Čia pateiktos nuostatos buvo parengtos lenkų kalba. Bet kokio neatitikimo atveju,
tarp nuostatų lenkų kalba ir jo vertimo į kitą kalbą, galioja lenkų kalbos versija.

TAISYKLĖS JUBICOM.EU
§ 1 Sąvokos
1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
a) Taisyklės - šios jubicom.eu platformos taisyklės apibrėžia paslaugų teikimo taisykles tarp
Administratoriaus ir Vartotojo;
b) Administratorius - PB Katalogas, su būstinę Gdanske, Edisona g. 3/3, PVM 593-137-67-73, tel.+48 58 520
90 99, faksas+48 520 1013, info@jubicom.eu - savininkas jubicom.eu;
c) Vartotojas - tai asmuo, kuris atitinka ir, priima Sutartyje numatytas sąlygas ir turi savo Paskyrą
jubicom.eu bei tuo pačiu gavo prieigą prie teikiamų Administratoriaus jubicom.eu paslaugų šiose
Taisyklėse išdėstytais principais;
d) Jubicom.eu (www.jubicom.eu) - tai tarptautinė urmo užsakymų uždara svetainė, kurioje prieiga turi tik
įmonės iš juvelyrikos ir laikrodžių rinkos bei toje pačioje rinkoje bendradarbiaujančioms įmonės. Svetainė
leidžia vartotojams naudotis esančiomis informacijomis bei Administratoriaus ir/arba jo partnerių
pateiktomis informacijomis, kurias valdo Administratorius. Svetainė aptarnauja papildomas domenas
(internetinius psl., kurios priklauso Administratoriui. Šios domenos yra tokio pačio svarbumo kaip ir
jubicom.eu;
e) Abonentas - suma (mokestis), kurią vartotojas sumoka Administratoriui už vieną atsiskaitymo mėnesį ar
metus.
f)

Aktyvavimas - veiksmas, kurio dėka yra aktyvuojama paslaugų teikimo veikla jubicom.eu;

g) Avarija - techninė klaida, kuri visiškai neleidžia naudotis paslaugomis, išskyrus trikdžius, sukeltus dėl
būtinybės atlikti techninės priežiūros darbus ir pertraukimus dėl nenugalimos jėgos (force majeure);
h) Kainoraštis - tai administratoriaus teikiamų paslaugų kainų sąrašas. Kainoraštis yra neatskiriama šio
Susitarimo dalis;
i)

Elektroninis paštas - susirašinėjimo siuntimas administratoriaus el. pašto adresu info@jubicom. eu
ir/arba vartotojo prisijungimo vartotojo el. pašto adresu;

j)

Paštas - pašto siuntimas įprastu keliu, per bet kurį pašto operatorių, sutartyje nurodytu Šalių adresu;

k) Sąskaita faktūra - tai dokumentas, kuriame yra įtraukti mokesčiai pagal Sutartį, Taisykles ir Kainoraštį bei
išduodamas Vartotojams už Administratoriaus paslaugas pagal galiojančius įstatymus;
l)

Katalogas - tai pardavėjų pateiktas produktų sąrašas jubicom.eu svetainėje;

m) Paskyra - tai vartotojo duomenų rinkinys, kartu su informacija apie savo veiklą jubicom.eu svetainėje,
paskyra turi unikalų vardą (prisijungimo) ir individualų slaptažodį.
n) Pirkėjas - tai vartotojas, kuris imasi veiksmų dėl pasiūlymo, užsakymo ar produktų pirkimo pateikimo;
o)

Produktai - prekių ir paslaugų pirkėjo gaminių katalogas;

p) Pasiūlymas - pasiūlymas parduoti produktus, kurį Pardavėjas pateikė Pirkėjui dėl užsakymo gavimo;
q) Paketas - apibrėžtų paslaugų grupė Kainoraštyje, kurioms yra taikomas vienas abonentinis mokestis;
r) Registravimas - paskyros registracijos tvarka jubicom.eu svetainėje;
s) Nenugalimos jėgos - tai įvykis, nepriklausomas nuo šalių, išorės, neįmanomas numatyti ir siekiant užkirsti
kelią, visų pirma karo, stichinės nelaimės, streikų bei naujų teisės aktų išdavimo valstybės valdymo
institucijų atveju, įskaitant vietos įstatymus;
t) Pardavėjas - tai vartotojas, kuris imasi savo produktų katalogo sukūrimo, užklausimų priėmimo,
pasiūlymų kūrimo bei užsakymų vykdymo;

u) Prekybos sandoris - teisinis veiksmas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo;
v) Sutartis - tai sutartis dėl paslaugų teikimo pasirašyta elektronine sutarties forma arba raštu tarp
Vartotojo ir Administratoriaus;
w) Sutarties pratęsimas - susitarimas automatiškai pratęsiamas tolesniam laikotarpiui lygiam ankstesnio
susitarimo;
x) Vartotojas - Pirkėjas arba Pardavėjas;
y) Užsakymas - Pirkėjo priimtas prekybos pasiūlymas iš Pardavėjo;
z) Užklausimo pasiūlymas - (užklausimas) tai pasiūlymas Pardavėjui dėl pasiūlymų teikimo;
2. Administratorius turi teisę pakeisti paslaugų teikimo taisykles, visų pirmą susijusias su nuolaidų akcijomis–
Akcijų taisyklės.
3.

Susitarimo nuostatos bei atskiros taisyklės, kurios skiriasi nuo taisyklių įtrauktų Nuostatose, yra viršesnės už
šių Taisyklių nuostatas, išskyrus atvejus, kai Susitarimo nuostatos arba atskiri reglamentai numato kitaip.

§ 2 Bendrosios nuostatos
1. Administratorius suteikia Vartotojui jubicom.eu svetainės naudojimosi mechanizmus.
2. Jubicom.eu tai svetainė, kurioje Pardavėjas gali skelbti informaciją apie savo produktus bei informaciją apie
firmą (vartotoja), o Pirkėjas gali peržiūrėti Pardavėjų produktus, bendradarbiauti su Jais ir siųsti užklausimus
bei priimti pardavimo pasiūlymus.
3. Vartotojų pateiktos informacijos dėl produktų yra bendrojo pobūdžio ir tai nėra pirkimo pasiūlymas Civilinio
kodekso supratimu, yra tik kvietimas pateikti savo užklausimus;
4. Skelbiamos vartotojų produktų kainos jubicom.eu yra orientacinės (ne pirkimo) be PVM (be PVM mokesčio)
perskaičiuotos pagal vieną iš pateiktų sistemoje valiutų pagal vidutinį valiutų kursą ECB (Europos Centrinio
Banko). Tauriųjų metalų/metalų kainos yra skaičiuojamos pagal biržos pirkimo/pardavimo valiutą ir
importuojamos į jubicom.eu svetainę iš internetinio puslapio www.kitco.com. Pateikta, orientacinė produkto
kaina nėra pirkimo pasiūlymas Civilinio kodekso supratimu. Pagrindine visų apskaičiavimų valiuta yra Lenkijos
zlotas.
5. Jubicom.eu svetainė neaptarnauja finansinių, sandėlių dokumentacijos nei kitų dokumentų turinčių teisinę
vertę mokesčių įstatymo atžvilgiu.
6. Užklausimų pasiūlymai, pasiūlymai, užsakymai, nustatymai, ketinimų deklaracijos ir sudaryti sandoriai
naudojant jubicom.eu mechanizmus yra teikiami ir įgyvendinami tiesiogiai ir betarpiškai tarp konkrečių
vartotojų.
7. Administratorius nėra, paskelbtų pasiūlymų ar prekybos sandorių jubicom.eu sistemoje tarp Pardavėjo ir
Pirkėjo, dalyvis. Administratorius jokiu būdu nebus sandorio Šalimi. Administratorius tik suteikia svetainę ir
naudojimosi įrankius siunčiant užklausimus, pasiūlymus, užsakymus.
8. Vartotojas turi teisę vienašališkai ir besąlygiškai atsisakyti bendradarbiauti bei dalinai, ar visiškai nesuteikti
informacijos kitiems vartotojams. Informacijos nesuteikimas yra vykdomas naudojantis suteiktais jubicom.eu
mechanizmais.
9. Administratorius jokiu būdu nespręs ginčų tarp Vartotojų.
10. Visapusiškai naudotis svetaine gali tik registruoti Vartotojai.
11. Vartotojai yra skirstomi į Pirkėjus ir Pardavėjus, kur Pardavėjai taip turi Pirkėjų įgaliojimus.
12. Prieiga ir naudojamasis jubicom.eu Pirkėjui yra suteikiamas elektroninio registravimosi metu. Šiuo atveju
sutartis bus sudaroma elektroniniu keliu sutinkant su pateiktomis Taisyklėmis.
13. Prieiga ir naudojamasis jubicom.eu Vartotojui turint Pardavėjo statusą yra suteikiamas elektroninio
registravimosi metu. Šiuo atveju susitarimas dėl Pirkėjo įgaliojimų bus sudaromas elektroniniu keliu
sutinkant su pateiktomis Taisyklėmis, o susitarimas dėl Pardavėjo įgaliojimų bus sudaromas atskirai raštiška
forma netrumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, o pasibaigus Sutarties galiojimo terminui automatiškai

bus pratęstas 12 mėnesių ir Sutartis bus laikoma pratęsta, jei Pardavėjas nepateiks kito raštiško prašymo, bet
ne vėliau kaip per 7 dienas iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.
14. Vartotojas turintis Pardavėjo statusą gali nutraukti Sutartį dėl Pardavėjo statuso pagal galiojančias Taisyklės
arba pagal atskirai pasirašytą raštišką Susitarimą tarp Pirkėjo ir Administratoriaus. Po Sutarties dėl Pardavėjo
statuso nutraukimo, Vartotojas išsaugo Sutartį, Pirkėjo įgaliojimus ir statusą.
15. Vartotojas turintis Pirkėjo statusą gali nutraukti Sutartį, bet kuriuo metu be priežasties pateikimo
Administratoriui pranešant raštiška forma paštu ar elektroniniu pašto keliu.
16. Sutarties nutraukimas įpareigoja ištrinti visus Vartotojo bei Produktų duomenis, kurie iki šio laikotarpio dar
nebuvo užsakyti. Produktai, kurie nors kartą buvo pridėti prie pirkimo pasiūlymo, sistemos istorijoje bus
išsaugoti nuolat. Duomenų pašalinimas, apie kurį kalbama 1 sakinyje bus įvykdytas 14 dienų bėgyje nuo
Sutarties nutraukimo.

§ 3 Naudojimosi jubicom.eu sąlygos
1. Jubicom.eu svetainės vartotojais gali būti fiziniai asmenys turintys ūkinę veiklą, juridiniai asmenys ir
organizaciniai vienetai be juridinio asmens statuso, taip pat subjektai organizacijose galintys savo vardu įgyti
ir turintys pareigas bei teises šalyje ir/ar užsienyje, priklausantys ar bendradarbiaujantys su juvelirykos ir/ar
laikrodžių rinka.
2. Jubicom.eu reikalauja iš potencialių Vartotojų registracijos metu šių sąlygų patvirtinimo pateikiant įmonės
mokesčių mokėtojo kodą (PVM) ar įmonės registracijos kodą.
3. Kai kuriais atvėjais Administratorius reikalaus atsiųsti aktualią įmonės registracijos kopiją, ar patikros
subjektas priklauso juvelirykos rinkai.
4. Viena iš jubicom.eu naudojamasi sąlygų, tai Vartotojo registracija bei šios registracijos patvirtinimas per
Administratorių.
5. Administratorius pasilieka sau teisę atmesti registracijos blanką bei atsisakyti sudaryti prieigą prie
jubicom.eu.
6. Potencialiam Vartotojui užpildžius registracijos blanką Pirkėjo statusui gauti po verifikacijos bei duomenų
teisingumo patvirtinimo per Administratorių pateiktu blanke el.pašto adresu bus išsiųstas pranešimas
patvirtinantis Registraciją ir Vartotojo paskyros aktyvumą. Po Registravimosi patvirtinimo laikoma, kad
sutartis tarp registravimosi subjekto ir Administratoriaus yra sudaryta, o susitarimo dalimi yra teikiamos
Administratoriaus paslaugos jubicom.eu, pagal apibrėžtas sąlygas Taisyklėse.
7. Potencialiam Vartotojui užpildžius registracijos blanką Pardavėjo statusui gauti po verifikacijos bei duomenų
teisingumo patvirtinimo per Administratorių pateiktu blanke el. pašto adresu bus išsiųstas pranešimas
patvirtinantis Registravimą ir Vartotojo paskyros aktyvumą. Po Registravimosi patvirtinimo laikoma, kad
sutartis tarp registravimosi subjekto ir Administratoriaus yra sudaryta, o susitarimo dalimi yra teikiamos
Administratoriaus paslaugos, apibrėžiančios Perkančio įgaliojimus pagal įrašytas Taisyklėse sąlygas. Sutartis
tarp registravimosi subjekto ir Administratoriaus, kurio susitarimo dalimi bus teikiamos Administratoriaus
paslaugos Pardavėjo įgaliojimams vykdyti bus pasirašyta atskirai, raštiška forma pagal apibrėžtas sąlygas
Taisyklėse.
8. Registruodamasis, Vartotojas sutinka su pateiktomis Taisyklėmis bei būsimais šių Taisyklių pakeitimais, apie
kuriuos bus pranešta elektroniniu pašto keliu ar raštu pateiktu Vartotojo adresu, o visų pirma sutinkate:
a) Dėl komercinės ir asmeninės informacijos duomenų saugojimo ir tvarkymo per Administratorių pagal
galiojančius teisės aktus;
b) produktų katalogo paskelbimo bei prekybinės informacijos gavimo iš Vartotojų ir Administratoriaus;
c) informacijos apie dalyvavimą bei apdovanojimų konkursuose paskelbimo;
d) duomenų archyvavimo Administratoriaus serveryje būtinumo, dėl dokumentacijos ir saugumo tikslais;
e) techninio personalo prisijungimo prie sistemos, kad sistema veiktų teisingai;
f)

negrįžtamai išbraukti duomenys uždarymo/ištrynimo Paskyros atveju.

9.

Teisingo registravimosi ir patvirtinimo atveju, Administratorius sukuria Vartotojui Paskyrą su pavadinimu
(vartotojo vardas- el. pašto adresas) ir slaptažodžiu, kurį nurodėte registracijos blanke. Vartotojas gauna
prieigą prie jubicom.eu sąskaitos pateikus pavadinimą (vartotojo vardą) ir slaptažodį (prisijungimas).

10. Vartotojas turi saugoti Paskyros slaptažodį.
11. Paskyroje yra Vartotojo registracijos metu pateikti duomenys. Pasikeitus Prisijungimo duomenims,
Vartotojas įsipareigoja nedelsiant juos atnaujinti, naudojant atitinkamą formą, kuri yra prieinama Vartotojo
paskyroje.
12. Vartotojui draudžiama šalinti duomenys Paslaugos naudojimosi metu bei pateikti nepilnus ar klaidingus
duomenis. Vartotojas negali pakeisti registracijos metu priimto Paskyros pavadinimo (vartotojo vardas-el.
pašto adresas).
13. Vartotojui draudžiama naudotis jubicom.eu svetaine siekiant vykdyti, bet kokią įstatymams prieštaraujančią
veiklą. Visų pirma, draudžiama:
a) Platinti, skelbti informaciją, kuri pažeistų Lenkijos ar tarptautinius teisės įstatymus, ypač pornografines,
rasistines, vulgaraus turinio, grubias ir necenzūrines frazes bei pažeidžiančius teisės aktų reikalavimus,
skleisti informacija, kuri šmeižtų, įžeistų žmogų, žemintų jo garbę ir orumą.
b) Vykdyti komercinę, reklaminę, nuolaidos akcijų veiklą, kuri prieštarauja priimtoms Taisyklių nuostatoms,
Akcijų Taisyklėms bei Sutarties nuostatams;
c) Kurti fiktyvias Vartotojų Paskyras bei kitų asmenų duomenis pateikti kaip savo asmens duomenis;
d) Imtis kenksmingų veiksmų Vartotojų, Administratoriaus ar kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
14. Vartotojas negali naudotis kitų Vartotojų paskyromis bei suteikti prieigos prie savo Paskyros kitiems
asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai įmonės viduje prieiga yra suteikiama kitiems darbuotojams, ir Jie gali
veikti Vartotojo vardu pagal suteiktus įgaliojimus. Paskyros yra neperleidžiamos, tačiau atsižvelgiant į tai,
kad įmonės Paskyra gali pereiti kitam verslo subjektui įmonės reorganizavimo ar savininko keitimosi metu.
15. Registruotas Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja, be jokių išimčių, dalyvauti organizuotose Administratoriaus
ar kitų subjektų Administratoriaus vardu arba su Jo sutikimu nuolaidų akcijose, informaciniuose ir
reklaminiuose renginiuose.
16. Vartotojas turi teisę pranešti apie problemas susijusias su Paslaugų naudojimusi, gauti informaciją apie
teikiamas paslaugas ar pranešti apie kitų Vartotojų pažeidimus elektroniniu pašto keliu ar telefonu
Administratoriui, pagal pateiktus telefono numerius § 1 įst. 1 b) Taisyklės.

§ 4 Pakeitimai, apribojimai ir kiti jubicom.eu platformos naudojimosi mokesčiai
1. Svetainės naudojimasis Pirkėjams yra nemokamas, ir yra ribojimas iki Katalogų peržiūrėjimo, užklausimų
siuntimo, pasiūlymų teikimo bei susirašinėjimo ar Užsakymų derybų. (mokesčiai už interneto tinklo
naudojamasi neliečia Administratoriaus teikiamų paslaugų)
2. Pirkėjas negaus iš Administratoriaus sąskaitų–faktūrų už naudojamasi jubicom.eu svetaine.
3. Pardavėjai, norintys įdėti savo produktus jubicom.eu svetainėje privalės sumokėti mėnesį ar mėtinį
abonementą, kurio suma priklausys nuo pasirinkto Vartotojo paketo. Abonemento mokestis yra nustatomas
pagal kainoraštį, kuris yra pridėdamas prie raštiškai pasirašytos sutarties ir galioja Sutarties galiojimo
laikotarpiu. ( mokesčiai už interneto tinklo naudojamasi neliečia Administratoriaus teikiamų paslaugų)
4. Sutarties pratesimo metu Sutartyje yra atnaujinamos Paketų kainos pagal galiojantį kainoraštį Sutarties
pratęsimo dieną.
5. Paketų paslaugų elementų kainą apibrėžia Kainoraštis ir Sutartis.
6. Abonemento mokestis nebus sumažintas net jei Pardavėjas atsisakys kokio nors Paketo paslaugų elemento.
7. Jei Administratorius sumažins teikiamų paslaugų skaičių Abonemente (Paketo) Vartotojas-Pardavėjas iš
karto galės nutraukti šią Sutartį be papildomų išlaidų, likusių iki Sutarties galiojimo pabaigos.

8. Administratorius turi teisę išplėsti savo galimybes teikiant paslaugas, kurioms taikomas abonementas, ypač
labiau plėtojant jubicom.eu svetainę ir to nepranešant Vartotojui. Tačiau su sąlygą, kad modifikacija neturės
įtakos Abonemento kainų padidėjimui iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Pardavėjas gali bet kuriuo metu žemesnės vertės Paketą pakeisti į aukštesnės vertės Paketą pasirašant naują
Sutartį.
10. Pardavėjas gali pakeisti aukštesnės vertės Paketą į žemesnės vertės Paketą tik pasibaigus Sutarties galiojimo
terminui. Todėl, Pardavėjas privalo sumažinti ir sutvarkyti vartojamų elementų skaičių pritaikant Jį prie
žemesnės vertės Paketo. Pakeitimai turi būti atlikti bent vieną dieną anksčiau iki sutarimo dienos, keičiant
Paketą į mažesnės vertės Paketą. To nepadarius, per didelis kiekis Paketo elementų bus ištrintas
automatiškai nesirenkant elementų.
11. Pardavėjas gali užsisakyti papildomas paslaugas, kurios yra netaikomos Abonementui, bet įtrauktos
Kainoraštyje. Papildomų paslaugų ir kainų dydį bei trukmę reguliuoja kainoraštis arba atskiras Susitarimas.
12. Pardavėjas privalo laiku sumokėti abonemento mokestį iš anksto pervedus pinigus į banko sąskaitą nurodytą
sąskaitoje faktūroje.
13. Laiku nesumokėjus abonentinio mokesčio bus taikomos šios sankcijos:
a) Vėlavimas iki 7 dienų– įspėjimas elektroniniu keliu;
b) Vėlavimas iki 14 dienų– antras įspėjimas elektroniniu keliu ir dalinis paslaugų blokavimas;
c) Vėlavimas iki 21 diena–trečias įspėjimas elektroniniu keliu ir paskyros bei siūlomų prekių blokavimas;
d) Vėlavimas iki 60 dienų – Sutarties nutraukimas nedelsiant ir apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros)
išrašymas likusiai sumai pagal pasirašytą raštišką susitarimą.
14. Sutarties nutraukimo atveju pagal §4 įst. 13 punkto d ir esant neapmokėtai sąskaitai faktūrai už likusias
paslaugas daugiau nei 60 dienų, Administratorius gali Vartotojo atžvilgiu imtis teisinių veiksmų, perduodant
skolų išieškojimui už neapmokėtas paslaugas. Todėl Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti
institucijoms ir įstaigoms, kurios užsiima skolų išieškojimu, įskaitant skolų išieškojimo, skolas perkančias
organizacijas ir Jų atstovus. Visas skolų išieškojimo išlaidas padengia Vartotojas.
15. Mokesčius už teikiamas Administratoriaus paslaugas bei jų apskaičiavimo būdus nulemia Kainoraštis, kuris
paslaugų Administratoriaus yra skelbiamas viešai ir siunčiamas Vartotojui kartu su Sutartimi.
16. Paslaugų Administratorius įspėja Vartotoją apie Kainoraščio pasikeitimą ne vėliau kaip per 14 dienų iki
Sutarties galiojimo termino elektroniniu pašto keliu arba paštu.
17. Jei Pardavėjas likus iki Sutarties pabaigos termino ne vėliau kaip per 7 dienas raštiškai nepareiškia savo
valios, laikoma, kad Jis sutinka su visais Kainoraščio pakeitimais.
18. Jei Kainoraščio pakeitimas yra Vartotojo naudai ir veikia paslaugų mažėjimo kainas įrašytas Sutartyje ar
apriboja dalinį mokesčių surinkimą, Administratorius neprivalo Vartotojui pranešti dėl Kainoraščio
pasikeitimo.
19. Vartotojas neturi teisės perleisti paslaugų trečioms šalims, taip pat naudoti šias paslaugas– mokamai ar
nemokamai-teikti, bet kokias paslaugas kitiems subjektams.
20. Administratorius praneša Vartotojui apie pasikeitimus Taisyklėse arba Sutartyje ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki šių pakeitimų įgyvendinimo–Elektroniniu pašto keliu ir įprastu paštu.
21. Vartotojas, ne vėliau nei Taisyklių arba Sutarties pakeitimų įgyvendinimo dieną, gali pateikti Administratoriui
elektronį arba raštišką pareiškimą apie Sutarties nutraukimą nedelsiant dėl įvykusių pokyčių arba pagal
individualų susitarimą tarp Vartotojo ir Administratoriaus su sąlygą, kad pakeitimai Taisyklėse ar Sutartyje
turi įtakos Susitarimo sąlygoms ir nuostatoms.
22. Jei per tą laikotarpį Vartotojas neatsiunčia raštiško pareiškimo tai reiškia, kad sutinka su pakeitimais ir
Sutarties pratęsimu.
23. Įrašas § 4. punkt. 20 yra netaikomas, jei būtini pakeitimai buvo padaryti dėl teisinių nuostatų pasikeitimo,
tame tarpe neleistinų nuostatų panaikinimas Taisyklėse arba Nuostatose.

§ 5 Vartotojo įsipareigojimai
Pardavėjo įsipareigojimai
1. Pardavėjas užtikrina, kad visi duomenys, ypač pateikti firmos duomenys bei pristatomų produktų informacija
yra teisingi ir neklaidinantys.
2. Pardavėjas svetainėje naudojasi savo vardu bei užtikrina, kad kontaktiniai įmonės duomenys bei susiekimo
būdas visada būtų aktualus.
3. Pardavėjas įsipareigoja kiekvieną kartą jungiantis pateikti teisingus prijungimo duomenis bei slaptažodį ir
užtikrinti, jog nebus perduoti trečiųjų asmenų naudojimuisi.
4. Pardavėjas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie gali sukelti pavojų jubicom.eu svetainės
funkcionavimui.
5. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai aprašyti Produktus, užtikrinant turinio tinkamumą ir kalbą, gerą iliustravimą
ir katalogavimą pagal jų faktinius parametrus, ypač atkreipiant dėmesį į teisingą informaciją apie aktualias
kainas ir produktų prieinamumą.
6. Pardavėjas užtikrina, kad turi teisę disponuoti siūlomais jubicom.eu svetainėje produktais.
7. Pardavėjas įsipareigoja nekopijuoti ir nedubliuoti įdėtų kitų vartotojų produktų duomenų jubicom.eu
svetainėje išskyrus užsakomus produktus, bet ši išimtis yra taikoma tik realizuojant ir aptarnaujant
pasiūlymus ar užsakymus.
8. Naudojantis jubicom.eu svetaine Pardavėjas įsipareigoja laikytis jubicom.eu Taisyklių, įskaitant teisės aktų
reikalavimus, privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų.
9. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant reaguoti į atsiųstą korespondenciją iš Pirkėjo ir Administratoriaus.
10. Pardavėjas prisiimą visą atsakomybę už savo veiksmus, turinį ir paskelbtus jubicom.eu svetainėje duomenis.
11. Jei dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų, turinio ar paskelbtų duomenų kitas Vartotojas ar trečias asmuo imsis
teisinių veiksmų prieš jubicom.eu naudojantis įstatymo apsaugos taikomais reikalavimais, jubicom.eu
Administratorius nedelsiant kreipsis į Pardavėją, kad būtų imtasi neatidėliotinų veiksmų, ypač: neigiamos
veiklos stabdymas trečių asmenų atžvilgiu, panaikinant ginčijamą informaciją ir medžiagą, suteikiant
informaciją ar pasiaiškinant bei imantis kitų veiksmų, kurie esamai situacijai bus pripažinti tinkamais ir
adekvačiais pažeidimo atveju.
12. Pateikiant trečiųjų asmenų pretenzijas jubicom.eu atveju Pardavėjas yra įpareigotas padengti visas išlaidas,
kurias patyrė Administratorius dėl pateiktų pretenzijų, taip pat tinkamos kompensacijos išmokėjimo ar žalos
atlyginimo.

Pirkėjo pareigojimai
1. Pirkėjas užtikrina, kad visa informacija pateikti registracijos proceso metu yra teisinga ir neklaidina.
2. Pirkėjas svetainėje naudojasi savo vardu bei užtikrina, kad kontaktiniai įmonės duomenys bei susiekimo
būdas visada būtų aktualūs.
3. Pirkėjas įsipareigoja kiekvieną kartą jungiantis, pateikti teisingus prijungimo duomenis bei slaptažodį ir
užtikrinti, jog nebus perduoti trečiųjų asmenų naudojimuisi.
4. Pirkėjas privalo susilaikyti nuo, bet kokių veiksmų, kurie gali sukelti pavojų jubicom.eu svetainės
funkcionavimui.
5. Pirkėjas įsipareigoja nekopijuoti ir nedubliuoti produktų duomenų įdėtų kitų vartotojų jubicom.eu svetainėje,
išskyrus užsakomus produktus, bet ši išimtis yra taikoma tik realizuojant ir aptarnaujant pasiūlymus ar
užsakymus.
6. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant reaguoti į atsiųstą korespondenciją iš Pirkėjo ir Administratoriaus.
7. Pirkėjas įsipareigoja naudojantis jubicom.eu svetaine laikytis jubicom.eu Taisyklių, įskaitant ir teisės aktų
reikalavimus, privalo paisyti moralės ir nusistovėjusių Interneto naudojimosi normų.
8. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už savo vykdomus veiksmus jubicom.eu svetainėje.

9. Jei dėl kokių nors Pirkėjo veiksmų Vartotojas ar trečias asmuo imsis teisinių veiksmų prieš jubicom.eu
naudojantis įstatymo teikiamais apsaugos reikalavimais, jubicom.eu Administratorius nedelsiant kreipsis į
Pirkėją, kad būtų imtasi neatidėliotinų veiksmų, ypač: stabdymas neigiamos veiklos trečių asmenų atžvilgiu,
ginčijamos informacijos ir medžiagos panaikinimu, suteikiant informaciją ar pasiaiškinant bei imantis kitų
veiksmų, tinkamų esamai situacijai, kurie bus pripažinti tinkamais ir adekvačiais padaryto pažeidimo atveju.
10. Trečiųjų asmenų pretenzijų jubicom.eu atveju per trečiuosius asmenis Pirkėjas yra įpareigotas padengti visas
išlaidas, kurias patyrė Administratorius dėl pateiktų pretenzijų, taip pat tinkamos kompensacijos išmokėjimo
ar žalos atlyginimo.

§ 6 Administratoriaus teisės, atleidimas nuo atsakomybės ir pareigos
1. Administratorius įsipareigoja:
a) Jubicom.eu svetainės atnaujinimo tikslais, apriboti prieigą prie arba visai išjungti Serverį būtinam
laikotarpiui aukščiau išvardintiems darbams atlikti be Vartotojo perspėjimo;
b) Talpinti svetainėje pranešimus, grafikos ir reklamos filmus, skelbimus ir kitus;
c)

užblokuoti ir/ar dalinai pristabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą, atsisakyti teikti Paslaugas ir/ar
vienpusiškai nutraukti sutartį jei Administratorius nuspręs, kad buvo pažeistos Taisyklės;

d) Užblokuoti paskyrą ar nutraukti sutartį ir panaikinti Vartotojo Paskyrą tuo atveju, jei bus įtariama, kad
Vartotojas pažeidė galiojančius įstatymus ar kitų Vartotojų interesus;
2. Administratorius nėra atsakingas už:
a) Serverio darbo veiklos nesklandumus atsiradusius dėl Nenugalimų jėgų, nepriimtinų veiksmų ar, elektros
avarijos, įrangos avarijos, net jei Vartotojai tokiu atveju neteko savo duomenų ar privedė prie netekimo
anksčiau sudarytų Prekybos sandorių.
b)

trumpus paslaugų teikimo trukdžius jubicom.eu svetainėje, atsiradusius dėl būtinų taisymo darbų
atlikimo;

c)

Už netikėtą draudimą spausdinti Vartotojo duomenis jau išspausdintus jubicom.eu svetainėje;

d) Turinius ir vertybės kaip ir nuostolius, kurie buvo padaryti susirašinėjimo ir prekybos sutarčių sudarymo
metu tarp Vartotojų, ar nuostolius atsiradusius prekių pristatymo metu. Administratorius neturi
autorinių teisių publikuotiems aprašymams ir produktų nuotraukoms jubicom. eu svetainėje. Autorinės
teisės išimtinai priklauso Pardavėjams.
e) Nuostoliai, kurie buvo padaryti Vartotojams pateikus neteisingus ar nepilnus asmens duomenis;
f)

Už bet kokią žalą, dėl nelaimingų atsitikimų ar klaidų atsiradusių avarijos metu ar neteisingu programos ir
Vartotojo įrangos naudojimu, kaip ir dėl techninių gedimų internete.

g) Žalą, kuri atsirado Vartotojui dėl prieigos prie interneto trūkumo.
h) Žalą, padaryta trečiųjų šalių, pasinaudojant Vartotojo slaptažodžiu ir prieiga prie Vartotojo paskyros.
i)

Už bet kokią praprastą Vartotojo naudą naudojantis jubicom.eu ypač neteisingo ar netinkamo
programinės įrangos jubicom.eu vartojimo.

j)

Sudaromus tarp kai kurių Vartotojų susitarimus, informacijos suteikimus, aptariamus ir atliktus
sandorius.

3. Tuo atveju, kai Vartotojai imasi veiksmų, kurie gadina jubicom.eu įvaizdį ar spausdina klaidingą informaciją ir
skelbia klaidingą informaciją apie kitus Vartotojus ar trečius asmenis, arba bet kokiu kitu būdu, šiuo atveju
Administratorius pasinaudos jam suteiktą teisę ir užblokuos arba nutrauks sutartį ir pašalins Vartotojo
paskyrą (žr.: 1 įst. raid. d) toks Vartotojas neturės teisės reikalauti kompensacijos, bet gaus tik išmoką už
nepanaudotą prenumeratą.
Bet kokiu atveju, net ir tokiu atveju kai ginčą sprendžianti instituciją prims sprendimą Vartotojo naudai, kurio
atveju buvo panaudotos priemonės aprašytos 1 įst. raidės c) ir d) , kad neteisingai buvo užblokuotas arba
nutraukta Jo sutartis ir panaikinta Paskyra, mokėtinos kompensacijos suma bus Abonentinis mokestis už 6
mėn., kuris nutraukia visus reikalavimus šioje srityje.

4. Administratorius deda visas pastangas siekiant užtikrinti, kad jubicom.eu svetainės mechanizmai veiktų
sklandžiai ir be klaidų, tačiau tai nepanaikina klaidų atsiradimo galimybės. Administratorius atsisako, bet
kokios atsakomybės už atsiradusias klaidas dėl netinkamų jubicom.eu svetainės mechanizmų funkcionavimo
atveju. Tuo pačiu Vartotojas naudojasi jubicom.eu mechanizmais savo pačio riziką.
5. Administratorius yra įpareigotas išlaikyti susirašinėjimo konfidencialumą bei kitų duomenų privatumą,
susijųsį su komerciniais sandoriais ir atsiradusį tarp Vartotojų, naudojantis jubicom.eu svetaine.
6. Administratorius užtikrina nuolatinę apsaugą bei nuolatinę techninę paramą Vartotojams ypač Pardavėjams.

§ 7 Skundai ir skundų teikimo tvarka
1. Vartotojai gali pateikti skundus, ypač jei tai atsiranda dėl Administratoriaus kaltės aprašytos Sutartyje:
paslaugų teikimo pradžios datos nesilaikymas, nevykdomos ar netinkamai vykdymos paslaugos ar neteisingai
apskaičiuotas mokestis už paslaugas. Skundo pateikimas nesustabdo nuo prievolės sumokėti naujų/sekančių
sąskaitų.
2. Skundas turi būti išsiųstas complaints@jubicom.eu adresu ar pateiktas raštiškai Administratoriaus būstinės
adresu ir įtraukta:
a) Vardas ir pavardė, vartotojo įmonės pavadinimas ir adresas;
b) Skundo temos aprašymas ir reklamuojamas laikotarpis;
c) Reikalavimą pateisinančios aplinkybės;
d) Siūloma kompensacija yra proporcingai apskaičiuojama paslaugų vertės ir reklamuojamo laikotarpio
atžvilgiu;
e) Vartotojo parašas–raštiško skundo pateikimo atveju.
3. Tuo atveju, jei skundas neatitinka pateiktų išvardintų 7 punk.2 dalis. Administratorius, jei Jis manys, kad tai
yra būtina norint tinkamai išnagrinėti skundą, nedelsiant kvies pareiškėją, kad Jis papildytų skundą,
pateikiant ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą kartu su paaiškinimu, kad nepapildžius skundo per nustatytą
laikotarpį jis bus paliktas be peržiūrėjimo.
4. Pasibaigus paskirtam terminui skundas liks neišnagrinėtas.
5. Administratorius peržiūrės pateiktą skundą per 14 dienų skaičiuojant nuo rašto pateikimo datos arba, jei
buvo raginimas papildyti skundą, ir gavus išsamią informaciją nuo Jos gavimo datos.
6. Skundai turi būti pateikti per 30 dienų terminą nuo nepageidaujamos situacijos atsiradimo dienos. Skundai
pateikti velesniu terminu nebus peržiūrėjami.

§ 8 Baigiamosios nuostatos
1. Jubicom.eu taisykles galima rasti www.jubicom.eu/strona/regulamin adresu.
2. Susitarties galiojimo metu Vartotojas privalo pranešti Administratoriui raštiškai elektroniniu būdu arba paštu
apie adreso ar kitų Vartotojo identifikavimo duomenų pasikeitimus esančius Sutartyje per 7 dienas nuo
pasikeitimo datos. Nepateikimo naujų Vartotojo duomenų atveju visa siunčiama Vartotojui korespondencija
esamu adresu ar turimi duomenis bus laikomi faktiškai pristatytais.
3. Administratorius vykdydamas savo įsipareigojimus pagal Sutartį gali bendradarbiauti su trečiosiomis
šalimis,su kuo Vartotojas sutinka.
4. Administratorius kaip ir Vartotojas, vykdant Reglamento nuostatas, yra įpareigotas laikytis galiojančių
Lenkijos teisės aktų.
5. Ginčytinais atvejais bus taikomas Reglamentas lenkų kalba, o klausimams, kurių nereglamentuoja Taisyklės
taikytinos bus atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.
6. Administratorius ir Vartotojas dės visas pastangas, kad visi nesutarimai būtų sprendžiami derybų keliu. Visų
pirma, ginčai atsirandantys dėl §6 str. 1 raid. d) ir 3 str. Reglamento nuotatose konsensuso trūkumo atveju

bus sprendžiami per atitinkamas ir kompetentingas institucijas -Lenkijos auksakalių ir juvelyrų verslo
asociacija.
7. Visi taikiu keliu neišspręsti ginčai bus sprendžiami teismo keliu pagal Administratoriaus buvimo vietą.
8. Jei pavieniai Taisyklių nuostatai ateityje taps negaliojančiais tai neturės įtakos Sutarties galiojimui.
9. Taisyklės įsigalioja nuo 2013m. sausio 28 dienos.

