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Svarbi informacija: Yra reikalingas „Home Connect“ programėlės naudojimo sąlygų atnaujinimas. Toliau 
pateikiame jums esamas ir greitai įsigaliosiančias naudojimo sąlygas. Prašome atkreipti dėmesį, jog dėl 
techninių priežasčių būsite paprašyti patvirtinti naujas naudojimo sąlygas „Home Connect“ programėlėje, 
kai pasikeitimas įsigalios. 

 

A. Iki 28.05.2018  taikomos naudojimo sąlygos: 

Home Connect lietojumprogrammas 
lietošanas nosacījumi 

 
 
 
1. Līguma pamats  

 
Uzņēmums Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Vācija, (turpmāk tekstā — 
"Operators") sniedz jums bezmaksas piekļuvi Home Connect lietojumprogrammai tās instalēšanai un 
izmantošanai jūsu mobilajā/-s ierīcē/-s. 

Šie lietošanas nosacījumi (turpmāk tekstā — "Lietošanas nosacījumi") ir spēkā starp jums kā Home Connect 
lietojumprogrammas lietotāju un uzņēmumu Home Connect GmbH kā šīs lietojumprogrammas operatoru. 
Pēc tam, kad būsiet pabeidzis/-gusi reģistrāciju, šie nosacījumi veidos saistošu Home Connect 
lietojumprogrammas izmantošanas līgumisko pamatu. Jūs varat skatīt un saglabāt šos Lietošanas 
nosacījumus Home Connect lietojumprogrammas sadaļā "Iestatījumi" ("Settings"). 

 
2. Home Connect lietojumprogrammas piedāvātās funkcijas un pakalpojumi 

 
Home Connect lietojumprogramma ir izmantojama ar Home Connect saderīgu mājsaimniecības iekārtu 
(turpmāk tekstā — "Iekārtas" ("Appliances")) pārvaldībai, un tā nodrošina arī citus ar jūsu iekārtām saistītus 
pakalpojumus (piemēram, sniedz ieteikumus par konkrētu iekārtas programmu izmantošanu, recepšu 
padomus vai ierosinājumus par energoefektivitātes uzlabojumiem). 

Home Connect piedāvātās funkcijas atšķiras atkarībā no konkrētā Iekārtas veida. Iepazīstieties ar Home 
Connect lietojumprogrammu, lai saprastu, kādas konkrētas funkcijas jums ir pieejamas. 
 
Drošības apsvērumu dēļ dažu Home Connect funkciju izmantošanai ir nepieciešama ne tikai komandu 
uzvednes izmantošana ar Home Connect lietojumprogrammas starpniecību, bet arī manuāls apstiprinājums 
un/vai manuāla pašas Iekārtas aktivizācija. Home Connect lietojumprogramma jūs attiecīgi informē par šādu 
prasību. 
 
Jūsu lietotāja ID, informācija par jūsu Iekārtu, kā arī jūsu kontroles komandas tiek nosūtītas uz serveri 
(turpmāk tekstā — "Home Connect serveris"), izmantojot datu savienojumu. Serveris nosūta jūsu kontroles 
komandas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu apstrādes veidu, lūdzu skatiet Paziņojumu par datu 
aizsardzību. 
 
Jūs varat izmantot visas Home Connect lietojumprogrammas funkcijas tikai tad, ja esat pieteicies/-kusies 
savā Home Connect lietotāja kontā, ja jūsu Iekārtas ir piešķirtas jūsu Home Connect lietotāja kontam un ja 
jūsu Iekārtas un Home Connect lietojumprogramma ir izveidojusi savienojumu ar Home Connect serveri. 
 
Ja Home Connect lietojumprogrammā atvienosiet savu Iekārtu no Home Connect servera, jūs varēsiet 
izmantot tikai ierobežotu Home Connect lietojumprogrammā redzamo funkciju un pakalpojumu klāstu 
Iekārtu aptverošā WiFi pārklājuma robežās (lietošana tikai WiFi režīmā). Drošības apsvērumu dēļ mēs 
neiesakām ilgtermiņā pārvaldīt Ierīci, izmantojot tikai WiFi režīma iestatījumu, jo tas jums liegs iespēju 
saņemt pieejamos jūsu Iekārtai paredzētos un ar drošību saistītos atjauninājumus. 

Ja Home Connect lietojumprogrammā deaktivizēsiet savas Iekārtas WiFi savienojumu, jūsu Ierīce nespēs 
izveidot savienojumu ar Home Connect serveri. Turklāt šī savienojuma deaktivizēšana arī nozīmē, ka Home 
Connect lietojumprogrammu nebūs iespējams izmantot, lai kontrolētu jūsu Iekārtu. 
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3. Reģistrācijas process 

 
Lai izmantotu Home Connect lietojumprogrammu, ir jāizveido lietotāja konts (jāveic reģistrācija). Lai 
reģistrācija būtu sekmīga, jums ir jānorāda vismaz savs vārds un uzvārds, Iekārtas atrašanās vieta (valsts), 
jūsu e-pasta adrese (lietotāja ID) un personīgā parole. Atsevišķās valstīs jums var būt jānorāda papildu 
informācija. 
 
Pēc sekmīgas reģistrācijas Home Connect lietojumprogrammas izmantošanai jūs saņemsiet e-pasta 
apstiprinājumu, un jūsu lietotāja konts būs aktivizēts. E-pastā būs saite, kurai jāseko, lai apstiprinātu 
reģistrāciju. 

4. Pieteikšanās jūsu lietotāja kontā 
 
Jums ir jātur sava parole noslēpumā. Neatklājiet to trešajām pusēm. Ja esat nozaudējis/-usi paroli vai jums 
ir aizdomas, ka tai ir piekļuvusi trešā puse, jums ir nekavējoties jāziņo Operatoram, izmantojot Home 
Connect lietojumprogrammā pieejamo kontaktinformāciju, un jānomaina parole. Jaunas paroles izveidei vai 
tās nomaiņai izmantojiet Home Connect lietojumprogrammas funkciju "Aizmirsāt savu paroli?" ("Forgotten 
your password?"). 
 
Lielāko daļu Home Connect lietojumprogrammas ietvaros piedāvāto funkciju un pakalpojumu iespējams 
izmantot tikai, tad ja esat pieteicies/-kusies savā lietotāja kontā. Drošības apsvērumu dēļ ne ilgāk kā pēc 
24 stundām pēc jūsu pieteikšanās lietotāja kontā notiks automātiska atteikšanās. Ja aktivizēsiet funkciju 
"Neatcelt pieteikšanos" ("Remain logged in"), trīs (3) mēnešu periodā netiks veikta automātiska atteikšanās 
no jūsu lietotāja konta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neraugoties uz šīs funkcijas sniegtajām ērtībām, tās 
izmantošana palielina risku, ka trešās puses, kas ir ieguvušas piekļuvi jūsu mobilajai ierīcei, varētu bez 
atļaujas izmantot Home Connect lietojumprogrammu. Jūs Operatora priekšā esat atbildīgs/-a par jebkādu 
trešo pušu veiktu neatbilstošu lietojumprogrammas izmantošanu. Lai deaktivizētu funkciju "Neatcelt 
pieteikšanos", vienkārši atsakieties no tās savā lietotāja kontā. Home Connect lietojumprogrammas 
aizvēršana nekādā veidā neietekmē jūsu pieteikšanās statusu kontā. 

 
5. Lietošanas priekšnosacījumi 
 
Lai sniegtu jums iespēju izmantot to Home Connect lietojumprogrammas daļu, kuras lietošanai ir 
nepieciešams reģistrēties, jums ir jānodrošina atbilstība šādiem priekšnosacījumiem: 
 

- jūs esat vismaz 18 gadus vecs/-a privāts/-a patērētājs/-a, 
- reģistrācijas procesa ietvaros esat izveidojis/-usi lietotāja kontu, 
- jūs izmantojat savu Iekārtu valstī, kurā Operators piedāvā Home Connect lietojumprogrammu 

(pieejamo valstu sarakstu iespējams izgūt Home Connect lietojumprogrammā). 
 
Lai izmantotu Home Connect lietojumprogrammu, tā ir jāinstalē tīmekļa mobilajā ierīcē ar atbalstītu 
operētājsistēmu (skatiet atbalstīto mobilo ierīču sarakstu tīmekļa vietnē www.home-connect.com). Jums ir 
jānodrošina mobilā ierīce un Iekārta, kā arī to pienācīgs savienojums ar WiFi, izmantojot atbilstošu interneta 
maršrutētāju. Papildus Iekārtas WiFi pārklājumam jūsu mobilajai ierīcei būs vajadzīgs cits datu savienojums. 
Bezsaistes izmantošanas laikā ierīci var izmantot kā "nesavienotu" Iekārtu. Ja WiFi savienojums ir 
deaktivizēts vai ja mobilajai ierīcei nav WiFi savienojuma pārklājuma, Iekārtas pārvaldība ar Home Connect 
lietojumprogrammu nav iespējama. Jūs atbildat par visām izmaksām, kas rodas, izmantojot datu 
savienojumu. Operators neatbild par datu savienojuma pieejamību un/vai kvalitāti.  

 
6. Vairāku lietotāju veikta Home Connect lietojumprogrammas izmantošana 
 

Saskaņā ar 9. punktā norādīto darbības jomu Home Connect lietojumprogrammu var izmantot vairāki 

lietotāji ar nosacījumu, ka katram lietotājam ir savs lietotāja konts. Ja vairāki lietotāji (piemēram, ģimene vai 
dzīvokļa kaimiņi) savam kontam pievieno vienu un to pašu Iekārtu, lietotājs, kurš pirmais pievienoja Iekārtu 
savam kontam (turpmāk tekstā — "Galvenais lietotājs" ("Main User")), būs pilnvarots dzēst Iekārtu no to 
lietotāju kontiem, kuri to pievienoja vēlāk. Galvenais lietotājs var piešķirt Galvenā lietotāja privilēģiju citam 
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lietotājam. Visi Iekārtas lietotāji var redzēt attiecīgās Iekārtas statusu Home Connect lietojumprogrammā un 
vajadzības gadījumā pārraidīt kontroles komandas. 

Trešo pušu sniegto pakalpojumu izmantošana (skatīt 7. punktu) parasti attiecas tikai uz tā lietotāja kontu, 

kurš izvēlas izmantot minētos pakalpojumus (turpmāk tekstā — "Trešās puses pakalpojumu lietotājs" 
("Third-Party Service User")). Trešās puses pakalpojumu sniedzējam nosūtītie dati var ietvert informāciju 
par pārējo Iekārtas lietotāju uzvedību saistībā ar Iekārtas izmantošanu. Trešās puses pakalpojumu lietotājs 
apņemas informēt pārējos Iekārtas lietotājus par trešās puses pakalpojumu sniedzēja veiktās datu 
ievākšanas mērķi un apmēru, kā arī turpmāku apstrādi un izmantošanu, pirms minētie lietotāji sāk faktiski 
izmantot šādu pakalpojumu. Turklāt viņš saņems visu lietotāju piekrišanu šādai datu izmantošanai. 

 
7. Trešās puses nodrošināti pakalpojumi 

 
Home Connect lietojumprogrammā integrētie pakalpojumi, kurus piedāvā trešās puses, kā arī trešo pušu 
piedāvātie pakalpojumi, kas iespējo ārēju piekļuvi Iekārtai, izmantojot šo pušu lietojumprogrammu, 
paplašina Home Connect lietojumprogrammas iespējas. Lai jūs varētu izmantot šādus integrētus un/vai 
ārējus pakalpojumus, jūsu Home Connect lietotāja kontam ir jābūt savienotam ar trešās puses pakalpojumu 
sniedzēja vidē izveidotu lietotāja kontu. Visi Operatora noteiktie īpašie lietošanas nosacījumi, kas attiecas 
uz Home Connect lietojumprogrammā integrēto vai ārēji piedāvāto trešo pušu pakalpojumiem, ir atrodami 
sadaļā "Integrētie pakalpojumi" ("Integrated services") un attiecīgā gadījumā pirms šādu pakalpojumu 
izmantošanas ir atsevišķi jāapstiprina. Šādā gadījumā būs spēkā tikai tie trešo pušu noteiktie lietošanas 
nosacījumi, kas attiecas uz pakalpojumiem, kas ir saistīti ar jūsu lietotāja kontu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 
papildus Operatora vispārējiem un īpašajiem lietošanas nosacījumiem attiecībā uz integrētajiem un/vai 
ārējiem pakalpojumiem var būt spēkā arī trešās puses pakalpojumu sniedzēja noteiktie lietošanas 
nosacījumi.  Par tiem pilnībā atbild trešās puses pakalpojumu sniedzējs. 

Trešās puses pakalpojumu integrācija Home Connect lietojumprogrammā un/vai sasaistes izveidošana ar 
ārējiem pakalpojumiem nodrošina papildu funkcijas. Operators par tām neatbild un principā var pārtraukt to 
nodrošināšanu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Parastos apstākļos Operators nevar pārbaudīt 
trešās puses pakalpojumu sniedzēja pārsūtīto datu pareizību un pilnīgumu un tāpēc šajā ziņā neuzņemas 
nekādas saistības. 

 
8. Programmatūras atjauninājumi 
 
Home Connect lietojumprogrammas pilnvērtīgu darbību un funkcionālu uzticamību saistībā ar jūsu Iekārtu 
iespējams nodrošināt tikai tad, ja savlaicīgi instalējat saistībā ar Home Connect nodrošinātos 
atjauninājumus. Šis nosacījums attiecas arī uz visiem ražotāja nodrošinātajiem Iekārtas atjauninājumiem. 
Operators neatbild par kļūdām, kas ietekmē Home Connect lietojumprogrammu, vai par jebkādu kaitējumu, 
kas izriet no fakta, ka jūs neesat lejupielādējis/-usi vai pilnībā lejupielādējis/-usi, un/vai instalējis/-usi 
pieejamos atjauninājumus.  

 
9. Lietošanas tiesības 

 
Home Connect lietojumprogrammu, kā arī pakalpojumus, datus un informāciju, kurai var piekļūt un kuru var 
izmantot ar lietojumprogrammas starpniecību, aizsargā autortiesības.  

Šā līguma spēkā esamības laikā jums ir piešķirtas tiesības bez maksas izmantot Home Connect 
lietojumprogrammu tikai šajos Lietošanas nosacījumos paredzētajiem mērķiem, kā arī saskaņā ar šiem 
Lietošanas nosacījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Tās ir neizņēmuma un citai personai 
nenododamas tiesības, par kurām nevar piešķirt apakšlicenci un kuras ir atsaucamas. Jūs jo īpaši nedrīkstat 
kopēt, rediģēt, pārskatīt, labot, dekompilēt (dekonstruēt) un pārveidot Home Connect lietojumprogrammu, 
izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts saistošos tiesību aktos.  

 
10. Funkciju un pakalpojumu pieejamība 

Operators pieliek pienācīgas pūles, lai nodrošinātu visu Home Connect piedāvāto funkciju un pakalpojumu 
pieejamību, tostarp trešo pušu pakalpojumu integrāciju un saites uz šiem pakalpojumiem. Tomēr var rasties 
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tehniski sarežģījumi, kas var izraisīt īslaicīgu šādas pieejamības pārtraukumu. Pieejamības traucējumu 
gadījumā pret Operatoru nevar izvirzīt nekādas prasības. 

 
11. Pārvietošana / tālāka pārdošana / trešo pušu veikta izmantošana 
 
Gadījumā, ja pārvedat savu Iekārtu uz citu valsti (kas nav valsts, kurā tika sākta tās izmantošana), jums 
savā lietotāja kontā ir atbilstoši jāmaina valsts iestatījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz Home Connect 
lietojumprogrammas izmantošanu citā valstī var attiekties atšķirīgi lietošanas nosacījumi un atšķirīgs 
paziņojums par datu aizsardzību. Ja jūsu valsts nav minēta atbalstīto valstu sarakstā, jums netiks ļauts 
turpināt Home Connect lietojumprogrammas izmantošanu. Ir aizliegts izmantot Home Connect 
lietojumprogrammu kopā ar Iekārtu, kuras lietošana attiecīgajā valstī nav atļauta. Šaubu gadījumā, lūdzu, 
sazinieties ar savas Iekārtas ražotāju. 

Ja jūsu mobilā ierīce tiek pārdota vai nodota trešajai pusei, vispirms atsakieties no sava lietotāja konta un 
izdzēsiet Home Connect lietojumprogrammu. Pēc tam vairs nebūs iespējams (atkārtoti) piešķirt mobilo ierīci 
jūsu lietotāja ID vai Iekārtai. Ja pārdodat Iekārtu, noteikti atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus. Tas dzēsīs 
sasaisti starp Iekārtu un jūsu lietotāja kontu.  

Ja esat iegādājies lietotu Iekārtu, pārbaudiet konta iestatījumus Home Connect lietojumprogrammā, lai 
pārliecinātos, ka ar Iekārtu nav saistīti nezināmi lietotāji. Šaubu gadījumā atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus. 
Lai iegūtu papildu informāciju par datu aizsardzību, lūdzu skatiet Paziņojumu par datu aizsardzību. 

Ja pretēji šo Lietošanas nosacījumu 4. un 6. punktā paredzētajām norādēm jūs ļausiet trešajām pusēm lietot 

jūsu Home Connect lietojumprogrammu, izmantojot mobilo ierīci, kurā ir instalēta lietojumprogramma, jūs 
būsiet atbildīgs/-a par to, lai Home Connect lietojumprogramma tiktu izmantota saskaņā ar šiem Lietošanas 
nosacījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. 

 
12. Atbildība 
 
Tīšas darbības un rupjas neuzmanības gadījumā Operators jūsu priekšā ir bez ierobežojumiem atbildīgs 
par visu Operatora, tā likumīgo pārstāvju vai aģentu radīto kaitējumu. Nelielas neuzmanības gadījumā 
Operators jūsu priekšā ir bez ierobežojumiem atbildīgs par jebkādu kaitējumu veselībai vai dzīvībai. Pārējos 
gadījumos Operators jūsu priekšā ir atbildīgs tikai tiktāl, ciktāl tas ir pārkāpis būtiskus līguma noteikumus, 
proti, saistības, kuru izpilde faktiski nodrošina pienācīgu šī līguma darbību un uz ko jūs kā līgumslēdzēja 
puse varat regulāri paļauties. Šādos gadījumos atbildība aprobežojas ar kompensāciju par prognozējamu, 
tipisku kaitējumu. Tiktāl, ciktāl to atļauj saistošie tiesību akti, tiek izslēgta Operatora bezvainas atbildība par 
defektiem, kas līguma slēgšanas brīdī jau pastāv. Iepriekš izklāstītie noteikumi neietekmē Operatora 
atbildību saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu par precēm un pakalpojumiem. 

 
13. Izmaiņu veikšana Lietošanas nosacījumos 

 
Operatoram ir tiesības veikt izmaiņas Lietošanas nosacījumos. Par visām izmaiņām, kas tiek veiktas 
Lietošanas nosacījumos un kas var ietekmēt līgumattiecības, mēs jūs informējam, izmantojot Home 
Connect lietojumprogrammu un/vai e-pastu, ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. 
Paziņojums ietvers arī informāciju par jūsu tiesībām noraidīt izmaiņas un šāda noraidījuma iespējamajām 
sekām. Mēs lūgsim jūs sniegt piekrišanu grozītajiem Lietošanas nosacījumiem ne vēlāk kā līdz izmaiņu 
stāšanās spēkā brīdim. Jums būs iespēja sniegt savu piekrišanu un turpināt Home Connect 
lietojumprogrammas izmantošanu saskaņā ar grozītajiem Lietošanas nosacījumiem vai arī šādu piekrišanu 
nesniegt. Ja izvēlēsieties nesniegt piekrišanu, Operatoram būs tiesības izbeigt jūsu lietotāja līgumu, tiklīdz 
stāsies spēkā izmaiņas, un bloķēt jūsu lietotāja kontu. 

 
14. Lietotāja līguma izbeigšana 
 
Operatoram ir tiesības izbeigt ar jums noslēgto lietotāja līgumu, paziņojot jums par to sešas nedēļas 
iepriekš. Gadījumā, ja Operators ir nolēmis pārtraukt Home Connect lietojumprogrammas darbību, viņš var 
izbeigt ar jums noslēgto līgumu ātrāk nekā sešas nedēļas pēc paziņošanas. Ar šo netiek ietekmētas abu 
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līguma pušu tiesības atcelt lietotāja līgumu īpaša iemesla dēļ. Operatoram ir īpašs iemesls, ja tiek 

konstatēts, ka jūs pārkāpjat galvenās šajos Lietošanas noteikumus paredzētās saistības (skatīt 5., 6. un 

9. punktu). 

 

 
15. Piemērojamais tiesiskais regulējums / jurisdikcijas vieta 

 
Pušu attiecībām piemērojas jūsu pastāvīgās dzīvesvietas imperatīvās normas. Citos jautājumos piemērojas  
Vācijas Federatīvās Republikas tiesiskais regulējums. Nevienā gadījumā nepiemēro ANO Konvenciju par 
starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Visu ar šiem Lietošanas nosacījumiem saistītu vai 
no tiem izrietošu strīdu gadījumā jurisdikcijas vieta ir Minhene, Vācija. Šie noteikumi neietekmē pušu 
tiesības vērties tiesās saskaņā ar likumisko piekritību. 
 

Publicēšanas datums: 2016. gada augusts 
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B. Naudojimo sąlygos, taikomos nuo 29.05.2018: 

 
„Home Connect“ programėlės 

naudojimo sąlygos 
 
 
 

1. Sutarties pagrindas  
 

Bendrovė „Home Connect GmbH“, įsikūrusi adresu Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Miunchenas, Vokietija 
(toliau – „Operatorius“) šiuo suteikia jums teisę nemokamai įdiegti „Home Connect“ programėlę ir naudotis 
ja jūsų mobiliajame (-iuose) įrenginyje (-iuose). 

Šios naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“) galios tarp jūsų, kaip „Home Connect“ programėlės 
naudotojo, ir bendrovės „Home Connect GmbH“, kaip programėlės operatoriaus. Užbaigus registracijos 
procesą, šios sąlygos taps privalomu sutartiniu pagrindu, reglamentuojančiu naudojimąsi „Home Connect“ 
programėle. Jūs galite peržiūrėti ir išsaugoti šias Naudojimo sąlygas „Home Connect“ programėlėje, skyriuje 
„Nustatymai“. 

 
2. „Home Connect“ programėlės siūlomos funkcijos ir paslaugos 

 
„Home Connect“ programėlė skirta buitinių prietaisų (toliau – „Prietaisai“), kurie yra suderinami su „Home 
Connect“, valdymui ir kitų paslaugų (pavyzdžiui, patarimai, naudojant tam tikras Prietaisų programas, 
receptų idėjos ar pasiūlymai, kaip padidinti energijos vartojimo efektyvumą), susijusių su jūsų Prietaisais, 
teikimui. 

„Home Connect“ programėlės siūlomos funkcijos skiriasi priklausomai nuo konkrečios Prietaiso rūšies. 
Pasižvalgykite „Home Connect“ programėlėje ir atrasite, kokios konkrečios funkcijos yra prieinamos jums. 
 
Dėl saugumo priežasčių, tam tikrų „Home Connect“ funkcijų vykdymui reikia ne tik užduoti komandą „Home 
Connect“ programėlėje, bet taip pat ir fiziškai patvirtinti ir (ar) fiziškai aktyvuoti tokią komandą pačiame 
Prietaise. „Home Connect“ programėlė apie tokį reikalavimą jus atitinkamai informuos. 
 
Jūsų naudotojo vardas, informacija apie jūsų Prietaisą ir jūsų valdymo komandos per duomenų ryšį yra 
perduodami į serverį („Home Connect serveris“); serveris perduoda jūsų valdymo komandas. Dėl 
papildomos informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi duomenys, prašome peržvelgti Pareiškimą dėl duomenų 
apsaugos. 
 
Visas „Home Connect“ programėlės funkcijas galite naudoti tik tuo atveju, jei esate prisijungęs prie savo 
„Home Connect“ naudotojo paskyros, jei jūsų Prietaisai yra priskirti jūsų „Home Connect“ naudotojo paskyrai 
ir, jei jūsų Prietaisai bei „Home Connect“ programėlė palaiko duomenų ryšį su „Home Connect“ serveriu. 
 
Jei „Home Connect“ programėlėje atjungsite Prietaisą nuo „Home Connect“ serverio, jums bus prieinamas 
tik ribotas funkcijų ir paslaugų spektras, kurios „Home Connect“ programėlėje bus matomos „Wi-Fi“ ryšio, 
prie kurio bus prijungtas Prietaisas, veikimo apimtimi (nustatymas „naudoti tik Wi-Fi“). Dėl saugumo 
priežasčių mes skatiname nesirinkti Prietaiso valdymo apsiribojant nustatymu „naudoti tik WiFi“ ilgam laiko 
tarpui, nes tai jums užkirs kelią gauti visus galimus, su saugumu susijusius programinės įrangos 
atnaujinimus jūsų Prietaisui. 

Jei „Home Connect“ programėlėje išjungsite savo Prietaiso „Wi-Fi“ ryšį, jūsų Prietaisas negalės užmegzti 
ryšio su „Home Connect“ serveriu. Be to, išjungus šį ryšį tai taip pat reikš, kad „Home Connect“ programėlė 
negalės būti naudojama, norint kontroliuoti savo Prietaisą. 

 
3. Registracijos procesas 

 
Tam, kad galėtumėte naudotis „Home Connect“ programėle, reikalinga sukurti naudotojo paskyrą 
(registruotis). Tam, kad registracija būtų sėkminga, paprastai reikia pateikti bent jau savo vardą ir pavardę, 
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Prietaiso eksploatavimo vietą (šalį), savo elektroninio pašto adresą (naudotojo ID) bei asmeninį slaptažodį. 
Kai kuriose šalyse jums gali tekti pateikti ir kitą informaciją. 
 
Sėkmingai užsiregistravus „Home Connect“ programėlėje gausite patvirtinimą elektroniniu paštu ir jūsų 
naudotojo paskyra bus aktyvuota. Elektroniniame laiške bus nuoroda, kurią reikės spustelėti, siekiant 
patvirtinti registraciją. 

4. Prisijungimas prie jūsų naudotojo paskyros 
 
Laikykite savo slaptažodį privačiai; neatskleiskite jo trečiosioms šalims. Jei prarasite savo slaptažodį arba 
įtarsite, kad trečioji šalis turi prieigą prie jo, privalote nedelsdami apie tai pranešti Operatoriui „Home 
Connect“ programėlėje nurodyta kontaktine informacija ir pakeisti savo slaptažodį. Norėdami pakeisti savo 
slaptažodį arba susikurti naują, „Home Connect“ programėlėje naudokitės „Pakeisti slaptažodį“ („Change 
password“) ir (arba) „Pamiršote slaptažodį?“ („Forgotten your password“) funkcijomis. 
 
Dauguma „Home Connect“ programėlės siūlomų funkcijų ir paslaugų gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei 
esate prisijungę prie savo naudotojo paskyros. Siekiant saugumo, po prisijungimo praėjus ne daugiau kaip 
24 valandoms, būsite automatiškai atjungti nuo naudotojo paskyros. Jei aktyvuosite funkciją „pasilikti 
prisijungus“, jūs nebūsite automatiškai atjungti nuo naudotojo paskyros tris (3) mėnesius. Prašome atkreipti 
dėmesį, kad nepaisant patogumo, šios funkcijos naudojimas padidina riziką, jog trečiosios šalys, turinčios 
prieigą prie jūsų mobiliojo įrenginio, naudosis „Home Connect“ programėle be leidimo. Jūs esate atsakingi 
prieš Operatorių už bet kokį netinkamą trečiųjų šalių naudojimąsi programėle. Siekiant išjungti funkciją 
„pasilikti prisijungus“ paprasčiausiai atsijunkite nuo savo naudotojo paskyros. Tai, kad tiesiog išjungsite 
„Home Connect“ programėlę, neturės jokios įtakos jūsų naudotojo paskyros prisijungimo būsenai. 

 
5. Naudojimosi reikalavimai 
 
Tam, kad jums būtų leista naudotis ta „Home Connect“ programėlės dalimi, kuriai būtina registracija, turi 
būti įvykdytos šios sąlygos: 
 

- jūs esate privatus vartotojas ir jums yra ne mažiau nei 18 metų, 
- jūs susikūrėte naudotojo paskyrą, kuri yra registracijos proceso dalis, 
- jūs naudojate savo Prietaisą šalyje, kurioje Operatorius teikia „Home Connect“ programėlės paslaugą 

(tokių šalių sąrašą galite rasti „Home Connect“ programėlėje). 
 
Tam, kad galėtumėte naudotis „Home Connect“ programėle, ji turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje su 
interneto funkcija, kuris palaiko atitinkamą operacinę sistemą (palaikomų mobiliųjų įrenginių sąrašą galite 
rasti adresu http://www.home-connect.com). Mobilusis įrenginys ir Prietaisas abu turi būti jūsų valdomi ir 
prijungti prie „Wi-Fi“ ryšio per atitinkamą interneto maršrutizatorių. Be Prietaiso „Wi-Fi“ ryšio aprėpties, jūsų 
mobiliajam įrenginiui reikės ir kito duomenų ryšio. Tuo atveju, jei įrenginys veikia neprisijungęs prie ryšio, jis 
gali būti naudojamas kaip „nesusijęs“ Prietaisas. Jei „Wi-Fi“ ryšys yra išjungtas arba jei mobilusis įrenginys 
yra už WiFi ryšio ribų, Prietaisas negalės būti valdomas per „Home Connect“ programėlę. Esate atsakingi 
už visų su duomenų ryšiu susijusių išlaidų (taip pat atsisiunčiant „Home Connect“ programėlės atnaujinimus 
arba Prietaiso programinę-aparatinę įrangą bei perduodant vaizdus) prisiėmimą. Operatorius nėra 
atsakingas už duomenų ryšio buvimą ir (arba) kokybę. 

 
6. Kelių naudotojų naudojimasis „Home Connect“ programėle 
 

Vadovaujantis taikymo sritimi, nurodyta punkte 9, „Home Connect“ programėlę gali naudoti keli naudotojai, 

tačiau kiekvienas jų turi turėti savo naudotojo paskyrą. Jei tą patį Prietaisą į savo naudotojo paskyrą prideda 
keli naudotojai (pavyzdžiui, šeimoje ar bute, kurį dalijasi keli gyventojai), naudotojas, kuris pirmasis įtraukia 
Prietaisą į savo naudotojo paskyrą („Pagrindinis naudotojas“ / „Main User“) turi teisę pašalinti Prietaisą iš 
kitų naudotojų paskyrų, kurie jį pridėjo vėliau. Pagrindinis naudotojas gali perleisti savo Pagrindinio 
naudotojo privilegiją kitam naudotojui. Visi Prietaiso naudotojai gali matyti atitinkamo Prietaiso būseną 
„Home Connect“ programėlėje ir, jei prireikia, užduoti valdymo komandas. 

http://www.home-connect.com/


  
 

ToU_HCApp_General_BSHHC-D_LT_LT _v3.0_2016_08_04_ v4.0_2017_09_05  8 

Trečiųjų šalių paslaugų (žr. punktą 7) naudojimas paprastai daro įtaką tik to naudotojo paskyrai, kuris 

nusprendžia pasitelkti tokias paslaugas („Trečiųjų šalių paslaugų naudotojas“ / „Third-Party Service User“). 
Trečiųjų šalių paslaugų teikėjui siunčiami duomenys gali įtraukti ir tuos duomenis, kurie yra susiję su kitų 
Prietaiso naudotojų naudojimosi veiksmais. Prieš trečiųjų šalių paslaugų teikėjams pradedant teikti 
paslaugas, Trečiųjų šalių paslaugų naudotojas įsipareigoja informuoti kitus Prietaiso naudotojus apie 
trečiųjų šalių paslaugų teikėjo atliekamo duomenų rinkimo ir tolimesnio jų tvarkymo tikslą ir taikymo sritį bei 
duomenų naudojimą. Be to, bus privaloma gauti visų naudotojų sutikimą dėl tokio duomenų valdymo. 

 
7. Trečiųjų šalių paslaugos 

 
Į „Home Connect“ programėlę integruotos trečiųjų šalių siūlomos paslaugos suteikia išorinę prieigą prie 
Prietaiso, naudojantis jų pačių atskira programėle, o tai išplečia „Home Connect“ programėlės potencialą. 
Tam, kad galėtumėte naudotis tokiomis integruotomis ir (ar) išorinėmis paslaugomis, paprastai reikalinga, 
kad jūsų „Home Connect“ programėlės naudotojo paskyra būtų susieta su susikurta trečiosios šalies 
paslaugų teikėjo naudotojo paskyra. Bet kurias Operatoriaus nustatytas specialias naudojimo sąlygas, 
kurios yra taikomos trečiųjų šalių paslaugoms, esančioms arba integruotoms į „Home Connect“ programėlę, 
arba siūlomoms išoriškai, galite rasti skyriuje „Integruotos paslaugos“ („Integrated services“) ir, tuo atveju, 
jei bus taikomos, tokios sąlygos turi būti priimtos atskirai, prieš naudojantis paslaugomis. Jūsų naudotojo 
paskyrai galios tik tos trečiųjų šalių paslaugas reglamentuojančios specialiosios naudojimo sąlygos, kurios 
buvo susietos su jūsų naudotojo paskyra. Atkreipkite dėmesį, kad be bendrųjų Operatoriaus naudojimo 
sąlygų ir specialiųjų naudojimo sąlygų integruotoms ir (arba) išorinėms paslaugoms, gali būti taikomos ir 
trečiųjų šalių paslaugų teikėjo pateiktos naudojimo sąlygos. Trečiosios šalies paslaugų teikėjas bus 
atsakingas tik už pastarąsias. 

Trečiųjų šalių paslaugų integracija į „Home Connect“ programėlę ir (arba) nuorodos į išorines paslaugas 
suteikia papildomų funkcijų galimybę, kurių prieinamumas netaps Operatoriaus atsakomybės dalimi ir kurių 
teikimą Operatorius galės iš esmės nutraukti bet kuriuo metu be įspėjimo. Paprastai Operatorius negali 
patikrinti trečiųjų šalių paslaugų teikėjo perduotų duomenų tikslumo ir išsamumo, todėl neprisiima jokios 
atsakomybės šiuo atžvilgiu. 

 
8. Programinės įrangos atnaujinimai 
 
„Home Connect“ programėlės tinkamas veikimas ir funkcijų patikimumas, susijęs su jūsų Prietaisu, gali būti 
užtikrintas tik nedelsiant įdiegus pateiktus „Home Connect“ programėlės atnaujinimus; tas pat taikoma ir 
visiems gamintojo pateikiamiems Prietaiso atnaujinimams. Prietaiso atnaujinimai skirti pvz., esamoms 
funkcijoms pagerinti, klaidoms ištaisyti arba papildomoms funkcijoms ar turiniui pridėti. Prieš pirmą Prietaisų 
atnaujinimą jūs arba (kelių naudotojų atveju) bet kuris naudotojas turi patvirtinti tokio atnaujinimo atsiuntimą 
ir įdiegimą „Home Connect“ programėlėje. Dėl būsimų Prietaiso atnaujinimų jūs arba (kelių naudotojų atveju) 
pagrindinis naudotojas atsižvelgdamas į elementą gali pasirinkti iš kelių parinkčių (pvz., ar tokie atnaujinimai 
bendrai turi būti atsisiunčiami ir diegiami automatiškai, ar taip turi būti daroma tik su sauga susijusių 
atnaujinimų atveju, ar dėl kiekvieno atnaujinimo turi būti nusprendžiama atskirai, kai jie atsisiunčiami ir 
diegiami). Programėlėje šį nustatymą bet kuriuo metu gali pakeisti (kelių naudotojų atveju) bet kuris 
naudotojas (tai galios ir kitiems naudotojams). Labai išskirtiniais atvejais (pvz., jei to reikia dėl gaminio 
saugos ar duomenų saugumo priežasčių arba tam tikrų tipų prietaisų atveju) pasiliekame teisę tiesiogiai 
atsiųsti ir įdiegti atnaujinimus į Prietaisą, neatsižvelgiant į šiuos nustatymus. Jūs pareiškiate, kad sutinkate 
su tokiu automatiniu prietaiso atnaujinimu. Jei turėsime atlikti tokį automatinį atnaujinimą, pranešime jums 
apie tai. Diegiant prietaiso atnaujinimą (neatsižvelgiant į atnaujinimo tipą) negalima nutraukti prietaiso 
elektros energijos tiekimo ir ryšio su internetu. 

Operatorius nebus laikomas atsakingu už klaidas, turinčias įtakos „Home Connect“ programėlės veikimui, 
ar bet kokią žalą, kylančią dėl to, kad neatsisiuntėte ir (arba) neįdiegėte visų galimų „Home Connect“ 
programėlės arba Prietaiso atnaujinimų. Todėl turite nedelsdami atsisiųsti ir įdiegti visus galimus 
atnaujinimus. Pranešime jums, kai bus „Home Connect“ programėlės ir Prietaiso atnaujinimų. 

 
9. Teisės, kylančios iš naudojimosi 
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Visos „Home Connect“ programėlės ir paslaugų, duomenų bei informacijos, kurie gali būti naudojami ir 
prieinami per programėlę, autorinės teisės yra saugomos.  

Šios naudojimo sutarties galiojimo termino metu, jums bus suteikta neišimtinė nesublicencijuojama, 
neperduodama ir atšaukiama teisė neatlygintinai naudotis „Home Connect“ programėle išimtinai tais tikslais, 
dėl kurių susitarta šiose Naudojimo sąlygose, ir pagal šias Naudojimo sąlygas bei taikytiną teisę. Pabrėžtina, 
kad jūs negalite kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti, keisti, dekompiliuoti (atvirkštinė inžinerija) arba konvertuoti 
„Home Connect“ programėlės, nebent privalomos teisės normos nurodo kitaip.  

 
10. Funkcijų ir paslaugų prieinamumas 

Operatorius dės visas pastangas, kad „Home Connect“ programėlės siūlomos funkcijos ir paslaugos, 
įskaitant trečiųjų šalių paslaugų integraciją ir nuorodas į jas, būtų prieinamos. Tačiau gali kilti techninių 
trikdžių, kurie laikinai nutrauktų tokį prieinamumą. Operatorius neatsako už prieinamumo trikdžius dėl 
priežasčių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios. 

 
11. Perkėlimas/perpardavimas/trečiosios šalies naudojimasis 
 
Jei jūs perkelsite savo Prietaisą į kitą šalį, t.y., Prietaisas bus nebe toje šalyje, kurioje jis buvo pradėtas 
eksploatuoti, jūs privalote atitinkamai pakeisti šalies nustatymus savo naudotojo paskyroje. Prašome 
atkreipti dėmesį, kad „Home Connect“ programėlės naudojimui kitoje šalyje gali būti taikomos skirtingos 
naudojimo sąlygos bei skirtinga duomenų apsauga. Jei jūsų šalies nėra atitinkame lestinų šalių sąraše, jums 
nebus leista toliau naudotis „Home Connect“ programėle. Draudžiama naudoti „Home Connect“ programėlę 
kartu su Prietaisu toje šalyje, kurioje nėra leidimo tą daryti. Kilus abejonėms, prašome kreiptis į savo 
Prietaiso gamintoją. 

Jei jūsų mobilusis įrenginys yra parduodamas arba perduodamas trečiajai šaliai, įsitikinkite, kad esate 
atsijungęs nuo savo naudotojo paskyros, ir ištrinkite „Home Connect“ programėlę. Tokiu atveju nebebus 
galima iš naujo priskirti šio mobiliojo įrenginio prie jūsų naudotojo vardo arba Prietaiso. Jei parduodate 
Prietaisą, įsitikinkite, kad atkūrėte gamyklinius nustatymus. Tai apsunkins sąsają tarp Prietaiso ir jūsų 
naudotojo paskyros.  

Jei įsigijote nenaują Prietaisą, „Home Connect“ programėlėje patikrinkite paskyros nustatymus ir įsitikinkite, 
kad jokie nežinomi naudotojai nėra susieti su Prietaisu. Kilus abejonėms, būtinai atkurkite gamyklinius 
nustatymus. Dėl papildomos informacijos apie duomenų apsaugą, prašome peržvelgti Pareiškimą dėl 
duomenų apsaugos. 

Jei, priešingai šių Naudojimo sąlygų išlygoms, nurodytoms punktuose 4 ir 6, jūs suteikiate leidimą 

trečiosioms šalims naudotis savo „Home Connect“ programėle per mobilųjį įrenginį, kuriame yra įdiegta 
programėlė, jūs turėsite užtikrinti, kad „Home Connect“ programėle yra naudojamasi laikantis šių Naudojimo 
sąlygų bei taikomų įstatymų normų. 

 
12. Atsakomybė 
 
Operatorius atsako, be jokių apribojimų, už Operatoriaus ar jo teisėtų atstovų ar agentų sukeltą žalą, kilusią 
tyčinių veiksmų ir didelio aplaidumo pasėkoje. Nedidelio aplaidumo atvejais Operatorius atsako, be jokių 
apribojimų, už bet kokią žalą, sukeltą gyvybei ar sveikatai. Be to, Operatorius yra atsakingas tik tiek, kiek jis 
pažeidė neatskiriamą sutartinę prievolę - tai suformuoja įpareigojimą, kurio vykdymas iš tikrųjų leidžia, 
pirmiausiai, tinkamai vykdyti šią sutartį, o taip pat jums, kaip sutartiniam partneriui, suteikia pagrindą nuolat 
juo remtis. Tokiais atvejais atsakomybė turi būti apribota tik kompensacija už numatomą, tipinę žalą. 
Operatorius neatsako be kaltės už žalą, kilusią dėl defektų, kurie egzistavo jau sutarties sudarymo metu, 
kiek tai leidžiama pagal imperatyvias teisės normas. Operatoriaus atsakomybei pagal taikomą produkto 
atsakomybės teisę pirmiau nurodytos nuostatos neturi jokios įtakos. 

 
13. Naudojimo sąlygų pakeitimai 
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Operatorius turi teisę atlikti naudojimo sąlygų pakeitimus. Paprastai, apie bet kokius Naudojimo sąlygų 
pakeitimus, kurie gali turėtų įtakos sutartiniams santykiams, mes jus informuosime per „Home Connect“ 
programėlę ir (arba) elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus šešioms savaitėms iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. 
Pranešime taip pat bus pateikiama informacija apie jūsų teisę atmesti pakeitimus ir galimas to pasekmes. 
Mes paprašysime, kad sutikimą dėl Naudojimo sąlygų pakeitimų jūs pateiktumėte ne vėliau kaip iki to 
momento, kai pakeitimai įsigalios. Jūs galėsite arba duoti savo sutikimą ir toliau naudotis „Home Connect“ 
programėle, suderinamai su pakeistomis Naudojimo sąlygomis, arba neduoti sutikimo. Jei pageidaujate 
nesuteikti sutikimo, Operatorius turi teisę nutraukti jūsų naudotojo sutartį, kai tik pakeitimai įsigalios, ir 
blokuoti jūsų naudotojo paskyrą. 

 
14. Naudotojo sutarties nutraukimas 
 
Operatorius turi teisę nutraukti su jumis sudarytą naudotojo sutartį, apie tai pateikdamas pranešimą prieš 
šešias savaites ar vėliau, su sąlyga, jei Operatorius pasirenka nutraukti savo veiklą „Home Connect“ 
programėlėje. Tai nedaro įtakos abiejų sutarties šalių teisei nutraukti naudotojo sutartį dėl pateisinamos 
priežasties. Operatorius turi teisę nutraukti šią sutartį, jei bus nustatyta, kad jūs pažeidėte pagrindines šių 

Naudojimo sąlygų pareigas (žr. 5, 6 ar 9 punktus). 

 
15. Taikytina teisė/jurisdikcijos vieta 

 
Šiai sutarčiai yra taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus jūsų nuolatinės gyvenamosios 
vietos imperatyvias teisės normas. JT Konvencija Dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių visais 
atvejais nėra taikoma.  
 

Išleidimo data: 2017 m. rugpjūčio mėn. 


