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Tiekimo į Europos Sąjungą 
(išskyrus Italiją) ir Norvegiją 
sąlygos 

 
Šiame puslapyje (ir jame nurodytuose dokumentuose) išdėstytos sąlygos ir nuostatos, kurių 
laikydamiesi mes tiekiame jums visus mūsų svetainės http://www.jeunesseglobal.com  
(toliau – „svetainė“) Europai skirtuose puslapiuose išvardytus produktus (toliau – 
„Produktai“). Tad prieš užsakydami iš mūsų svetainės bet kokius Produktus atidžiai 
perskaitykite šias Sąlygas ir nuostatas bei turėkite omenyje, kad užsakydami bet kokius 
mūsų Produktus jūs sutinkate jų laikytis. 
 
Išsaugokite šių Sąlygų ir nuostatų kopiją, kad galėtumėte jomis vadovautis ateityje. 
 
Taip pat pranešame, kad jeigu nuspręsite nesutikti su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis, iš 
mūsų svetainės negalėsite užsisakyti jokių Produktų. 
 
1. INFORMACIJA APIE MUS  

 Europos šalims skirtų svetainės http://www.jeunesseglobaleurope.com puslapių 
licencija priklauso „Jeunesse Global (Europe) Limited“ (toliau vadinama „Jeunesse“, 
„Bendrovė“ arba „mes“ ). Bendrovė yra registruota Anglijoje, įmonės kodas 07464371, 
buveinės adresas Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, 
WA6 7FZ, England (Češyras, Anglija). PVM mokėtojo kodas – GB 103351565. 

 
2. JŪSŲ STATUSAS 

 Pateikdami užsakymą per mūsų svetainę, jūs garantuojate, kad: 
 

2.1. galite sudaryti teisiniu požiūriu galiojančias privalomas sutartis; ir 
 

2.2. esate ne jaunesni kaip 18 metų. 
 
 
3. MŪSŲ TEISĖ KEISTI ŠIAS SĄLYGAS IR NUOSTATAS 

3.1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias Sąlygas ir nuostatas. Bet kokie 
tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje. Šias Sąlygas ir nuostatas 
jūs privalote perskaityti kiekvieną kartą, kai naudojatės svetaine. Jeigu jūs ir 
toliau naudojatės svetaine, tai reiškia, kad sutinkate laikytis naujausių Sąlygų ir 
nuostatų. 

 
3.2. Tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis svetainės paslaugomis, turėsite 

užsiregistruoti, o vėliau šias paslaugas pasieksite įvedę patvirtintą vartotojo vardą 
ir slaptažodį (toliau – „Slaptažodžio informacija“). Šioje svetainėje jūsų 
pateikiama informacija turi būti tiksli ir išsami. Slaptažodžio informacija 
patvirtinama ir gali būti atšaukta išimtinai mūsų nuožiūra. Ji skirta tik jums ir 
negali būti perduota kitiems asmenims bei visuomet turi būti laikoma griežtai 
konfidencialia. Jeigu jums kyla klausimų dėl jūsų Slaptažodžio informacijos arba 
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sužinote apie bet kokį netinkamą jos naudojimą, nedelsdami praneškite apie tai 
mums.  

4. UŽSAKYMAS  
4.1. Jeigu šioje svetainėje pateikiate užsakymą, jam bus taikomos šios nuostatos:  

 
4.2. jūsų užsakymas yra pasiūlymas dėl Produkto įsigijimo. Mes turėsime patvirtinti 

visus šioje svetainėje pateiktus jūsų atsakymus, atsižvelgiant į toliau išdėstytas 
sąlygas;  

 
4.3. jums pateikus užsakymą, mes atsiųsime elektroninį laišką, kuriame patvirtinsime 

jo gavimą ir suderinsime galutines užsakymo detales. Minėtas laiškas nereiškia, 
kad „Jeunesse“ patvirtino arba priėmė jūsų užsakymą;  

 
4.4. jūsų užsakymas bus patvirtintas ir jūsų sutartis su mumis (toliau – „Sutartis“) bus 

paruošta išsiunčiant jums Produktus (nebent jūs atšauksite užsakymą pagal 8 
punkto nuostatas). Išsiuntimo patvirtinimo pranešimas bus paskelbtas Platintojo 
„BackOffice“, kurį galima pasiekti iš svetainės 
http://www.jeunesseglobaleurope.com.  

 
4.5. Jūs turėtumėte atspausdinti arba kitaip išsaugoti šių Sąlygų ir nuostatų kopiją 

bei užsakymo patvirtinimą savo apskaitos tikslais.  
 
5. PRISTATYMAS  

5.1. Ši svetainė skirta tik Klientams ir Platintojams, gyvenantiems tose Europos 
šalyse, kurios buvo parodytos atidarius svetainę. Mes nepriimame kitur 
gyvenančių asmenų užsakymų.  
 

5.2. Atsižvelgiant į 5.3 punktą, Produktai bus pristatyti ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) dienų nuo jūsų užsakymo priėmimo ir patvirtinimo.  

 
5.3. Pristatymo mokesčiai ir planuojami terminai nurodomi jums pateikiant 

užsakymą. Mes visomis jėgomis stengiamės pristatyti Produktus per numatytą 
laiką, deja, dėl nenumatytų aplinkybių kartais nepavyksta išvengti vėlavimo. 
Pristatymo laikas nėra esminė Sutarties nuostata, ir „Jeunesse“ neatsako už jokį 
vėlavimą arba nesugebėjimą pristatyti Produktų per numatytą laiką.  

 
6. RIZIKA IR NUOSAVYBĖS TEISĖ  

6.1. Su Produktais susijusi rizika pereina jums nuo pristatymo momento arba nuo 
pirmojo bandymo pristatyti datos.  
 

6.2. Produktų nuosavybės teisė jums pereis tik tada, kai mes gausime visas su 
Produktais susijusias mokėtinas sumas, įskaitant pristatymo mokesčius.  

 
7. KAINA IR APMOKĖJIMAS  

7.1. Mes priimame mokėjimus debetinėmis arba kreditinėmis kortelėmis. Mokėjimą 
priimsime gavę jūsų užsakymą ir patikrinę, ar pakanka produkto atsargų. 
Galimybė įsigyti Produktus priklauso nuo atsargų kiekio. Tuo atveju, jeigu 
negalėsime pristatyti jums Produktų, kuo greičiau apie tai pranešime. Jeigu 
būsite jau sumokėję už tokius Produktus, jums bus grąžinta visa suma. Jeigu 
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negalėsime pristatyti produktų per pagrįstą laikotarpį, gavę jūsų užklausą dėl 
nepristatytų Produktų grąžinsime visus pinigus.  
 

7.2. Kaina, kurią turite mokėti, yra šioje svetainėje rodoma kaina tuo metu, kai 
gauname jūsų užsakymą. Nors mes stengiamės užtikrinti, kad visos mūsų 
svetainėje nurodytos kainos būtų tikslios, kartais nepavyksta išvengti klaidų. 
Jeigu aptiksime, kad Produktų, kuriuos užsakėte, kaina yra neteisinga, kuo 
greičiau jums apie tai pranešime ir suteiksime galimybę dar kartą patvirtinti 
užsakymą, nurodžius teisingą kainą, arba jį atšaukti. Jeigu negalėsime su jumis 
susisiekti, užsakymą laikysime atšauktu. Jeigu atšauksite užsakymą, nors jau 
sumokėjote už Produktus, grąžinsime jums visus pinigus. Mes neprivalome 
pristatyti jums Produkto, kuriam buvo nurodyta neteisinga (mažesnė) kaina, 
jeigu kainos klaida akivaizdi ir neabejotina, ir galima pagrįstai manyti, kad jūs tai 
supratote.  

 
7.3. Visos kainos nurodytos su PVM. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, prie esamų 

kainų bus pridėti pristatymo mokesčiai (jei yra).  
 
8. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS, PAKEITIMAS, GRĄŽINIMAS IR SKUNDAI  

8.1. Pranešimas apie atšaukimą  
 
8.1.1 Išskyrus tuos atvejus, kai perkate Produktus vykdydami verslą arba kaip 

„Jeunesse“ Platintojas, jūs galite atšaukti Sutartį dėl bet kokios 
priežasties ir bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip per 9 (devynias) dienas 
nuo pristatymo (arba per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo, 
atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė). Darbo dienos neapima šeštadienių, 
sekmadienių ir banko nedarbo dienų. Apie atšaukimą turite pranešti 
„Jeunesse“ raštu per pirmiau nurodytą laikotarpį šiais būdais:  

 
(a) siųsdami el. laišką su pranešimu apie atšaukimą per „BackOffice“;  
 
(b) paskambinę į Pagalbos klientams tarnybą šioje svetainėje nurodytu 

telefono numeriu.  
 

Jeigu pranešimą pateikėte laikydamiesi visų šiame 8 punkte išdėstytų 
sąlygų, visi už Produktus sumokėti pinigai bus grąžinti per 30 (trisdešimt) 
dienų. Atšaukę Produktų užsakymą, turite pagrįstai rūpintis Produktais iki 
užsakymo atšaukimo ir bent 21 (dvidešimt vieną) dieną po to, kai jį 
atšaukėte. Produktus turite grąžinti į „Jeunesse“ paskirstymo sandėlį 
Europoje, įsikūrusį adresu:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer (Alsmeris) 
Netherlands (Nyderlandai)  
 
Produktus turite grąžinti savo lėšomis, taip pat pasirūpinti, kad 
„Jeunesse“ gautų produktus, o Produktai transportavimo metu nebūtų 
pažeisti. Jūs būsite atsakingi už bet kokį Produktų praradimą arba 
apgadinimą, susidariusį dėl to, kad tinkamai jais nepasirūpinote. Klientai 
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negali atšaukti užsakymo arba Sutarties arba grąžinti Produktų, 
pagamintų pagal jų nurodymus arba aiškiai suasmenintų, taip pat 
Produktų, kurie negali būti grąžinti dėl savo pobūdžio, arba greitai 
gendančių Produktų. 

 
8.1.2 Jūs negalite atšaukti užsakymo arba Sutarties arba grąžinti Produktų, 

pagamintų pagal jūsų nurodymus arba aiškiai suasmenintų, taip pat 
Produktų, kurie negali būti grąžinti dėl savo pobūdžio, arba greitai 
gendančių Produktų. 

  
8.1.3 „Jeunesse“ Platintojų teisės grąžinti Produktus arba atšaukti užsakymą 

išdėstytos Platintojo paraiškos sąlygose ir nuostatuose bei Sutartyje. 
Minėti dokumentai įtraukti į šias „Jeunesse“ bendrąsias internetines 
tiekimo sąlygas ir nuostatas Europai.  

 
8.2. Grąžinimas. Greta ankstesniame 8.1 punkte nurodytos atšaukimo teisės, 

„Jeunesse“ siūlo pirmą kartą perkamo konkretaus „Jeunesse“ produkto 100 
proc. 30 (trisdešimties) dienų grąžinimo politiką visiems Išskirtiniams klientams 
(Klientams, kurie perka mūsų interneto svetainėje už Išskirtiniams klientams 
taikomą kainą ir gali pasirinkti „Autoship“ (automatinio siuntimo) funkciją, kad ir 
toliau gautų nuolaidą), Mažmeniniams klientams (asmenims, kurie perka 
„Jeunesse“ Produktus asmeniškai iš Platintojų arba internetu per „BackOffice“, 
tačiau nesiima kurti verslo) ir Platintojams, jeigu produktas grąžinamas 
Tinkamos parduoti būklės. (Laikoma, kad Produktai yra Tinkamos parduoti 
būklės, jeigu tenkinami visi toliau išvardyti elementai: 1) Produktai neatidaryti ir 
nenaudoti; 2) pakuotė ir etiketė nepakeistos ir nepažeistos; 3) Produktas ir 
pakuotė yra tokios būklės, kad taikant įprastą prekybos praktiką būtų galima 
parduoti Produktą už visą kainą; 4) produktas grąžinamas Jeunesse per 1 
(vienus) metus nuo pirkimo datos; 5) dar nesibaigė Produkto tinkamumo naudoti 
terminas; ir 6) Produktas paženklintas, laikantis dabartinių „Jeunesse“ 
ženklinimo nuostatų. Bet kokios prekės, kurios pardavimo metu buvo aiškiai 
identifikuotos kaip negrąžinamos, pašalintos iš asortimento arba sezoninės, 
nelaikomos Tinkamomis parduoti pakartotinai) (toliau – „Garantija“). „Jeunesse“ 
negrąžins pinigų už jokius Produktus, kurie „Jeunesse“ nebuvo grąžinti 
Tinkamos parduoti būklės. Pagal šią Garantiją negali būti grąžinami ne pirmą 
kartą pirkti produktai.  

 
8.3. Mažmeninių, Didmeninių ir Išskirtinių klientų grąžinami Produktai. „Jeunesse“ 

per Platintojus visiems Mažmeniniams, Didmeniniams ir Išskirtiniams klientams 
siūlo 100 proc. 30 (trisdešimties) dienų pinigų grąžinimo Garantiją tik už pirmą 
kartą įsigytus „Jeunesse“ Produktus (ir tik tada, jeigu Produktai grąžinti 
Tinkamos parduoti būklės). Kiekvienas Platintojas privalo laikytis šios 
Mažmeniniams, Didmeniniams ir Išskirtiniams klientams taikomos Garantijos. 
Jeigu dėl bet kokios priežasties Mažmeninis, Didmeninis arba Išskirtinis klientas 
būtų nepatenkintas bet kokiu „Jeunesse“ Produktu, jis gali grąžinti nepanaudotą 
produkto dalį Platintojui, iš kurio Produktą įsigijo, o Didmeniniai arba Išskirtiniai 
klientai – grąžinti Bendrovei per 90 (devyniasdešimt) dienų. Produktas gali būti 
pakeistas kitu tokiu pat Produktu, kitu Produktu, arba gali būti grąžinta pirkimo 
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kaina (atėmus siuntimo išlaidas). Tai neturi įtakos Mažmeninių, Didmeninių arba 
Išskirtinių klientų juridinėms teisėms.  

 
 
 

8.4. Platintojų atliekamas grąžinimas (grąžinami asmeninių Mažmeninių klientų 
grąžinti Produktai). Jeigu asmeninis Mažmeninis klientas grąžina anksčiau 
įsigytą Produktą Platintojui, iš kurio jį įsigijo, laikydamasis Garantijos sąlygų, 
Platintojas gali grąžinti jį „Jeunesse“. Bet kokius grąžintus nepanaudotus ir 
Tinkamus pakartotinai parduoti Produktus Platintojas gali pakeisti į kitus 
Produktus arba atgauti pinigus (atėmus siuntimo išlaidas). Visi asmeninių 
Mažmeninių klientų grąžinti Produktai turi būti grąžinti „Jeunesse“ per 15 
(penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai jie buvo grąžinti Platintojui, pridedant 
pardavimo kvitą, kurį Platintojas buvo davęs Mažmeniniam klientui.  
 
8.4.1 Bet kokiam grąžinimui taikoma tvarka. Toliau išvardyta tvarka taikoma 

visiems grąžinamiems Produktams, už kuriuos bus grąžinami pinigai, 
arba jie bus atpirkti arba pakeisti:  

 
a) visus Produktus privalo grąžinti Platintojas arba Klientas, kuris tiesiogiai 

įsigijo juos iš „Jeunesse“.  
 

b) Jūs turite paskambinti į Klientų aptarnavimo skyrių ir gauti Leidimo 
grąžinti prekę (RMA) numerį. Šį RMA numerį būtina užrašyti ant 
kiekvienos grąžinamos dėžutės.  

 
c) Grąžinant produktus reikia pridėti:  

 
i. nepanaudotą Produkto dalį pradinėje pakuotėje.  

 
d) Produktą turite supakuoti į tinkamą transportavimo dėžutę (-es) ir 

pasirinkti tinkamas pakavimo medžiagas. Taip pat rekomenduojama 
pasirinkti geriausią ir ekonomiškiausią pristatymo būdą. Visi grąžinami 
Produktai į „Jeunesse“ turi būti siunčiami iš anksto apmokėjus. 
„Jeunesse“ nepriima gavėjo sąskaita siunčiamų Produktų. Grąžinamų 
Produktų praradimo siunčiant riziką prisiima Platintojas arba Klientas. 
Jeigu grąžinami Produktai nebuvo gauti „Jeunesse“ paskirstymo centre, 
už siuntos sekimą atsako Platintojas arba Klientas. Dėl šios priežasties 
mes primygtinai rekomenduojame siųsti Produktus registruota siunta ir 
apdrausti jos turinį nuo praradimo ar pažeidimo transportuojant.  
 

e) Jeigu Platintojas „Jeunesse“ grąžina prekes, kurias jam ar jai grąžino 
asmeninis Mažmeninis klientas arba Išskirtinis klientas, „Jeunesse“ turi 
gauti Produktą per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai Mažmeninis 
klientas arba Išskirtinis klientas grąžino jį Platintojui, ir prie grąžinamo 
Produkto turi būti pridėtas pardavimo kvitas, kurį Platintojas davė 
Mažmeniniam arba Išskirtiniam klientui pardavimo metu.  
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Jeigu nesilaikoma šių taisyklių sąlygų, Produktai nebus pakeisti, ir pinigai už 
juos nebus grąžinti. 
  

8.5. Skundų pateikimo tvarka. Visus skundus galite siųsti į Klientų aptarnavimo 
skyrių per „Jeunesse“ „Back Office“ sukurdami el. laišką pagalbos tarnybai arba 
paskambinę į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 001 407 215 7414.  

 

 

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ  
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes esame visų mūsų svetainės ir joje paskelbtos 
medžiagos intelektinės nuosavybės teisių savininkas ir licencijos turėtojas. Minėti 
kūriniai saugomi pagal autorių teisių įstatymus ir sutartis visame pasaulyje. Visos 
tokios teisės saugomos. Jūs, kaip Platintojas, pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokią 
svetainėje paskelbtą medžiagą ir turinį galite naudoti tik savo „Jeunesse“ verslui 
reklamuoti, taip pat atsisiųsti tokią medžiagą ir turinį galite tik tam, kad galėtumėte 
naudotis šia svetaine ir reklamuoti savo „Jeunesse“ verslą. Jūs taip pat pripažįstate, 
kad šioje svetainėje pateiktą medžiagą ir turinį naudoti bet kokiu kitu būdu yra griežtai 
draudžiama ir sutinkate tokios medžiagos ir turinio nekopijuoti, neatkurti, neperduoti, 
neskelbti, nedemonstruoti, neplatinti, nenaudoti komerciniais tikslais ir nekurti 
išvestinių kūrinių (taip pat sutinkate nepadėti ar nepalengvinti to daryti trečiosioms 
šalims).  
 

10. ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMO GARANTIJA  
10.1. Mes garantuojame, kad bet koks Produktas, kurį pirkote iš mūsų per mūsų 

svetainę, yra patenkinamos kokybės ir pagrįstai tinka visiems tikslams, kuriems 
paprastai tiekiami tokie produktai.  

 
10.2. Mūsų atsakomybė (sutartinė, deliktinė arba kitokia) už jūsų patirtus nuostolius 

dėl to, kad mes pažeidėme šį susitarimą, griežtai apribojama jūsų įsigytų 
Produktų kaina.  

 
10.3. Tai jokiu būdu neapima arba neapriboja mūsų atsakomybės:  

 
10.3.1 už dėl mūsų aplaidumo kilusią mirtį arba kūno sužalojimą;  
 
10.3.2 už sukčiavimą arba klaidinimą; arba  
 
10.3.3 už bet kokį dalyką, dėl kurio mums atsisakyti arba mėginti atsisakyti 

atsakomybės būtų neteisėta.  
 

10.4. „Jeunesse“ dės pagrįstas pastangas, tikrindama bet kokios svetainėje pateiktos 
informacijos tikslumą, bet nedaro jokių aiškių arba numanomų teisinių arba 
kitokių pareiškimų ir nesuteikia garantijų dėl svetainės turinio arba prieinamumo, 
arba dėl to, kad joje pateikta atnaujinta informacija, kurioje nėra klaidų, kad bus 
ištaisyti trūkimai arba kad svetainėje arba serveryje, kuriame ji patalpinta, nebus 
virusų arba programinių klaidų, ir kad bus užtikrintas visas svetainės 
funkcionalumas, tikslumas ir patikimumas. „Jeunesse“ nėra ir nebus atsakinga 
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už bet kokio jūsų turinio arba medžiagos, kuriuos įkėlėte arba perdavėte per 
svetainę, praradimą. Taip pat „Jeunesse“ neprisiima atsakomybės už jokius 
nuostolius arba žalą, susidariusius dėl veiksmų, kurių buvo imtasi dėl svetainėje 
pateiktos medžiagos arba informacijos.  
 

10.5. Atsižvelgiant į 10.3 punkto nuostatas, visos šiose Sąlygose ir nuostatose aiškiai 
nenumatytos žalos atlyginimo priemonės, garantijos, sąlygos ir nuostatos (tiek 
išreikštos, tiek numanomos) netaikomos tiek, kiek tai leidžiama pagal 
galiojančius įstatymus.  

 
10.6. Atsižvelgiant į 10.3 punkto nuostatas, mes neatsakome už netiesioginius 

nuostolius, kurie susidaro kaip pagrindinių nuostolių arba žalos šalutinis poveikis 
ir kurių nei jūs, nei mes negalėjome numatyti, įskaitant (bet neapsiribojant):  

 
10.6.1 pajamų arba įplaukų praradimą;  
 
10.6.2 verslo praradimą;  
 
10.6.3 pelno arba sutarčių praradimą;  
 
10.6.4 tikėtinų santaupų praradimą; ir  
 
10.6.5 duomenų praradimą.  
 

11. BENDROSIOS NUOSTATOS  
11.1. Sutartims dėl per mūsų svetainę Perkamų produktų ir bet kokiems dėl jų objekto 

arba įforminimo, arba ryšium su tuo kylantiems ginčams arba pretenzijoms 
(įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas) taikoma Europos teisė.  
 

11.2. „Jeunesse“ neprisiima jokios atsakomybės už delsimą ar nesugebėjimą pristatyti 
Produktus ar kitaip įvykdyti bet kokius įpareigojimus pagal Sutartį, jei tai visiškai 
arba iš dalies, tiesiogiai arba netiesiogiai lėmė aplinkybės, kurių „Jeunesse“ 
negalėjo pagrįstai kontroliuoti.  

 
11.3. Norėdami suteikti papildomos naudos mūsų Klientams ir Platintojams, mes 

galime pateikti nuorodas į kitas svetaines ir išteklius, kuriuos jūs galite pasiekti 
savo nuožiūra. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jums nusprendus pereiti į 
susietą svetainę, mes nesame atsakingi už tokių išorinių svetainių arba išteklių 
prieinamumą, jų neperžiūrime ir netvirtiname, taip pat nesame nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai atsakingi už i) tokių svetainių privatumo apsaugos praktiką; i) tokių 
svetainių turinį, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokią reklamą, turinį, 
Produktus, prekes arba kitas medžiagas ar paslaugas, pateiktas tokiose 
svetainėse arba ištekliuose arba per juos pasiekiamas, arba iii) tai, kaip kiti 
asmenys naudoja minėtas svetaines arba išteklius, taip pat nesame atsakingi už 
jokią žalą, nuostolius arba nusikalstamą veiką, sukeltą, tariamai sukeltą arba 
susijusią su tokiose išorinėse svetainėse arba ištekliuose esančios reklamos, 
turinio, Produktų, prekių arba kitų medžiagų naudojimu arba patikimumu.  
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11.4. Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo jūs negalite perleisti, priskirti, 
apmokestinti ar kitokiu būdu disponuoti Sutartimi ir bet kokiomis su ja 
susijusiomis savo teisėmis ar įsipareigojimais.  

 
11.5. Mes galime perleisti, priskirti, apmokestinti, perduoti pagal subrangos sutartį 

arba kitaip disponuoti Sutartimi arba bet kokiomis iš jos kylančiomis mūsų 
teisėmis ir įsipareigojimais bet kuriuo metu Sutarties galiojimo laikotarpiu.  

 
11.6. Jeigu bet kuri šių Sąlygų ir nuostatų arba bet kuri Sutarties nuostata bet kokios 

kompetentingos institucijos būtų pripažinta negaliojančia, neteisėta arba 
nevykdytina, tokia sąlyga arba nuostata bus atskirta nuo kitų sąlygų ir nuostatų, 
kurios ir toliau galios tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.  

 
11.7. Šios Sąlygos ir nuostatos nesukuria jokių teisių ar privilegijų, vykdytinų bet 

kokiems kitiems asmenims, kurie nėra jų šalis.  
11.8. Joks „Jeunesse“ vėlavimas arba nesugebėjimas pasinaudoti bet kokiais 

įgaliojimais, teisėmis arba teisių gynimo priemonėmis pagal šias Sąlygas ir 
nuostatas negali būti laikomas jų atsisakymu, ir bet koks visiškas ar dalinis tokių 
įgaliojimų, teisių ir teisių gynimo priemonių įvykdymas netrukdo pasinaudoti 
jomis kitais atvejais arba ateityje. Bet koks teisių atsisakymas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu jis sudarytas rašytine forma ir patvirtintas įgaliotojo „Jeunesse“ 
atstovo. 
 

11.9. Šios Sąlygos ir nuostatos, taip pat bet koks dokumentas, kuriame aiškiai 
pateikiama nuoroda į jas, sudaro visą jūsų susitarimą su mumis ir pakeičia bet 
kokią ankstesnę tarp jūsų ir mūsų sudarytą sutartį, susitarimą ar supratimą, 
susijusį su Sutarties objektu. Kiekvienas iš mūsų pripažįsta, kad sudarydami 
Sutartį (ir joje nurodytus dokumentus) nė vienas iš mūsų nesiremia jokiu bet 
kokio asmens (nesvarbu, ar jis yra Sutarties šalis, ar ne) pareiškimu, teiginiu, 
užtikrinimu arba garantija (toliau – „Pareiškimas“), kuris aiškiai nepateiktas šiose 
Sąlygose ir nuostatuose. Kiekvienas iš mūsų sutinka, kad vienintelės mūsų 
turimos teisės ir teisių apsaugos priemonės Sutarties pažeidimo atveju kyla iš 
Pareiškimo arba yra su juo susijusios, kaip nurodyta šiose Sąlygose ir 
nuostatose. Jokia šio punkto nuostata neriboja ir nepanaikina jokios 
atsakomybės už sukčiavimą.  

 
Mes rekomenduojame jums atsispausdinti ar kitaip išsaugoti šių Sąlygų ir nuostatų 
kopiją, kad galėtumėte pasinaudoti jomis ateityje. 
 
 
 
 
 
 

Peržiūrėta: 2017 m. spalio 5 d. 


