LÕPPTARBIJA LITSENTSILEPING
(Jõustumise kuupäev: 1. veebruar 2018. a)
Õnnitleme Teid „Hisense“ nutiteleri soetamise puhul (edaspidi tekstis „Seade“).
Käesolev lõpptarbija litsentsileping (GNLS) reguleerib ja määratleb Seadme ja Nutiteenuste
kasutamist ning on lõpptarbija (edaspidi tekstis „Teie) ja Hisense Electric Co. LTD, aadress:
No.218, Qianwangang Road, Economic and Technique Development Zone, Qingdao, P.R.C.,
temaga seotud tütar- ja (või) emaettevõtete (edaspidi tekstis „Hisense“ või „meie“ või „meid“)
vaheline leping.
KUI TE SOOVITE ALUSTADA
NUTITEENUSTE KASUTAMIST

KÄESOLEVA SEADMEGA OSUTATAVATE

Lugege tähelepanelikult läbi käesolev GNLS. Nutiteenuseid paigaldades (või) nendega
liitudes ja (või) neid käesoleva Seadmega kasutades kohustute Te end seaduslikult siduma
käesoleva GNLS´iga ja seda järgima. Kui Te kasutate Seadet ja (või) Nutiteenuseid, tähendab
see, et olete lugenud käesolevat GNLS´i ja nõustute selle ja teiste kehtivate tingimustega.
Kasutades Nutiteenuseid, tunnustate Te ja nõustute, et Nutiteenused on Teile osutatavad Teie
selgel nõusolekul ja et Teil ei ole seaduslikku õigust käesolevast GNLS´ist loobuda. Kasutades
Nutiteenuseid nõustute Te, et Teie Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse vastavalt
Andmekaitsepoliitikale ja Te kohustute sellest kinni pidama (sellega saate tutvuda Seadme
esmakordsel seadistamisel või minnes aknale „Algus“, valides jaotise „Seadistused“ ja seejärel
jaotise „Abi“/“ TV kohta“). Kui Te ei nõustu GNLS´i või Andmekaitsepoliitika tingimustega,
ei ole Teil õigust liituda Nutiteenustega ja neid kasutada, nii palju, kui see on seotud Seadmega.
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui Te olete otsustanud kasutada mõnda Nutiteenust,
kogume me ainult selle Nutiteenusega seotud Isikuandmeid. Näiteks kogub „Amazon Alexa“
teenuseosutaja Teie Isikuandmeid vaid juhul, kui Te aktiveerite selle teenuse.
1.

PÕHIMÕISTED

„Veebirakendus(-ed)“ on meile või kolmandale isikule kuuluv paigaldatav, allalaetav ja (või)
teostatav tarkvararakendus, mis on Seadmes kättesaadav.

„Sisu“ on kõik meie või kolmandate isikute poolt pakutavad audio- ja videoelemendid ja ideed, kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, andmed, filmid, videosalvestised, fotod, tarkvara,
mängud, disainid, kujutised, kunstiteosed, illustratsioonid, muusika, helid, informatsioon ja
muu materiaalne ja immateriaalne materjal, kaasa arvatud tuletatud teosed kõigil
andmekandjatel ja kõigis formaatides, mis on juba loodud või mida luuakse tulevikus.
„Seade“ on käesolev „Hisense“ Nutiteler.
„Intellektuaalse omandi õigused“ on mis tahes seaduslik ja tõeline omandi- ja (või) varaline
õigus kõigile patentidele, kasulikele mudelitele, õigustele ja leiutistele, autoriõigus ja seotud
õigused, mittemateriaalsed õigused, mis on seotud kaubamärkide, ettevõtte nimede,
domeeninimede, firmastiili ja -vormi, prestiiži, õigusega esitada hagi seoses võõra nime
kasutamisega, õigustega kaitseks ebaausa konkurentsi eest, õigustega disainile, õigustega mis

on seotud arvuti tarkvara, andmebaaside, informatsiooni konfidentsiaalsusega (kaasaarvatud
õigused praktilisele kogemusele ja kommertssaladustele) ja mis tahes muud intellektuaalse
omandi õigused, igal juhtumil registreeritud või mitte registreeritud, kaasa arvatud kõik
avaldused seoses selliste õiguste andmise, uuendamise või pikendamisega ja kõik sarnased või
võrdväärsed õigused või kaitsevormid mis tahes maailmajaos.
„Materjal“ on üldiselt iga Sisu, Esitatud sisu (kui on rakendatav ja nii, nagu on määratletud
käesolevas dokumendis), kasutades Seadme vahendusel läbiloetud või saadetud kirjavahetust,
veebilehtede sisu, isiklikke sõnumeid, sotsiaalvõrgustikes avaldatud salvestisi, informatsiooni,
reklaami ja (või) viiteid veebilehtedele jne.
„Nutiteenus(-ed)“ on ligipääs, soetamine, kõrvaldamine, müümine, soetamine, tellimine,
rentimine, liising, konsulteerimine või mis tahes muu Materjali kasutamise viis, samuti mis
tahes muud interneti kasutamisel tavaliselt kättesaadavad teenused või funktsioonid, mida
osutame läbi veebirakenduste meie või kolmandad isikud.
2.

SEADMETE JA TEENUSTE KASUTAMINE

Kõik Veebirakendused ja Materjalid kuuluvad „Hisense´le“ või kolmandatele isikutele ja (või)
on kasutatavad „Hisense“ või kolmandate isikute poolt saadud või väljastatud litsentsi alusel
ning võivad olla kaitstavad mis tahes Intellektuaalse omandi õiguste ja (või) kehtiva seadusega.
Aeg-ajalt võime teatud Nutiteenuseid Teile pakkuda ja osutada otseselt. Kasutades neid
Nutiteenuseid, olete Te kohustatud pidama kinni GNLS´i sätetest. Nutiteenused võivad olla
osutatavad kohalikus riigis, pidades kinni selle seadustest ja teistest õigusaktidest, samuti võib
sõltuvalt Teie elukohast, asukohast ja sidevõrgu kasutamise võimalusest Nutiteenuste liikide
arv ja sisu olla piiratud. Selliste Nutiteenuste kasutamist reglementeerivad GNLS´id võivad
erinevates riikides, regioonides või turgudel erineda ja neile rakendatakse vastava koha, riigi
ja regiooni seadusi ja teisi õigusakte. Kõik Nutiteenused on osutatavad ainult Seadmega
lahutamatuks Teie isiklikuks kasutamiseks. Nutiteenuseid on Teil õigus kasutada vaid
käesolevas dokumendis selgelt määratletud ja lubatud viisidel. Vaatamata sellele, mis on
eelnevalt äranäidatud ja väljaarvatud see, mis on selgelt lubatav käesoleva GNLS´i ja (või)
kehtivate seaduste ja teiste õigusaktidega, ei ole Teil õigust muuta, kopeerida, taasavaldada
paigaldada, saata, edasi anda, tõlkida ega müüa mingeid selle Seadmega osutatavaid
Nutiteenuseid, kasutada neid kommertslikel eesmärkidel, neid mingil viisil või mis tahes
andmekandjal levitada või luua nende põhjal tuletatud teoseid.
a. NUTITEENUSTE KASUTAMINE
Nutiteenused on mõeldud kasutamiseks mitte alla 18 (kaheksateistkümne) aastastele
isikutele. Kui Te olete alla 18 (kaheksateistkümne) aasta vanune või kui Teil on seadusega
või muul alusel keelatud kasutada Nutiteenuseid, peate Te enne Nutiteenuste kasutamist
saama enda vanemate või hooldajate nõusoleku. Kasutades mis tahes Nutiteenuste osa,
kohustute Te pidama kinni käesoleva GNLS´i tingimustest ja kinnitama, et olete mitte alla
18 (kaheksateistkümne) aasta vanune või olete alla 18 (kaheksateistkümne) aasta vanune
ning saanud vanemate või hooldajate nõusoleku. Käesoleva GNLS´i rikkumiseks peetakse
igasugust Nutiteenuse kasutamist isiku poolt, kes ei ole eespool äranäidatud vanuses. Iga
Nutiteenuste osa võib kasutada eranditult isiklikel eesmärkidel, igal muul eesmärgil
kasutamine on keelatud.

JUHUL, KUI OLEME PÕHJENDATULT KINDLAKS TEINUD MISTAHES
NUTITEENUSTE KASUTAMISEL KÄESOLEVA GNLS´i RIKKUMISE, JÄTAME
ENDALE ÕIGUSE KEELATA LIGIPÄÄSU MISTAHES KASUTAJAKONTOLE,
KAASAARVATUD KASUTAJAKONTO LOOMISEL VÕI SULGEMISEL VALE
INFORMATSIOONI ÄRANÄITAMISEL.
Seadme kaudu osutatavaid tasulisi Nutiteenuseid ei ole õigus kasutada isikutel, kes ei ole
nende eest tasunud ettenähtud tasu. Soovides hakata kasutama Nutiteenuseid, mida pakub
või osutab Nutiteenuste litsentsiomanik või osutaja, on kohustuslik registreeruda, luua
kasutajakonto ja (või) maksta tasu. Registreerumisel, kasutajakonto loomisel ja (või)
tasumisel tuleb pidada kinni Nutiteenuste osutaja või litsentsiomaniku privaatsuspoliitikast
ja tingimustest.
Kõik käesoleva Seadme kaudu kättesaadavad Nutiteenused võivad igal ajal olla
ettehoiatamata muudetavad, nende osutamine võib olla peatatav, need võivad olla
eemaldatavad, nende osutamine võib katkeda või olla katkestatud või võib ligipääs neile
olla keelatud, blokeeritud või väljalülitatud ja me ei anna mingit garantiid, et mistahes
Nutiteenuseid saab kasutada mistahes ajavahemiku jooksul. Kogu Materjal on edastatav
meist sõltumatute võrkude ja sidevahendite kaudu. Meil on õigus igal ajal, ettehoiatamata
ja endale vastutust võtmata, piirata läbi käesoleva Seadme osutatavate mistahes
Nutiteenuste kasutamist, neid välja lülitada, eemaldada või peatada nende osutamist,
niivõrd, kui seda on lubatud teha vastavalt õigusaktidele. Meil on õigus igal juhul,
ettehoiatamata ja endale vastutust võtmata piirata teatud Nutiteenuste kasutamist või
ligipääsu neile, niivõrd, kui seda on lubatud teha vastavalt õigusaktidele.
Kõiki läbi Seadme osutatavaid Nutiteenuseid administreerivad ja kontrollivad nende
osutajad. Me ei võta endale vastutust integreeritud, eelnevalt paigaldatud, kasutaja poolt
allalaetud või mistahes teiste, kolmandate isikute poolt osutatavate Nutiteenuste eest, mida
võivad nende omanikud, ette hoiatades või hoiatamata, modifitseerida, eemaldada,
kustutada või muuta. Kõik küsimused või tehnilised päringud seoses selliste Nutiteenustega
tuleb saata mitte meile, vaid otse vastavatele kolmandatest isikutest Nutiteenuste
osutajatele.
b. NUTITEENUSTE
VEEBIRAKENDUSTE

SPETSIIFILINE

KASUTAMINE

LÄBI

MEIE

Ligipääsuks teatud Nutiteenuste osadele läbi meie Veebirakenduste võib olla kohustuslik
registreerumine ja kasutajakonto loomine ja (või) teenustasu tasumine. Võimalik, et Te
peate registreeruma, looma kasutajakonto ja tasuma teenustasu meie (või meie filiaali) või
kolmanda isiku (kaasa arvatud makseteenuse osutaja) veebilehel. Registreerumiseks võib
olla kohustuslik Isikuandmete esitamine meile või kolmandatele isikutele (nt valitud
unikaalne, vaid Teile teadaolev salasõna, mida ei tohi avaldada teistele isikutele). Mistahes
meile esitatud Teie Isikuandmeid töödeldakse juhindudes meie Andmekaitsepoliitikast
(sellega saate tutvuda Seadme seadistamise ajal või minnes „Algus“ aknale, valides jaotise
„Seaded“ ja seejärel jaotise „Abi“/“ TV kohta“). Registreerumisel esitatavad Isikuandmed
peavad olema põhjalikud ja täpsed. Luues Nutiteenuste kasutamiseks mõeldud konto, ei ole
Teil õigus kasutada mingeid kolmanda isiku Isikuandmeid, samuti ei ole Teil õigus
kasutada teistele isikutele kuuluvaid kontosid. Me ei ole vastutavad Nutiteenustega
liitumisel mis tahes teise isiku Isikuandmete kasutamise eest või nende ebaseadusliku
omandamise eest.
c. LITSENTSI ANDMINE

Teie ja „Hisense“ olete sõlminud kokkuleppe, et „Hisense´le“ kuuluvad kõik õigused,
omandiõigus ja varalised õigused „Hisense´le“ kuuluvale Veebirakendusele, igale vastava
Veebirakenduse kolmandast isikust omanikule kuuluvad kõik õigused, omandiõigus ja
varalised õigused vastavale kolmanda isiku Veebirakendusele, kaasa arvatud, kuid mitte
piirdudes, kõik kehtivad Intellektuaalse omandi õigused ja muud kogu maailmas kehtivad
omandiõigused Veebirakendusele, sõltumata sellest, kas see on registreeritud/soetanud
õigusliku kaitse või mitte. Juhindudes meie ja vastava Veebirakenduse kolmandast isikust
omaniku vahel sõlmitud vastavatest litsentsilepingutest ja Teie kohustusest pidada
täismahus kinni käesolevast GNLS´ist, anname me Teile mitteeksklusiivse, piiratud, mitte
edasiantava ja isikliku litsentsi (ilma sublitsentseerimise õiguseta), mis annab Teile õiguse
Veebirakendusi (välja arvatud mistahes kolmanda isiku Veebirakendust, millele on
rakendatavad eraldi litsentsitingimused) alla laadida ja (või) kasutada eranditult Teie
Seadmes läbi Veebirakenduse kujutise, saada Nutiteenuseid või kasutada neid teisiti (ainult
nii palju, kui see on lubatud igal eraldi juhtumil). Teil ei ole Veebirakendusele mingeid
muid õigusi. Õiguste maht Nutiteenustele sõltub vastavate Nutiteenuste osutajate poolt
määratud või rakendatavatest Nutiteenuste osutamise tingimustest ja teistest litsentsis
määratud nõuetest ning piirangutest. Kõik õigused, kaasa arvatud kõik Intellektuaalse
omandi õigused Veebirakendusele ja Nutiteenustele, jäävad meile või vastavate
Veebirakenduste või Nutiteenuste litsentsiomanikele või omanikele. Mis tahes käesoleva
GNLS´i rikkumise korral kaotate Te täielikult või osaliselt Teile käesoleva dokumendiga
antud õigused, meie või vastavate Veebirakenduste ja Nutiteenuste omanikud võivad
vajadusel kasutada edasisi õiguslikke meetmeid.
3. KASUTUSPIIRANGUD JA -KEELUD
Teie või (Teie juhtimisel tegutseval) kolmandal isikul ei ole õigust näidata, kopeerida, hoida,
modifitseerida, müüa, kaubelda, edasi müüa, toota, avaldada, kanda üle, levitada mis tahes
Materjali, tervet või selle osa või teha sellest tuletatud teoseid; selline näitamine, kopeerimine,
hoidmine, modifitseerimine, müümine, avaldamine, ülekandmine või levitamine on keelatud,
välja arvatud juhtudel, kui Te olete saanud meilt või igalt vastava Materjali omanikult või
õiguste omanikult kõik vajalikud õigused või load, või kui selline õigus on kinnitatud
kehtivates õigusaktides. Materjalide ebaseaduslik kasutamine on karistatav; selle eest võib
Teid võtta kriminaalvastutusele või olete kohustatud isiklikult vastutama tsiviilkorras.
Teil ei ole õigust kasutada mingit Nutiteenuste osa mingitel muudel eesmärkidel, välja arvatud
konkreetsetel käesolevas dokumendis ettenähtud eesmärkidel, kaasa arvatud, kuid mitte
piirdudes, ebaseaduslikuks tegevuseks, soovitud ja (või) soovimatuteks pakkumisteks või
reklaamiks, esinemiseks teise isiku või subjektina või valeks kinnituseks temaga seotuse kohta,
valedeks avaldusteks, teiste isikute ahistamiseks, nende petmiseks või laimamiseks,
ebamoraalse, solvava või muu seadusevastase materjali või mistahes muu meie mainet ja
prestiiži negatiivselt mõjutada võiva informatsiooni ja (või) Nutiteenuste avalikustamiseks,
paigaldamiseks, edasisaatmiseks või levitamiseks, samuti kasutada seda mis tahes
kommertslikel eesmärkidel. Väljaarvatud käesolevas GNLS´is selgelt ettenähtud juhtudel ja
kehtivatele seadustele vastavas määras, ei ole Teil õigust Veebirakendust lõhkuda,
pöördprojekteerida ja (või) kahjustada, saata edasi peidetud või kahjulikku koodi või kasutada
Veebirakendust(-si) teiste kasutajate kohta informatsiooni kogumiseks. Teil ei ole õigust
kopeerida, toimetada, modifitseerida või muuta mistahes Veebirakendust või luua tuletatud
teoseid, pöördprojekteerida ja dekompileerida seda, või püüda muudel viisidel saada selle
lähtekoodi, välja arvatud meie selgel nõusolekul või Teie seisukohast kehtivate seadustega

lubatud mahus, samuti ei luba ega anna Te selliseks tegevuseks litsentsi mingile kolmandale
isikule. Teil ei ole õigust mingiks tegevuseks, millega võib olla häiritud läbi nutiteenuste või
nende serverite osutatava või neis oleva Materjali funktsionaalsus või mis võib seda teisiti
rikkuda, samuti tegevuseks, mis võib osutada põhjendamatult mis tahes negatiivset mõju teiste
isikute Nutiteenuste kasutamise kogemusele. Teil ei ole õigust üritada mistahes viisidel püüda
saada ebaseaduslikku ligipääsu 1) mistahes Seadme osale või konstruktiivsele eripärale; 2)
Nutiteenustele või mistahes teistele Seadmega ühendatud süsteemidele või võrkudele; 3)
Nutiteenustele või mistahes „Hisense“ poolt hallatavale serverile: või 4) mistahes
Veebirakendustele, Materjalile või teistele Nutiteenustes või läbi nende pakutavatele
teenustele.
ME JÄTAME ENDALE ÕIGUSE ENDA ÄRANÄGEMISE JÄRGI, MISTAHES
PÕHJUSEL, IGAL AJAL ILMA ETTE HOIATAMATA JA VÕTMATA ENDALE
VASTUTUST, BLOKEERIDA, KEELATA VÕI KATKESTADA TEIE LIGIPÄÄSU MEIE
NUTITEENUSTELE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MÄÄRAL.
4. TEIE VÕI TEISTE KASUTAJATE POOLT ESITATUD SISU
Igat Teie Seadmes, selle või Nutiteenuste kasutamisel Teie poolt, Teie nimel või teiste
kasutajate poolt esitatud, üles laetud või väljakuulutatud Sisu (edaspidi – Esitatud sisu),
loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittekaitstavaks patendiks, pidades silmas kohalikke
seadusi ja teisi õigusakte. Samuti jätame me endale õiguse avaldada vajadusel Teie
Isikuandmeid igale kolmandale isikule, kes väidab, et mistahes Esitatud sisu rikub
kolmandatele isikutele kuuluvaid või nende poolt kontrollitavaid Intellektuaalse omandi õigusi
või nende õigust privaatsusele. Postitades, esitades, üles laadides või andes edasi Esitatud sisu
mistahes muul viisil, annate Te meile tähtajatu, tühistamatu, piiramatu, mitteeksklusiivse, kogu
maailmas kehtiva, täielikult tasutud, tasuta kasutuslitsentsi, ilma sublitsentseerimise õiguseta,
mis annab meile õiguse kasutada, modifitseerida, muuta, kopeerida, avaldada, litsentseerida,
teostada, näidata, avaldada, avalikustada, levitada, anda edasi või kasutada sellist Esitatud sisu
mistahes muul viisil, luua sellest tuletatud teoseid või kasutada Esitatud sisu teistes teostes igas
maailma kohas. Meil on õigus mistahes põhjusel eemaldada mistahes Esitatud sisu
nutisüsteemidest ja teistest „Hisense“ süsteemidest, kaasa arvatud siis, kui meie arvates selline
Esitatud sisu ei ole vajalik, on solvav, ebaviisakas või vastuvõetamatu.
Me ei kontrolli Esitatud sisu ja ei anna garantiid seoses Esitatud sisu iseloomu, täpsuse,
järjekindluse, sobivuse ja kvaliteediga. Teie kindlustate, et mistahes Teie poolt Esitatud sisu
ei riku ega solva mingeid kolmanda isiku Intellektuaalse omandi õigusi. Teie isiklikult
vastutate kogu Esitatud sisu eest, mille te üles laete, välja kuulutate, saadate e-posti teel, annate
üle või esitate mistahes Nutiteenuste osas. Me ei võta endale vastutust sellise Esitatud sisu eest
ja Teie olete isiklikult vastutav kogu mistahes Esitatud sisu eest, mille postitasite, laadisite üles
või andsite edasi läbi Teie Seadme või kasutades Nutiteenuseid või on seda tehtud Teie nimel.
Juhindudes kehtivatest seadustest jätame Me endale õiguse eemaldada teise isiku
Intellektuaalset omandiõigust rikkuda võivat Esitatud sisu, teavitades või mitte teavitades
sellest kahtlustatavat rikkujat.
5. KLIENDI
TEAVITUSED

TEENINDAMISE

EESMÄRGIL

SAADETAV

REKLAAM

JA

Teie mõistate ja nõustute, et Nutiteenustes võib olla esitatav reklaam, teatud teavitused meilt
või kolmandatelt isikutelt, nagu näiteks uuendusteated, haldusteated, uudiskirjad ja muu

materjal („Teated“). Kuna sellised Teated on Nutiteenuste vajalik osa, ei ole Teil võimalust
neist loobuda. Teatud Materjal võib olla sobimatu alaealistele isikutele ja teistele kasutajatele.
Selline Materjal ei pruugi olla tähistatud või nimetatud ebasobivana. Seepärast Te mõistate ja
nõustute, et kasutate Materjali omal vastutusel ja meie ei ole Teie ees vastutavad mis tahes
ebasobiva Materjali eest.
6. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT OSUTATAVAD TEENUSED
Seade võib luua Teile tingimused suhtlemiseks, ühenduse võtmiseks või kontakti hoidmiseks
Nutiteenustega, mis ei ole meie omand, mida me ei kontrolli ega halda ja mida osutavad
kolmandad isikud. Selline ligipääs või suhtlemine Nutiteenuseid osutava kolmanda isikuga
võib lihtsustada näiteks seadistamisel asukoha riigi tuvastamist. Me ei võta endale vastutust
kolmandate isikute poolt osutatavate Nutiteenuste funktsionaalsuse, kvaliteedi või sisu eest ja
ei kohustu kontrollima mingeid kolmandate isikute poolt osutatavaid Nutiteenuseid. Te
tunnustate ja nõustute selgelt, et näitate ära enda asukohariigi ja kasutate kolmandate isikute
poolt osutatavaid Nutiteenuseid, ühendate neid või liitute nendega omal vastutusel ja kohustute
isiklikult tutvuma selliste kolmandate isikute poolt osutatavate Nutiteenuste
kasutamisreeglitega, privaatsuspoliitikaga ja mistahes muu nendepoolse kehtiva poliitikaga ja
sellest kinni pidama. Me ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid seoses mistahes kolmandate
isikute poolt osutatavate Nutiteenustega, Teie aga mõistate ja nõustute, et nii palju, kui see on
maksimaalselt lubatav vastavalt kehtivatele õigusaktidele, ei võta me mingil juhul endale
vastutust mingite otseste, kaudsete, juhuslike, spetsiaalsete või kõrvaliste kahjude eest,
advokaaditeenuste kulude eest või muude väljaminekute eest, mis Teil on tekkinud seoses
kolmandate isikute poolt osutatavate Nutiteenuste kasutamise või ligipääsuga neile. Kõigile
Teie tegevusega seotud kolmandate isikute poolt osutatavatele Nutiteenustele on rakendatavad
kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, tingimused ja muud nende poolt määratud reeglid.
7. PRIVAATSUS JA ISIKUANDMETE KAITSE
Kui Te tahate saada teada, kuidas Teie poolt Nutiteenuste kasutamisel „Hisense“ hoiab ja
töötleb Teie Isikuandmeid ja muud informatsiooni, tutvuge meie Andmekaitsepoliitikaga (selle
leiate enda Seadme seadistamise ajal või minnes aknale „Algus“, valides jaotise „Seaded“ ja
seejärel jaotise „Abi“)
8. GARANTIID JA KOHUSTUSED
NII PALJU, KUI SEDA VÕIMALDAVAD ÕIGUSAKTID, VÄLJENDAME ME
SELGELT, ET EI TUNNUSTA MINGEID OSUTATAVATE NUTITEENUSTEGA
SEOTUD GARANTIISID, TINGIMUSI, AVALDUSI JA KOHUSTUSI, SÕLTUMATA
SELLEST, KAS NEED ON SELGELT NIMETATAVAD VÕI EELDATAVAD, JA
MINGEID SEADME KASUTAMISEST TEKKIVAID RISKE, KAASA ARVATUD,
KUID MITTE PIIRDUDES, KAUBANDUSLIKKUST, KVALITEETI, SOBIVUST
KONKREETSEKS OTSTARBEKS, TÄPSUST, SEGAMATUT KASUTAMIST JA
KOHUSTUST MITTE RIKKUDA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE
GARANTIISID. EELPOOL LOETLETUD PIIRANGUD EI OLE RAKENDATAVAD,
KUI TEGEMIST ON MEIE TAHTLIKUST, SUUREST ETTEVAATAMATUSEST
PÕHJUSTATUD ISIKU TERVISE RIKKUMISE VÕI TAHTLIKU NUTITEENUSTE
SEADUSLIKU VÕI PÕHIPUUDUSE VARJAMISE KORRAL. ME EI ANNA
GARANTIISID KOLMANDATE ISIKUTE POOLT LÄBI SEADME OSUTATAVATE

NUTITEENUSTE TÄPSUSELE, OSUTAMISE AJALE, SEADUSLIKKUSELE VÕI
LÕPETATUSELE JA EI GARANTEERI, ET NUTITEENUSED VASTAVAD TEIE
NÕUETELE VÕI ET SEADE ON KOOSKÕLASTATAV KÕIGI NUTITEENUSTEGA
VÕI ET EI TULE ETTE SEADME VÕI NUTITEENUSTE KASUTAMISE
KATKESTUSI JA RIKKEID.
TE VÕTATE ENDA KANDA KÕIK NUTITEENUSTE KASUTAMISEGA SEOTUD
RISKID JA NII PALJU, KUI SEE ON LUBATAV VASTAVALT ÕIGUSAKTIDELE,
KOHUSTUTE MITTE PIDAMA MEID VÕI MIS TAHES MEIE EMAETTEVÕTTEID,
JUHATUSE LIIKMEID, VASTUTAVAID ISIKUID, TÖÖTAJAID, PARTNEREID,
LEPINGULISI PARTNEREID , LITSENTSIOMANIKKE VÕI REKLAAMIOSUTAJAID
VASTUTAVAKS MISTAHES KOGETUD KAHJUDE, VARALISE JA MITTEVARALISE
KAHJU EEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE PIIRDUDES KOMPENSATOORSETE,
KÕRVALISTE, TRAHVIKULUDE JA JUHUSLIKE KULUDE, SAAMATA TULU,
SAAMATA SISSETULEKU, VARALISTE ÕIGUSTE VÕI ÄRI KAOTUSE VÕI
ANDMETE RIKKUMISE VÕI ADVOKAADITEENUSTE KULUDE EEST, MIS ON TEIL
TEKKINUD SEOSES NUTITEENUSTE KASUTAMISEGA JA (VÕI) MATERJALI
KASUTAMISEGA.
SEOSES
NUTITEENUSEID
TOETAVATE
SEADMETE
FUNKTSIONAALSETE ERINEVUSTEGA JA LÄBI SEADME VÕI VEEBIRAKENDUS(TE) OSUTATAVATE NUTITEENUSTE PIIRANGUTEGA VÕIVAD TEATUD
FUNKTSIOONID JA (VÕI) NUTITEENUSED OLLA MITTE KÄTTESAADAVAD
MÕNINGATES SEADMETES VÕI MÕNINGATEL TERRITOORIUMITEL VÕI NEED
VÕIVAD
AJA
JOOKSUL
MUUTUDA.
MÕNINGATE
NUTITEENUSTE
FUNKTSIOONIDE JAOKS VÕIVAD OLLA VAJALIKUD LISASEADMED, MIS ON
ERALDI MÜÜDAVAD. ME EI TOETA MINGEID IDEID, TOOTEID, ISIKUID VÕI
NUTITEENUSTES JA (VÕI) MATERJALIDES ESITATAVAID ARVAMUSI.
MEIL EI OLE TEIE EES LEPINGULIST, ASITÕENDITEL PÕHINEVAT VÕI MUUD
VASTUTUST OTSESTE VÕI KAUDSETE, JUHUSLIKE, SPETSIAALSETE VÕI
KÕRVALISTE KAHJUDE TEKKIMISE, SAAMATA TULU, SAAMATA SISSETULEKU,
KAOTATUD VARALISTE ÕIGUSTE, KAOTATUD LEPINGULISTE ÕIGUSTE, ÄRI VÕI
ANDMETE RIKKUMISE, ADVOKAADITEENUSTE KULUDE, MUUDE KULUDE VÕI
MUUDE KAHJUDE EEST, KAASA ARVATUD TRAHVIKULUDE EEST, KULUDE
EEST, MIS ON TEKKINUD SEOSES MIS TAHES SEADMES OLEVATE
NUTITEENUSTE VÕI
SEADME KASUTAMISEGA VÕI SEOSES MIS TAHES
NUTITEENUSTEGA, MILLEGA OLETE LIITUNUD VÕI MIDA OLETE KASUTANUD,
KUIGI OLITE INFORMEERITUD SELLISE KAHJU VÕI KULUDE TEKKIMISE
TÕENÄOSUSE KOHTA.
MÕNED ÕIGUSAKTID VÕIVAD NÄHA ETTE GARANTIISID VÕI TINGIMUSI VÕI
MÄÄRATA MEILE KOHUSTUSI, MILLEST EI OLE VÕIMALIK LOOBUDA, NEID
PIIRATA VÕI MUUTA VÕI MILLEST SAAB LOOBUDA, MIDA SAAB MUUTA VAID
OSALISELT. KÄESOLEV GNLS PEAB OLEMA SELGITATAV JUHINDUDES
NENDEST
ÕIGUSSÄTETEST.
KUID
KUI
NEED
ÕIGUSSÄTTED
ON
RAKENDATAVAD, ON MEIE VASTUTUS SEOSES TEENUSTEGA VASTAVALT
NENDELE SÄTETELE PIIRATUD SELLISEL MÄÄRAL, KUI SEE ON VASTAVALT
SEADUSTELE VÕIMALIK: A) TEENUSTE KORDUVA OSUTAMISENA; VÕI B)
TEENUSTE KORDUVA OSUTAMISE TELLIMUSKULUDE KOMPENSEERIMISENA,
KAUBA KORRAL AGA – A) KAUBA VAHETAMISENA VÕI SAMAVÄÄRSE KAUBA
VÄLJAANDMISENA; B) KAUBA REMONTIMISENA; C) KAUBA VAHETAMISE VÕI

SAMAVÄÄRSETE KAUPADE OSTUKULUDE KOMPENSEERIMISENA; VÕI D)
KAUBA REMONDIKULUDE HÜVITAMISENA. EELNEVALT LOETLETUD
PIIRANGUD EI OLE RAKENDATAVAD, KUI TEGEMIST ON MEIE TAHTLIKUST,
SUUREST ETTEVAATAMATUSEST PÕHJUSTATUD ISIKU TERVISE RIKKUMISE
VÕI TAHTLIKU NUTITEENUSTE SEADUSLIKU VÕI PÕHIPUUDUSE VARJAMISE
KORRAL.
TEIE VASTUTATE TÄIELIKULT MISTAHES NUTITEENUSTE KASUTAMISEGA
SEOTUD KULUDE, KAHJUMITE, VÄLJAMINEKUTE VÕI KAHJUSTUSTE EEST. NII
PALJU, KUI SEDA VÕIMALDAVAD ÕIGUSAKTID, EI VÕTA ME ENDALE MINGIT
VASTUTUST TEIE POOLT NUTITEENUSTE JA MATERJALI KASUTAMISE EEST
(SÕLTUMATA SELLEST, KAS SELLEKS KASUTAMISEKS ON VAJALIK
REGISTREERUMINE, KASUTAJAKONTO LOOMINE JA (VÕI) TASU MAKSMINE VÕI
MITTE). EELPOOL LOETLETUD PIIRANGUD EI OLE RAKENDATAVAD, KUI
TEGEMIST ON MEIE TAHTLIKUST, SUUREST ETTEVAATAMATUSEST
PÕHJUSTATUD ISIKU TERVISE RIKKUMISE VÕI TAHTLIKU NUTITEENUSTE
SEADUSLIKU VÕI PÕHIPUUDUSE VARJAMISE KORRAL. KUI MÕNI KÄESOLEVA
GNLS´i OSA ON SEADUSEVASTANE VÕI MITTE ELLUVIIDAV VÕI MEILE ON
ESITATUD MEIEPOOLSE KÄESOLEVA GNLS´i RIKKUMISEGA SEOTUD NÕUE, EI
MÕJUTA SEE SELLE ÜLEJÄÄNUD TINGIMUSI JA EI MUUDA NEID KEHTETUTEKS.
KÄESOLEVAST GNLS´ist VÕIB LOOBUDA VÕI MUUTA SEDA AINULT MEIE
KIRJALIKUL NÕUSOLEKUL.
NII PALJU, KUI SEE ON SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE POOLT OSUTATAVATE
NUTITEENUSTEGA, EI VÕTA ME ENDALE VASTUTUST, NII PALJU, KUI SEE ON
VÕIMALIK VASTAVALT KEHTIVATELE ÕIGUSAKTIDELE, MIS TAHES
KOLMANDATE ISIKUTE POOLT OSUTATAVATE NUTITEENUSTE EEST, MIS ON
KÄTTESAADAVAD LÄBI SEADME VÕI VEEBIRAKENDUS(-TE); SAMUTI EI VÕTA
ME ENDALE VASTUTUST LÄBI VEEBIRAKENDUSTE VÕI MEIE SEADME
KOLMANDATE ISIKUTE POOLT LEVITATAVA VÕI NEISSE PAIGALDATUD
PEIDETUD VÕI KAHJULIKU KOODI EEST. ME EI ANNA GARANTIID, ET
NUTITEENUSTE KASUTAMISEL EI TEKI KATKESTUSI, VIIVITUSI VÕI
EBATÄPSUSI JA EI KINDLUSTA NENDE NUTITEENUSTE KASUTAMISVÕIMALUST
PIIRAMATU AJA JOOKSUL.
9. ÕIGUSABIKINDLUSTUSE
LOOBUMINE

VÕI

MUU

ÕIGUSKAITSEVAHENDI

ÕIGUSEST

SELLISEL MÄÄRAL, KUI ON VASTAVALT KEHTIVATELE ÕIGUSAKTIDELE
MAKSIMAALSELT VÕIMALIK, EI PEETA TEIE TEATEID SELLE KOHTA, ET
SEADET JA (VÕI) NUTITEENUSEID KASUTADES ON TEIL TEKKINUD KAHJUD,
KAHJUMID VÕI KAHJUSTUSED,
PARANDAMATUTEKS VÕI PIISAVATEKS
SELLEKS, ET TEIL OLEKS ÕIGUS PÖÖRDUDA KOHTU POOLE SEOSES
ÕIGUSABIKINDLUSTUSE VÕI MUUDE ÕIGUSKAITSEVAHENDITE SAAMISEKS.
SEE TÄHENDAB, ET SEOSES TEIE NÕUDEGA TE NÕUSTUTE, ET EI PÖÖRDU
SEOSES SELLEGA KOHTU POOLE JA TEIL EI OLE ÕIGUST SAADA KOHTU VÕI
MUU INSTITUTSIOONI POOLSET OSTUST, MIS RASKENDAKS VÕI MUUDAKS
VÕIMATUKS MISTAHES MEILE KUULUVA, MEIE POOLT LITSENTSEERITAVA,
KASUTATAVA VÕI MEIE LITSENTSIOMANIKE SEADME, VEEBIRAKENDUSTE,
SISU, ESITATUD SISU, TOOTE, TEENUSE VÕI INTELLEKTUAALSE OMANDI

ÕIGUSTE (KAASA ARVATUD TEIE ESITATUD SISU) LOOMINE VÕI KASUTAMINE
KOMMERTSLIKEL EESMÄRKIDE.
10. KAHJUDE HÜVITAMINE
Te nõustute kaitsma, hüvitama kahjusid ja hoidma „Hisense“, temaga seotud ettevõtteid,
litsentsiomanikke ja teenuste osutajaid ning nende ja neile vastavaid vastutavaid isikuid,
juhatuse liikmeid, töötajaid, töövõtjaid, agente, litsentsiomanikke, tarnijaid, õiguste ülevõtjaid
ja stipendiaate mis tahes pretensioonide, võlgnevuste, kahjude hüvitamise nõuete,
kohtuotsuste, kahjude, kahjumite, väljaminekute või maksude eest (kaasa arvatud põhjendatud
kulud advokaaditeenuste eest), mis tekivad ja on seotud Teiepoolse käesoleva GNLS´i
rikkumisega ja Teiepoolse Seadme ja (või) Nutiteenuste kasutamisega, kaasa arvatud, kuid
mitte piirdudes, Teie Esitatud sisu kasutamisega, samuti mis tahes Materjali kasutamisega,
teenuste ja teiste toodete kasutamisega, välja arvatud sellise, mille jaoks andis Teile selge
õiguse käesolev GNLS, või kasutades Seadet mis tahes Teie poolt saadud informatsiooni
kasutamisega.
11. KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON
Nii palju, kui on lubatav vastavalt õigusaktidele, on käesolevale GNLS´ile rakendatavad
Saksamaa Liitvabariigi seadused. Kohustudes pidama kinni GNLS´ist ja kasutades
Nutiteenuseid nõustute Te, et käesolev GNLS ja kõik teised Nutiteenuste aspektid on kõigis
aspektides selgitatavad vastavalt Saksamaa seadustele, samuti nõustute Te Düsseldorfi,
Saksamaa, kohtu jurisdiktsiooniga.
12. ÕIGUSAKTIDEGA ETTENÄHTUD KOHUSTUSLIKUD TOIMINGUD
Teatud ajal võime me olla kohustatud täitma kohalike õiguskaitseinstitutsioonide nõudeid
seoses seadusliku ülevõtmise ja (või) andmete kaitsmisega. Me võime igal ajal enda
äranägemise järgi piirata ligipääsu mistahes Nutiteenusele ja Seadme osale või katkestada Teie
ligipääsu Nutiteenustele, kui selline kohustus on kinnitatud õigusaktidega või seda nõuavad
vastavad valitsusasutused või reguleerimisinstitutsioonid.
13. LOOVUTAMINE VÕI ÜLEANDMINE
Ilma eelneva kirjaliku „Hisense“ nõusolekuta ei ole Teil õigust üle anda, loovutada või teisiti
disponeerida käesolevat GNLS´i, mis on mõeldud Teile isiklikult, samuti mis tahes
käesolevast GNLS´ist tulenevaid Teie õigusi või kohustusi.
14. LOOBUMINE JA ERALDAMINE ? LAHUTAMINE
„Hisense“ loobumist mistahes käesoleva GNLS´i tingimuse rakendamisest ei loeta
edaspidiseks või jätkuvaks keeldumiseks sellisest rakendamisest või keeldumiseks mistahes
teise tingimuse rakendamisest, samuti mistahes „Hisense“ poolne käesolevas GNLS´is
kinnitatud õiguse või sätte kasutamata jätmine ei tähenda keeldumist sellisest õigusest või sätte
rakendamisest.
Kui mõni käesoleva GNLS´i säte on kompetentse jurisdiktsiooniga kohtu või muu vaidluste
lahendamise insntitutsiooni poolt tunnistatav mittekehtivaks, ebaseaduslikuks või

mitteteostatavaks, sõltumata põhjusest, ei ole selline säte rakendatav või selle rakendamine on
piiratav niivõrd, et ülejäänud GNLS´i sätted oleks ka edaspidi rakendatavad täies mahus.
15. LEPINGU TERVIK
Käesolev GNLS on ainuke ja kõikehõlmav kokkulepe Teie ja „Hisense“ vahel seoses
Nutiteenuste kasutamisega ja muudab kõiki eelnevaid ja selle koostamise ajal kehtivaid, Teie
Nutiteenuste kasutamisega seotud kirjalikke ja suusõnalisi kokkuleppeid, avaldusi ja
garantiisid.
16. GNLS´i MUUDATUSED
Meil on õigus igal ajal enda äranägemise järgi vaadata üle ja uuendada käesolevat GNLS´i.
Kõik muudatused on nende jõustumiseni mõistliku aja jooksul väljakuulutatavad Teie Seadmes
või jõuavad Teieni infoteate kujul. Kui eelmainitud aja jooksul Te ei teavita meid enda
mittenõustumise kohta, loetakse, et Te olete nende muudatustega nõus. Mittenõustumise korral
on Teil õigus viivitamata katkestada GNLS. Kõigil teistel juhtudel on uuendatud GNLS
rakendatav kogu järgnevale Nutiteenuste kasutamisele.
17. TEIE JAOKS MÕELDUD KORRESPONDENTS
Me võime saata Teile teateid (kaasaarvatud teateid seoses käesoleva GNLS´i muutuste või
Nutiteenuste või nende osade teenuste lõpetamisega) e-posti teel, lihtposti teel või teadetes
Seadmes või Nutiteenustes või läbi nende esitavates teadetes.
18. MEIE JAOKS MÕELDUD KORRESPONDENTS
Palume saata kõik käesoleva GNLS´iga seotud lisaküsimused kohalikku garantiiteeninduse
keskusesse, mille aadress on ära näidatud sees oleval garantiitalongil või e-posti teel
gjyxinfo@hisense.com.

