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Piegādes noteikumi Eiropas 
Savienībai (izņemot Itāliju) 
un Norvēģijai 

 
Šī lapa (kopā ar dokumentiem, uz kuriem tajā ir atsauces) dara jums zināmus noteikumus 
un nosacījumus, ar kādiem mēs jums piegādājam jebkuru produktu (“Products”), kas minēti 
mūsu vietnes http://www.jeunesseglobal.com (“vietne”) Eiropas lapās. Lūdzu, uzmanīgi 
izlasiet šos noteikumus, pirms pasūtat kādus Products no mūsu vietnes. Jums ir jāsaprot, 
ka, pasūtot kādu no mūsu Products, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. 
 
Jums ir jāsaglabā šo noteikumu un nosacījumu eksemplārs ieskatam nākotnē. 
 
Lūdzu, saprotiet, ka, atsakoties pieņemt šos noteikumus un nosacījumus, jūs nespēsiet 
pasūtīt nevienu Products no mūsu vietnes. 
 
1. INFORMĀCIJA PAR MUMS  

 Jeunesse Global (Europe) Limited (“Jeunesse”, “Company” vai “mēs”) pieder licence 
uz http://www.jeunesseglobaleurope.com Eiropas valstu tīmekļa lapām. Tās ir 
reģistrētas Anglijā ar uzņēmuma numuru 07464371, un mūsu birojs atrodas Frodsham 
Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 7FZ, Anglija. Mūsu PVN 
numurs ir GB 103351565. 

 
2. JŪSU STATUSS 

 Veicot pasūtījumu mūsu vietnē, jūs garantējat, ka: 
 

2.1. Jūs esat juridiski tiesīgs slēgt saistošus līgumus; un 
 

2.2. Jūs esat vismaz 18 gadus vecs. 
 
 
3. MŪSU TIESĪBAS MAINĪT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS 

3.1. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un nosacījumus. 
Jebādi šādi grozījumi stāsies spēkā, kad būs izlikti vietnē. Jūs esat atbildīgs par 
šo noteikumu un nosacījumu izlasīšanu katru reizi, kad lietojat šo vietni. Ja jūs 
turpināt lietot šo vietni, tas nozīmē, ka jūs apņematies ievērot pēdējos 
noteikumus un nosacījumus 

 
3.2. Noteiktiem vietnes pakalpojumiem vajadzīga reģistrācija, un sekojošā piekļuve 

šiem pakalpojumiem būs iespējama, ja tiks apstiprināts pieteikšanās vārds un 
parole (“Paroles Informācija”). Informācijai, ko jūs sniedzat šajā vietnē, jābūt 
precīzai un pilnīgai. Paroles Informācija tiek pieņemta un var tikt noraidīta pēc 
mūsu ieskatiem, tā ir ekskluzīvi jūsu un nav nododama citiem, ar to visu laiku 
jārīkojas kā ar stingri konfidenciālu. Gadījumā, ja jums ir kādas bažas attiecībā 
uz jūsu Paroles Informāciju, vai jums kļūst zināma kāda tās ļaunprātīga 
izmantošana, jums nekavējoties mūs par to jāinformē.  
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4. PASŪTĪŠANA  
4.1. Ja jūs veicat pasūtījumu šajā vietnē, uz to attiecas turpmākais.  

 
4.2. Jūsu pasūtījums ir jūsu piedāvājums pirkt no mums Product. Visi pasūtījumi, ko 

jūs veicat šajā vietnē, tiks pieņemti ar turpmākiem nosacījumiem.  
 

4.3. Kad jūs veicat pasūtījumu, mēs jums nosūtīsim e-pastu, apstiprinot jūsu 
pasūtījuma saņemšanu un nosakot jūsu pasūtījuma pēdējās detaļas. Šis e-pasts 
nenozīmē, ka Jeunesse apstiprina jūsu pasūtījumu vai pieņem to.  

 
4.4. Jūsu pasūtījuma pieņemšana notiks un līgums starp mums (“Līgums”) tiks 

izveidots, nosūtot jums Products (ja vien jūs neatceļat pasūtījumu saskaņā ar 8. 
noteikumu). Sūtīšanu apstiprinošs paziņojums tiks izlikts Distributor bekofisā, 
kam var piekļūt no http://www.jeunesseglobaleurope.com.  

 
4.5. Jums tas ir jāizdrukā vai citādi jāsaglabā šo noteikumu un nosacījumu 

eksemplārs, kā arī pasūtījuma saņemšanas paziņojums jūsu ierakstiem.  
 
5. PIEGĀDE  

5.1. Šī tīmekļa vietne ir paredzēta tikai Eiropā dzīvojošo Customers un Distributors 
lietošanai tajās valstīs, kas norādītas kā atvērtas. Mēs nepieņemam 
pasūtījumus no personām ārpus šīm vietām.  
 

5.2. Atbilstoši 5.3. nosacījumam, Products tiks piegādāti ne vēlāk kā trīsdesmit (30) 
dienu laikā no jūsu pasūtījuma pieņemšanas apstiprināšanas.  

 
5.3. Maksa par piegādi un aptuvenais piegādes laiks tiek norādīti, kad jūs veicat 

pasūtīšanu. Mēs darām visu iespējamo, lai piegādātu Products noteiktajās 
piegādes laika robežās. Taču dažreiz kavēšanās ir neizbēgama neparedzētu 
apstākļu dēļ. Piegādes laikam nav jābūt būtiskajam šajā līgumā, un Jeunesse 
nav atbildīgs par kavējumu vai nespēju piegādāt Products noteiktajā laikā.  

 
6. RISKS UN ĪPAŠUMTIESĪBAS  

6.1. Products būs uz jūsu riska no piegādes brīža vai no datuma, kad veikts pirmais 
piegādes mēģinājums.  
 

6.2. Īpašumtiesības uz Products pāries pie jums tikai tad, kad mēs saņemsim pilnu 
samaksu par visām apmaksājamām summām attiecībā uz Products, ieskaitot 
piegādes izmaksas.  

 
7. MAKSA UN NORĒĶINS  

7.1. Mēs pieņemam norēķinu ar debeta vai kredīta karti. Mēs veiksim norēķinu, 
saņemot jūsu pasūtījumu, kad būsim pārbaudījuši līdzekļu pieejamību. Products 
ir atkarīgi no pieejamības. Gadījumā, ja mēs nevaram piegādāt Products, mēs 
jūs par to informēsim iespējami ātrāk. Ja jūs jau esat samaksājis par Products, 
mēs veiksim pilnu kompensāciju. Ja mēs nespējam piegādāt produktus 
saprātīgā laikā, mēs pēc pieprasījuma veiksim pilnu kompensāciju par 
nesaņemtajiem produktiem.  
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7.2. Cena, ko jūs maksājat, ir šajā vietnē norādītā cena, kad mēs saņemam jūsu 
pasūtījumu. Taču, lai gan mēs cenšamies nodrošināt visu cenu precizitāti mūsu 
vietnē, kļūdas var notikt. Ja mēs atklājam kļūdu jūsu pasūtīto Products cenā, 
mēs jūs par to informēsim cik ātri vien iespējams un piedāvāsim jums iespēju 
atkārtoti apstiprināt jūsu pasūtījumu ar pareizo cenu vai atsaukt to. Ja mēs 
nevarēsim ar jums sazināties, mēs rīkosimies ar šo pasūtījumu kā atsauktu. Ja 
jūs atceļat un esat jau samaksājis par Products, jūs saņemsiet pilnu 
kompensāciju. Mums nav pienākums piegādāt jums Product par nepareizo 
(zemāko) cenu, ja kļūda cenā ir acīmredzama un nesajaucama, un jūs to 
saprātīgā veidā būtu varējis atpazīt kā nepareizu.  

 
7.3. Visas cenas ietver PVN. Kur piemērojams, tiek pievienotas piegādes maksas 

pašreizējā apjomā, ja vien nav skaidri norādīts citādi.  
 
8. ATSAUKŠANA, AIZVIETOŠANA, ATPAKAĻSŪTĪŠANA UN SŪDZĪBAS  

8.1. Paziņojums par atsaukšanu  
 
8.1.1 Izņemot gadījumus, kad jūs pērkat darījuma gaitā vai kā Jeunesse 

Distributor, jūs varat atsaukt līgumu jebkāda iemesla dēļ jebkurā laikā 
deviņu (9) darba dienu laikā no piegādes (vai, ja tas ir vēlāk, četrpadsmit 
(14) dienu laikā no pasūtīšanas). Darba dienas neietver sestdienas, 
svētdienas un banku brīvdienas. Jums jāsūta paziņojums Jeunesse par 
atsaukšanu rakstiski iepriekš norādītajā laika posmā:  

 
(a) iesniedzot paziņojumu savā bekofisā par atsaukšanu; vai  
 
(b) zvanot uz Klientu dienestu pa šajā vietnē norādīto numuru.  

 
Jūs saņemsiet pilnu kompensāciju par samaksāto Products cenu 
trīsdesmit (30) dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas, atbilstoši 8. 
sadaļas nosacījumiem. Ja jūs atsaucat Products pasūtījumu, jums ir 
saprātīgā veidā jārūpējas par Products kā pirms atsaukšanas, tā arī 
vismaz divdesmit vienu (21) dienu pēc atsaukšanas. Jums ir jānosūta 
Products atpakaļ uz Jeunesse Eiropas izplatīšanas centru:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CN Aalsmeer 
Nīderlande  
 
par saviem līdzekļiem, un jāveltī saprātīgas rūpes, lai nodrošinātu, ka 
Jeunesse saņem Products un ka produkti netiek sabojāti pārsūtot. Jūs 
būsiet atbildīgi par jebkādiem Products zudumiem vai bojājumiem, kas 
radušies, jums neveltījot saprātīgas rūpes Products. Klienti nevar atsaukt 
pasūtījumu vai līgumu, vai nosūtīt atpakaļ produktus, ja preču piegāde 
veikta pēc viņu specifikācijas vai tie ir skaidri personalizēti, ja viņu 
rakstura dēļ tie nav nosūtami atpakaļ vai ātri bojājas. 

 
8.1.2 Jūs nevarat atsaukt pasūtījumu vai līgumu, vai nosūtīt atpakaļ Products, 

ja preču piegāde veikta pēc jūsu specifikācijas vai tie ir skaidri 
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personalizēti, ja viņu rakstura dēļ tie nav nosūtami atpakaļ vai ātri 
bojājas. 

  
8.1.3 Jeunesse Distributors atpakaļsūtīšanas un atsaukšanas tiesības ir 

izklāstītas Distributor Application and Agreement noteikumos un 
nosacījumos, kas iekļauti šajos Jeunesse Eiropas vispārējos tīmekļa 
vietnes piegādes noteikumos un nosacījumos.  

 
8.2. Atpakaļsūtīšana. Papildus atsaukšanas tiesībām, kas izklāstītas iepriekš 8.1. 

nosacījumā, Jeunesse piedāvā trīsdesmit (30) dienu 100% atpakaļsūtīšanas 
politiku (atskaitot sūtīšanas izdevumus) visiem “Preferred Customers” 
(Customer, kas nopērk mūsu tīmekļa vietnē par Preferred Customer cenu, un 
var izlemt piedalīties Autoship, lai saņemtu papildu atlaidi), “Retail Customers” 
(persona, kas nopērk Jeunesse Products no Distributor klātienē tiešsaistē no 
viņu Back Office, bet neiesaistās uzņēmējdarbības izveides aktivitātē) un 
Distributors, veicot pirmo noteikta Jeunesse Product iegādi, ja Product tiek 
atsūtīts atpakaļ, esot “Resalable Condition”. (Products uzskatāmi par “atkal 
pārdodamiem”, ja ir izpildīti visi turpmākie elementi: 1) tie nav atvērti un lietoti; 2) 
iepakojums un marķējums nav mainīti vai bojāti; 3) Product un iepakojums ir 
tādā stāvoklī, kas nozares saprātīgā komerciālā praksē ļauj preci pārdot par 
pilnu cenu; 4) Product ir nosūtīts atpakaļ Jeunesse viena (1) gada laikā no 
iegādes datuma; 5) Product derīguma termiņš nav beidzies; un 6) Product satur 
pašreizējo Jeunesse marķējumu. Neviena prece, kas pārdošanas brīdī ir skaidri 
identificēta kā atpakaļ nenododama, vairs neražota vai sezonas prece, nav atkal 
pārdodama) (“Guarantee”). Jeunesse nekompensēs nevienu Products, kas nav 
piesūtīti atpakaļ Jeunesse ar Resalable Condition. Pamatojoties uz šo 
Guarantee nevar sūtīt atpakaļ turpmākos pirkumus.  

 
8.3. Retail, Wholesale un Preferred Customers atpakaļsūtīšanas kārtība. Jeunesse 

piedāvā caur saviem Distributors 100% naudas atmaksāšanas garantiju visiem 
Retail, Wholesale un Preferred Customers tikai par pirmo Jeunesse Product, un 
tikai tad, ja produkts ir ar Resalable Condition. Katram Distributor ir jāpilda 
Retail, Wholesale un Preferred Customer Garantijas saistības. Ja kāda iemesla 
dēļ Retail, Wholesale vai Preferred Customer nav apmierināts ar kādu Jeunesse 
Product, viņi var nosūtīt atpakaļ Product nelietoto daļu Distributor, no kura tas 
tika nopirkts, vai, Wholesale un Preferred Customers gadījumā, nosūtīt 
kompānijai deviņdesmit (90) dienu laikā, lai saņemtu aizvietotāju, nomaiņu vai 
pilnu pirkuma cenas atmaksu (atskaitot sūtīšanas izmaksas). Tas neietekmē 
Retail, Wholesale vai Preferred Customers likumīgās tiesības.  

 
 
 

8.4. Distributors atpakaļsūtīšanas kārtība (Products, kurus nosūta atpakaļ fiziskie 
Retail Customers). Ja fiziskais Retail Customer nosūta atpakaļ savu sākotnējo 
Product pirkumu Distributor, ko kura viņš to nopirka, atbilstoši Guarantee 
noteikumiem, Distributor var to nosūtīt atpakaļ Jeunesse nomaiņai vai atmaksai 
par katru Product, kas nosūtīts atpakaļ Resalable Condition (atskaitot sūtīšanas 
izmaksas). Visi Products, kurus nosūta atpakaļ fiziskais Retail Customers, 
jānosūta Jeunesse piecpadsmit (15) dienu laikā no datuma, kurā tie tika nosūtīti 
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atpakaļ Distributor, kopā ar pirkuma kvīti, ko Distributor izsniedza Retail 
Customer.  
 
8.4.1 Procedūras visiem atpakaļsūtījumiem Turpmākās procedūras attiecas uz 

visiem atpakaļsūtījumiem kompensācijas saņemšanai, jaunam pirkumam 
vai nomaiņai.  

 
a) Visi Products jānosūta atpakaļ Distributor vai klientam. kurš to tieši 

nopirka no Jeunesse.  
 

b) Jums ir jāsaņem Return Merchandise Authorisation numurs (“RMA”), 
sazinoties ar Customer Service Department. Šis RMA numurs jāuzraksta 
uz katras kastes, kas tiek nosūtīta atpakaļ.  

 
c) Atpakaļsūtījumam jāpievieno  

 
i. Product neizlietotā daļa oriģinālajā iepakojumā.  

 
d) Jums jāiepako Product piemērotās sūtīšanas kastēs un iepakojuma 

materiālos, ieteicams izmantot labākos un visekonomiskākos sūtīšanas 
līdzekļus. Visi atpakaļsūtījumi jāsūta uz Jeunesse ar iepriekšēju 
apmaksu. Jeunesse nepieņem sūtījumus ar pēcmaksu. Atpakaļsūtītu 
nozaudēto sūtījumu risks gulstas uz Distributor/Customer. Ja 
atpakaļsūtītais Product nav saņemts Jeunesse Distribution Centre, 
Distributor/Customer pienākums ir izsekot sūtījumu, un šim nolūkam mēs 
jums stingri iesakām sūtīt Product mums ar īpašu piegādi un apdrošināt 
saturu pret pazušanu vai bojājumu pārsūtot.  
 

e) Ja Distributor nosūta Jeunesse atpakaļ preci, kuru viņam nosūtīja atpakaļ 
fiziskais Retail vai Preferred Customer, Product jāsaņem Jeunesse 
piecpadsmit (15) dienu laikā no datuma, kurā fiziskais Retail vai 
Preferred Customer nosūtīja atpakaļ Distributor, un tai ir jāpievieno 
pārdošanas kvīts, ko Distributor izsniedza Retail vai Preferred Customer 
pārdošanas laikā.  

 
Product netiks kompensēts vai aizvietots, ja šo noteikumu nosacījumi netiks 
izpildīti. 
  

8.5. Sūdzību procedūra. Jūs varat adresēt jebkādu sūdzību Customer Service 
Department no jūsu Jeunesse Global Back Office, izveidojot Help Desk Ticket 
vai zvanot uz Customer Service pa 001 407 215 7414.  

 

 

9. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS  
Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs esam mūsu vietnes un tajā publicētā materiāla visu 
intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki vai licenciāti. Šie darbi ir aizsargāti ar 
autortiesību likumiem un līgumiem visā pasaulē. Visas šīs tiesības ir saglabātas. Kā 
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Distributor, jūs atzīstat un piekrītat, ka materiāls un saturs, kas publicēts vietnē, jums ir 
darīts pieejams lietošanai tikai saistībā ar jūsu Jeunesse uzņēmējdarbību, un ka jūs 
varat lejupielādēt šādu materiālu un saturu tikai ar nolūku izmantot šo vietni un 
veicināt jūsu Jeunesse uzņēmējdarbību. Turklāt jūs atzīstat, ka ir stingri aizliegta 
jebkāda cita šīs vietnes materiāla un satura lietošana, un jūs piekrītat nekopēt, 
nereproducēt, nepārsūtīt, nepublicēt, neizstādīt, neizplatīt, komerciāli izmantot vai 
neveidot atvasinātus darbus no šāda materiāla un satura (un piekrītat nepalīdzēt vai 
neveicināt kādai trešajai personai to darīt).  
 

10. ATBILDĪBA UN KOMPENSĀCIJA  
10.1. Mēs garantējam jums, ka ikviens Product, kas nopirkts mūsu vietnē, ir ar 

apmierinošu kvalitāti un saprātīgi derīgs visiem nolūkiem, kādiem šāda veida 
Products parasti tiek piegādāti.  

 
10.2. Mūsu atbildība (līgumā paredzētā vai citāda) par zaudējumiem, kas jums rodas, 

ja mēs pārkāpjam šo līgumu, ir stingri ierobežota ar jūsu nopirktā Product 
pirkuma cenu.  

 
10.3. Tas neietver vai kaut kādā veidā ierobežo mūsu atbildību:  

 
10.3.1 par mūsu nolaidības izraisītu nāvi vai traumu;  
 
10.3.2 par krāpšanu vai krāpniecisku faktu sagrozīšanu;  
 
10.3.3 par jebkādu saturu, par kuru mūsu atbildības izslēgšana būtu nelikumīga, 

vai mēģinājumu to darīt.  
 

10.4. Jeunesse veltīs saprātīgas pūles, lai pārbaudītu jebkādas informācijas precizitāti 
vietnē, bet nesniedz nekādu apgalvojumu vai garantiju, ar likumu noteiktu 
skaidri izteiktu vai domājamu vai citādu, attiecībā uz vietnes saturu vai tās 
pieejamību, vai to, ka tā būs aktuāla vai brīva no kļūdām, ka defekti tiks izlaboti, 
vai ka vietne vai serveris, kas padara to pieejamu, ir brīvi no vīrusiem vai 
tehniskiem defektiem, vai neapgalvo, ka vietne ir pilnībā funkcionējoša, precīza, 
uzticama. Jeunesse nenes atbildību un nav jums atbildīga par jebkādu satura 
vai materiāla zudumu, kas augšupielādēts vai pārsūtīts caur vietni, un  
Jeunesse neuzņemas nekāda veida atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai 
bojājumiem no veiktas rīcības vai no rīcības, kas veikta, uzticoties materiālam 
vai informācijai, kas atrodas vietnē.  
 

10.5. Izņemot 10.3. nosacījumā paredzētās, visas kompensācijas, garantijas, 
noteikumi un nosacījumi (skaidri izteikti vai domājami), ja tie nav skaidri izteikti 
šajos noteikumos un nosacījumos, ar šo tiek izslēgti tik pilnīgā apjomā, cik to 
pieļauj atbilstošais likums.  

 
10.6. Izņemot 10.3. nosacījumā paredzēto, mēs neesam atbildīgi par netiešiem 

zaudējumiem, kas rodas kā blakus efekts galvenajam zaudējumam vai 
bojājumam, un ko nevarējām paredzēt ne jūs ne mēs, ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar:  

 



7 
 

10.6.1 ieņēmuma vai ienākuma zaudējumu;  
 
10.6.2 uzņēmējdarbības zaudēšanu;  
 
10.6.3 peļņas vai līgumu zaudējumu;  
 
10.6.4 gaidīto ietaupījumu zaudējumu; un  
 
10.6.5 datu zudumu.  
 

11. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  
11.1. Līgumus par Products pirkšanu caur mūsu vietni un jebkādus strīdus vai 

prasības, kas rodas no tiem vai saistībā ar tiem vai to saturu vai struktūru 
(ieskaitot ārpuslīguma strīdus vai prasības) pārvalda Eiropas likums.  
 

11.2. Jeunesse nenes nekādu atbildību par jebkādu Products piegādes kavējumu vai 
nepiegādi, vai neuzņemas citādas saistības Līguma ietvaros, ja minēto pilnībā 
vai daļēji, tieši vai netieši izraisījuši apstākļi ārpus saprātīgas tā kontroles.  

 
11.3. Lai sniegtu palielinātu vērtību mūsu Customers un Distributors, mēs varam jums 

nodrošināt saites uz citām vietnēm vai resursiem, kam jūs varat piekļūt pēc 
saviem ieskatiem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka, tā kā jūs esat izvēlējies ieiet ar 
saiti piesaistītajā vietnē, mēs neesam atbildīgi un neesam jums atbildīgi, tieši vai 
netieši par (i) šādu vietņu privātuzņēmuma praksi, (iri) šādu vietņu saturu, 
tostarp (bez ierobežojuma) par jebkādu reklāmu, saturu, Products, precēm vai 
citiem materiāliem vai pakalpojumiem šajās vietnēs vai pieejamiem no šādām 
vietnēm vai resursiem, vai (iri) to, kādam nolūkam citi izmanto šīs vietnes vai 
resursus, ne arī par kādiem bojājumiem, zaudējumiem vai pārkāpumiem, ko 
izraisījusi vai iespējams izraisījusi lietošana vai paļaušanās uz jebkādām šādām 
reklāmām, saturu, Products, precēm vai citiem materiāliem vai pakalpojumiem, 
kas pieejami šādās ārējās vietnēs vai resursos (vai saistībā ar tiem).  

 
11.4. Jūs nedrīkstat nodot, nodot tiesības, nodot uzraudzībā vai citādi atbrīvoties no 

Līguma vai kādām jūsu tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no tā bez 
iepriekšējas mūsu rakstiskas piekrišanas.  

 
11.5. Mēs varam nodot, nodot tiesības, nodot uzraudzībā, noslēgt apakš līgumu vai 

citādi atbrīvoties no Līguma vai kādām mūsu tiesībām vai pienākumiem, kas 
izriet no tā, jebkurā laikā Līguma darbības periodā.  

 
11.6. Ja kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem vai kādas Līguma klauzulas 

kāda kompetenta iestāde atzīst par spēkā neesošiem, nelikumīgiem vai 
neizpildāmiem jebkādā apjomā, šāds noteikums, nosacījums vai klauzula tādā 
apjomā tiks atdalīti no atlikušajiem noteikumiem, nosacījumiem un klauzulā, kas 
turpinās būt spēkā vispilnīgākajā likuma atļautajā apjomā.  

 
11.7. Šie noteikumi un nosacījumi nerada vai nepiešķir nekādas tiesības vai labumus, 

ko varētu realizēt kāda persona, kas nav puse.  
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11.8. Nekāda Jeunesse kavēšanās izmantot kādas pilnvaras, tiesības vai līdzekļus, 
kas izriet no šiem noteikumiem un nosacījumiem, vai to neizmantošana, 
nedarbojas kā atteikšanās no tiem, nedz arī vienu atsevišķu vai daļēju kādu 
šādu pilnvaru, tiesību vai līdzekļu izmantošana nekavē kādu citu vai to daļēju 
izmantošanu. Lai jebkāda atteikšanās būtu spēkā, tai jābūt rakstiskai un to 
jāparaksta pilnvarotam Jeunesse pārstāvim. 
 

11.9. Šie noteikumi un nosacījumi un jebkurš dokuments, uz kuru tajos ir skaidra 
norāde, veido pilnu līgumu starp mums un aizstāj jebkuru iepriekšēju norunu, 
vienošanos vai līgumu starp mums attiecībā uz jebkura Līguma priekšmetu. Mēs 
katrs atzīstam, ka, noslēdzot Līgumu (un dokumentus, uz kuriem tajā ir 
atsauces), neviens no mums nepaļaujas uz kādas personas paziņojumu, 
apgalvojumu, pārliecību vai garantiju (“Reprezentativitāte”), kā vien uz to, kas 
skaidri izklāstīts šajos noteikumos un nosacījumos. Katrs no mums piekrīt, ka 
tikai mums pieejamās tiesības un līdzekļi, kas izriet no vai ir saistīti ar 
Reprezentativitāte, ir saistāmi ar līguma pārkāpšanu, kā noteikts šajos 
noteikumos un nosacījumos. Nekas šajā klauzulā neierobežo vai neizslēdz 
atbildību par krāpšanu.  

 
Mēs iesakām jums izdrukāt vai citā veidā saglabāt šo noteikumu un nosacījumu 
eksemplāru ieskatam nākotnē. 
 
 
 
 
 
 

Pārskatīta: 2017. g. 5. oktobrī 


