kadangi „Resideo“ turi išskirtinę teisę spręsti skundus
dėl pažeidimų, „Resideo“ jokiu atveju nebus atsakinga už Pirkėjo advokato mokesčius ar
išlaidas. Pirkėjas sutinka atlyginti ir ginti „Resideo“ tiek, kiek numatyta, ir tiek, kiek apribota 10
skyriaus nuostatose, išdėstytose „Resideo“ įsipareigojimuose klientui, bet kokioje byloje prieš
„Resideo“, kurios pagrindas yra ieškinys dėl pažeidimų, sukeltų aplinkybių, išdėstytų
ankstesnės pastraipos (a), (b), (c), (d) arba (e) punktuose. Jeigu gaunamas skundas arba
„Resideo“ numato, jog gauti skundą yra tikėtina, „Resideo“ gali savo nuožiūra ir savo
sąskaita: (i) parūpinti Pirkėjui teisę toliau naudotis Pasiūlymais; (ii) pakeisti arba modifikuoti
Pasiūlymus, kad jie nebepažeistų jokių nuostatų; arba (iii) priimti grąžinamus Pasiūlymus arba
nutraukti Pirkėjo teisę naudoti nuostatas pažeidžiančiais Pasiūlymais ir suteikti Pirkėjui
kreditą, kurio suma prilygsta sumokėtai kainai arba licencijos mokesčiui už tokius Pasiūlymus,
atskaičius pagrįstą nuvertėjimą dėl naudojimo, žalos ir senėjimo. Be to, „Resideo“ gali
nutraukti nuostatas pažeidžiančių Pasiūlymų siuntimą ir siūlymą, ir tai nebus laikoma šios
Sutarties pažeidimu. Visoms 10 skyriuje numatytoms „Resideo“ atsakomybėms galioja šio
Užsakymo 11 skyriaus „Atsakomybės apribojimai“ nuostatos. 10 skyriuje išdėstytos šalių
teisės dėl vienašališkų atgręžtinių reikalavimų, visa atsakomybė ir išskirtinės taisomosios
priemonės dėl pažeidimo. Šiuo dokumentu atsisakoma visų kitų aiškiai išreikštų, numanomų
arba įstatymais nustatytų garantijų dėl apsaugos nuo intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimų.
11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 9 skyriuje (Garantija) ir 10 skyriuje (Intelektinės
nuosavybės teisė ir žalos atlyginimas) numatytas vienašališkas „Resideo“ įsipareigojimas ir
vienašališka Pirkėjo taisomoji priemonė dėl bet kurio parduoto ar licencijos teisėmis perduoto
Pasiūlymo defekto. (a) Jokiu atveju „Resideo“ nebus atsakinga už: (i) bet kokius netiesioginius,
atsitiktinius, pasekminius nuostolius; (ii) bet kokius nuostolius, kilusius dėl verslo procesų
pertraukimo; (iii) pelno praradimą; (iv) pajamų praradimą; (v) galimybės naudotis bet kokia
nuosavybe ar kapitalu praradimą; (vi) planuotų santaupų praradimą; arba (vii) duomenų
praradimą. (b) „Resideo“ nelaikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kai tokia
atsakomybė kyla iš jos žinojimo (realaus ar kitokio) apie tokių nuostolių ar žalos galimybę. (c)
„Resideo“ atsakomybė dėl bet kokio pirkimo užsakymo, skaitmeninės apsaugos incidento
(įskaitant pažeidimus, susijusius su bet kokiais asmens duomenimis) ar kito šiose Sąlygose
numatyto atvejo ar sąlygų niekada neviršys sutartyje numatytos kainos už konkrečias prekes,
dėl kurių gautas skundas, ir Pirkėjas nesieks kompensacijos už žalą, sukeltą konfidencialumo
pažeidimo, taip pat kilusio dėl taikomų duomenų apsaugos įstatymų pažeidimų. (d)
„Resideo“ nėra laikoma atsakinga už prekių defektus ar neveikimą, kylantį dėl Pirkėjo
negebėjimo naudoti naujausią „Resideo“ pateiktą programinę versiją arba atlikti
reikalaujamus arba rekomenduojamus bet kurios programinės įrangos ar įrenginio, esančio
prekių tinklo aplinkoje, naujinimus arba taisymus. (e) Šios išimtys ir apribojimai dėl žalos
taikomi neatsižvelgiant į tai, kas sukėlė nuostolius ar žalą, ir nepaisant jokios galimos
atsakomybės, kurios pagrindas yra sutartis, teisinis pažeidimas, atsakomybės draudimas ar
kita. (f) Nei viena šalis nesiekia išskirti ar apriboti savo atsakomybės dėl: (i) mirties ar asmens
sužeidimo, kurį sukėlė didelis aplaidumas; (ii) sukčiavimo; (iii) bet kokiu kitu klausimu, kuriuo
apriboti savo atsakomybės draudžia įstatymai. (g) Išskyrus tiek, kiek griežtai reikalaujama
pagal taikomus įstatymus, Pirkėjas pripažįsta, kad „Resideo“ neturi jokių įsipareigojimų teikti
bet kokio pobūdžio skaitmeninės apsaugos ar duomenų apsaugos, susijusios su prekių,
programinės įrangos ar tinklo aplinkos veikimu. „Resideo“ bet kuriuo metu gali nuspręsti su
prekėmis teikti internetines paslaugas bei pakeisti arba nutraukti tokių paslaugų teikimą.
Išskyrus atvejus, kai to griežtai reikalaujama pagal įstatymus, „Resideo“ neprisiima jokių

įsipareigojimų užtikrinti bet kokio pobūdžio skaitmeninės apsaugos ar duomenų apsaugos,
susijusios su tokio pobūdžio internetu teikiamomis paslaugomis.
12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA IR DUOMENŲ NAUDOJIMO TEISĖS
Konfidencialia informacija laikoma bet kokia nevieša šalies informacija, tokia kaip nuosavybės
teisėmis saugomos technologijos, prekybos paslaptys, praktinės žinios, darbo metodai,
rinkodaros duomenys ir pardavimų programos, rinkos tyrimai ir tendencijos, finansinė
informacija, kainodaros politikos, tiekėjų ir klientų sąrašai, pirkimų partnerių duomenys,
pardavimo vietų ataskaitos ir kita šalies, jos tiekėjų arba klientų informacija, susijusi su verslu,
gaminiais ar pirkimais. Pirkėjai pripažįsta ir sutinka, kad Pardavėjas gali naudoti Pirkėjo
konfidencialią informaciją, kad įvykdytų šiose nuostatose ir sąlygose numatytus savo
įsipareigojimus, susijusius su esamais arba svarstomais verslo santykiais, ir gali tokią
informaciją atskleisti kitiems asmenims, kai to reikia tokiems įsipareigojimams įvykdyti, su
sąlyga, kad tokie asmenys bus susaistyti rašytiniais apribojimais dėl konfidencialumo, ne
švelnesniais negu pateiktieji šiame dokumente. „Resideo“ pasilieka teisę naudoti visus ir bet
kokius duomenis bei informaciją, kuri yra surenkama, generuojama, tvarkoma ar
perduodama per gaminius, bei visus su gaminiu susijusius duomenis ir informaciją dėl
gaminio veikimo, perduotą „Resideo“. Šie duomenys ir informacija anonimizuota forma gali
būti naudojami bet kokiems verslo tikslams, įskaitant gaminių, programinės įrangos ar
paslaugų plėtrą, rinkodaros ar pardavimų skatinimo tikslus bei kitus analizės tikslus. Kai
„Resideo“ neturi nuosavybės, licencijos ar pakankamų panaudos teisių į bet kokią tokią su
gaminiu susijusią informaciją ir duomenis, Pirkėjas suteikia „Resideo“ ir su ja susijusioms
bendrovėms (arba ją nuperka „Resideo“ ir su ja susijusioms bendrovėms) nuolatinę teisę
naudoti tokią informaciją ir duomenis bet kokiais teisėtais tikslais ir kurti jų išvestinius
gaminius.
13. PROGRAMINĖ ĮRANGA. Programinę įrangą, jeigu ji yra įtraukta į Užsakymą arba įdiegta į
užsakymą įtrauktose prekėse, reglamentuoja toliau pateiktos nuostatos, išskyrus atvejus, kai
šalys yra pasirašiusios atskirą sutartį dėl programinės įrangos licencijos, arba tokia sutartis yra
įtraukta į pačią programinę įrangą. Programinė įranga yra ne parduodama, o licencijuojama.
Su sąlyga, kad Pirkėjas laikosi šių nuostatų, „Resideo“ suteikia teisę į asmeninę, ribotą,
neišskirtinę licenciją naudoti programinės įrangos objektinį kodą tik vidiniams Pirkėjo
poreikiams. Licencija galioja tik Pasiūlymams ir (arba) vietai (-oms), nurodytai Pirkėjo
Užsakyme. „Resideo“ išsaugo nuosavybės teisę į bet kurią pagal šį dokumentą pristatytą
programinę įrangą, kurioje yra konfidenciali ir nuosavybės teise saugoma informacija ir kurios
nuosavybė apima, bet neapsiriboja, visas teises į patentus, autorių teises, prekių ženklus ir
prekybos paslaptis. Pirkėjas nebandys parduoti, perduoti, išduoti sublicencijas, atlikti
atgrąžinio surinkimo, išardyti, perskirstyti programinės įrangos, taip pat nekopijuos, neatskleis,
neplatins ir neviešins tokios programinės įrangos, ir jokiu kitu būdu nesuteiks prie jos prieigos
kitiems (išskyrus atvejus, kai „Resideo“ pateikia rašytinį įgaliojimą tai daryti) ir neleis ja
naudotis neturint įgaliojimų. Jeigu programinė įranga pristatoma su preke, Pirkėjas gali
programinės įrangos licenciją perduoti trečiajai šaliai tik tada, kai Pirkėjas parduoda prekę,
kurioje įdiegta programinė įranga. Pirkėjui pažeidus šias Nuostatas, „Resideo“ gali nutraukti
šios licencijos galiojimą. Prieš pristatant bet kokį Pasiūlymą, iš Pirkėjo gali būti pareikalauta su
„Resideo“ pasirašyti licencijos sutartį arba priedą.
14. ŽALOS ATLYGINIMAS. Pirkėjas atlygins žalą, gins (nuo) ir nelaikys atsakinga (už) „Resideo“,
jos pareigūnų, direktorių, darbuotojų ir tarpininkų šiais atvejais: ieškiniai, bylos, sąnaudos, žala
ir nuostoliai (įskaitant advokato mokesčius), kuriuos sukėlė arba kurie kilo iš: (i) Realaus arba
įtariamo šių Sąlygų pažeidimo, sukelto pirkėjo, (ii) Pirkėjo aplaidumo atliekant savo pareigas,
(iii) Pasiūlymo naudojimo ne pagal paskirtį ir (iv) Pasiūlymo montavimo ar modifikavimo
darbų, kuriuos Pirkėjas atliko negavęs konkretaus rašytinio „Resideo“ sutikimo.
15. VALDIKLIŲ DERINIMAS. Kai kurie „Resideo“ jutikliai ir valdikliai yra specialiai sukonstruoti
veikti vieni su kitais. Todėl kai kuriais atvejais vienoje sistemoje derinant skirtingų gamintojų
tiekiamus valdiklius ir (arba) jutiklius jų veikimo kokybė gali būti netenkinama ir (arba) gali kilti
pavojus. Jeigu „Resideo“ valdikliai yra naudojami su kitų gamintojų gaminiais būdu, kurio
„Resideo“ nerekomenduoja, „Resideo“ atsisako atsakomybės dėl patenkinamo veikimo
užtikrinimo ir tokių sistemų priežiūros.
16. TAIKOMI ĮSTATYMAI Šias Sąlygas reglamentuoja šalies, kurioje užregistruota „Resideo“
buveinė, įstatymai, neatsižvelgiant į kolizines teisės nuostatas, ir šalys priklauso išskirtinei
tokios šalies teismų jurisdikcijai. Šalys aiškiai susitaria, kad Jungtinių Tautų konvencija dėl
tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (Viena, 1980 m. Balandžio 11 d.) nėra
netaikoma.
17. PERDAVIMAS Pirkėjas čia numatytų savo teisių ar įsipareigojimų negali paskirti kitam
asmeniui be išankstinio rašytinio „Resideo“ sutikimo, ir bet koks sprendimas jas paskirti be
sutikimo „Resideo“ sprendimu gali būti paskelbtas negaliojančiu. Nepaisant to, kas išdėstyta
anksčiau, visos Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai susaisto Pirkėjo teisių perėmėjus ir jo paskirtus
asmenis.
18. ATSISAKYMAS „Resideo“ nepasinaudojimas savo teisėmis pagal šias Sąlygas bet kuriuo
metu ir bet kuriuo laikotarpiu nėra laikomas visų tokių nuostatų ir kiekvienos iš jų ar
„Resideo“ teisių jas priverstinai vykdyti atsisakymu.
19. PAKEITIMAI Šios sąlygos ir visi jų reglamentuojami Užsakymai negali būti keičiami,
modifikuojami ar taisomi, nebent toks būtų rašytinis „Resideo“ sprendimas.

20. ATITIKTIS ĮSTATYMAMS. Pirkėjas yra atsakingas už visų importo bei eksporto įstatymų ir
reglamentų laikymąsi. Pirkėjas, pats padengdamas visas išlaidas ir sąnaudas, pasirūpins visais
prekių, perdavimų, paslaugų ir techninių duomenų importo, eksporto ir reeksporto
patvirtinimais ir licencijomis, ir saugos šiuos dokumentus, patvirtinančius atitiktį įstatymams ir
reglamentams. Pirkėjas yra atsakingas už bet kokį savo ekspeditoriaus negebėjimą laikytis
visų taikomų eksporto reikalavimų. Šalys laikysis bet kokios šalies, turinčios atitinkamą
jurisdikciją, taikomų įstatymų, reglamentų ir bet kurios valstybinės institucijos potvarkių,
įskaitant, be apribojimų, JAV ir kitų šalių įstatymus, reglamentuojančius prekių importą ar
eksportą. Visos „Resideo“ prekės ir paslaugos gaminamos, teikiamos ir tiekiamos laikantis
visų taikomų šalies, kurioje „Resideo“ yra užregistravusi savo buveinę, įstatymų ir reglamentų.
Pirkėjas patvirtina, kad visos prekės bus tinkamai sumontuotos ir naudojamos laikantis šalies,
kurioje „Resideo“ yra užregistravusi savo buveinę, vietos įstatymų ir reglamentų. Šalys laikysis
atitinkamų įsipareigojimų, numatytų taikomuose duomenų apsaugos įstatymuose. Išskyrus
atvejus, kai dėl to sutarta raštu, nei viena šalis netvarkys asmens duomenų kaip kitos šalies
vardu veikiantis duomenų tvarkytojas. Pirkėjas ir „Resideo“ laikysis savo įsipareigojimų,
numatytų 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES dėl
elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Ši direktyva (WEEE) yra taikoma bet kurioje prekėms
taikomoje vietos jurisdikcijoje ir yra susijusi su elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo
finansavimu ir organizavimu.
21. ŠALIŲ SANTYKIAI Šalys pripažįsta esančios nepriklausomi, sutartį sudarantys subjektai, ir
šiuo Užsakymu nėra numatomi jokie kiti santykiai, įskaitant partnerystę, bendrąją įmonę,
įdarbinimą, franšizę, darbdavio ir darbuotojo ar atstovaujamojo ir atstovo santykius.
22. ATSKIRIAMUMAS. Jeigu bet kuri šių Sąlygų nuostata yra įvertinama kaip neteisėta,
netinkama ar neįgyvendinama, tokia nuostata laikoma negaliojančia, o visos kitos nuostatos
lieka galioti ir toliau saisto „Resideo“ ir Pirkėją.
23. TOLESNIS GALIOJIMASVisos šių Sąlygų nuostatos (kurios pagal pobūdį turėtų toliau
galioti užbaigus šį Užsakymą) užbaigus šį Užsakymą lieka galioti.
24. PRANEŠIMAI Visi pranešimai, kuriuos turi pateikti šalys ir kurie yra susiję su šiuo
Užsakymu ir (arba) šiomis Sąlygomis, turi būti raštu pateikti įgaliotajam šalies atstovui adresu,
nurodytu Pirkėjo pirkimo užsakyme. Pagal šias Sąlygas pranešimai laikomi pateiktais šiais
atvejais: (a) įteikus asmeniškai; (ii) po vienos dienos nuo perdavimo komerciniam kurjeriui,
kuris siuntas pristato kitą dieną; arba (iii) po dviejų kalendorinių dienų nuo išsiuntimo
registruotu paštu, paprašius grąžinimo kvito ir iš anksto apmokėjus siuntimą.
25. GRĄŽINIMAS. Pasiūlymai negali būti grąžinami „Resideo“ negavus rašytinio išankstinio
„Resideo“ sutikimo ir autorizacijos numerio. Norėdamas gauti tokį sutikimą ir autorizacijos
numerį, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą vietiniam „Resideo“ klientų aptarnavimo
atstovui.
26. KALBA. Šios Sąlygos lietuvių kalba turės pirmenybę ir bus taikomos, jei bus prieštaravimų
dėl bet kokių kitų šių Sąlygų vertimų, pateiktų tik patogumo tikslais.
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