
Paslaugų teikimo sąlygos 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 15 d. 

Šios Paslaugų teikimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) taikomos jūsų 
prieigai prie „SocialChorus“ platformos, svetainių, mobiliųjų programų ir 
kitų internetinių paslaugų (toliau kartu – „Paslaugos“), kurias teikia jūsų 
darbdavys (toliau – mūsų „Klientas“).  Paslaugas teikia „SocialChorus, 
Inc.“ (toliau – „SocialChorus“ „mes“ arba „mūsų“) Kliento vardu pagal 
raštu sudarytą sutartį (toliau – „Sutartis“).  „SocialChorus“ turės teisę (ir 
bus laikoma, kad sutiko su šia teise) vykdyti Sąlygas jūsų 
atžvilgiu. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, jūs sutinkate laikytis 
šių Sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, negalite naudotis 
mūsų Paslaugomis.  

Išsamesnę informaciją apie tai, kaip renkame informaciją apie jus, 
susijusią su jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis, ir kaip mes naudojame 
ir atskleidžiame šią informaciją, rasite mūsų Privatumo politikoje. Jei 
turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl Paslaugų arba šių Sąlygų, 
susisiekite su mumis el. paštu privacy@socialchorus.com. 

1. Tinkamumas 
Klientas pakvies jus prisijungti prie Paslaugos ir sukurti naudotojo profilį. 
Norėdami naudotis Paslaugomis, turite būti Kliento darbuotojas arba 
kitaip su juo susijęs. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad i) anksčiau 
nebuvo sustabdytas jūsų naudojimasis Paslaugomis, nebuvote pašalinti 
iš Paslaugų arba neužsiimate jokia veikla, dėl kurios gali būti 
sustabdytas jūsų naudojimasis Paslaugomis ar galite būti pašalinti iš 
Paslaugų, ii) turite ne daugiau kaip vieną paskyrą, iii) turite visus 
įgaliojimus ir teisę sudaryti šias Sąlygas ir iv) šiuo metu dirbate Klientui 
arba esate su juo susiję. 

2. Paskyros 
Jūs esate visiškai atsakingas už savo paskyros ir jos kredencialų 
saugumo užtikrinimą ir turite nedelsdami pranešti mums arba Klientui, jei 
sužinote ar įtariate, kad kažkas prisijungė prie jūsų paskyros be jūsų 
leidimo. Jūs negalite leisti kitiems naudotis Paslaugomis per jūsų 
paskyrą. 



3. Priimtinas naudojimas 
Jūs esate visiškai atsakingas už savo elgesį, kai lankotės ar naudojatės 
mūsų Paslaugomis. Jūs laikysitės mūsų Kliento elgesio kodekso ir visų 
taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su jūsų naudojimusi 
Paslaugomis. Kai tai susiję su bet kokiu Paslaugų naudojimu, jūs: 

 nepažeisite jokio taikytino įstatymo, sutarties, intelektinės 
nuosavybės ar kitų trečiųjų šalių teisių arba nepadarysite delikto; 

 nepriekabiausite, negrasinsite, nebauginsite, nesiųsite šlamšto, 
nesielgsite agresyviai ar nepersekiosite; 

 nenaudosite arba nebandysite naudotis kito naudotojo paskyra be 
to naudotojo leidimo; 

 neparduosite, nenuomosite ar neišsinuomosite jokio Paslaugų 
aspekto; 

 neeksportuosite jokios informacijos, gautos per Paslaugas, ir 
neatskleisite informacijos apie naudotojus už Paslaugų ribų; 

 nesinaudosite Paslaugomis konkurencinei informacijai rinkti, 
lyginamajai analizei arba konkurencingoms paslaugoms kurti, pvz., 
naudodamiesi 
informacija, gauta per mūsų Paslaugas, kad sukurtumėte atskirą 
duomenų bazę; 

 nesinaudosite mūsų Paslaugomis jokiu būdu, kuris galėtų trukdyti, 
sutrikdyti, neigiamai paveikti ar trukdyti tinkamam 
Paslaugų veikimui arba kuris galėtų kokiu nors būdu pakenkti, 
išjungti, perkrauti ar sutrikdyti Paslaugų veikimą; 

 neužsiimsite jokio Paslaugų aspekto atvirkštine inžinerija ir 
nedarysite nieko, kas galėtų rasti šaltinio kodą arba apeiti 
priemones, 
naudojamas siekiant užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie bet 
kurios Paslaugų dalies; 

 nebandysite apeiti bet kokius mūsų naudojamus apribojimus arba 
nebandysite pasiekti kurią nors mūsų Paslaugų funkciją ar sritį, 
kurios 
pasiekti neturite teisės; 

 be mūsų išankstinio raštiško sutikimo nekursite ir nenaudosite 
jokios programos, kuri sąveikauja su mūsų Paslaugomis; 

 nenaudosite jokios duomenų išgavimo priemonės, robotų ar 
panašių duomenų rinkimo ar išgavimo metodų, išskyrus atvejus, 
kai laikomasi visų instrukcijų, 



esančių bet kuriame mūsų pateiktame „robots.txt“ faile, 
kontroliuojančiame automatinę prieigą prie mūsų svetainių dalių; 

 neapeisite ar neignoruosite instrukcijų, esančių bet kuriame mūsų 
pateiktame „robots.txt“ faile, kontroliuojančiame automatinę prieigą 
prie mūsų 
Paslaugų dalių; 

 nesiųsite, neplatinsite ar neskelbsite šlamšto, neužsakytų ar 
masinių komercinių elektroninių pranešimų, grandininių laiškų ar 
piramidinių schemų; 
arba 

 nesinaudosite mūsų Paslaugomis ne pagal paskirtį arba kitais 
neteisėtais, nesąžiningais ar neleistinais būdais, arba neužsiimsite, 
neraginsite užsiimti ar neskatinsite jokios veiklos, kuri pažeidžia 
šias Sąlygas. 

4. Naudotojo turinys 
Mūsų Paslaugos leidžia jums ir kitiems naudotojams kurti, skelbti, 
saugoti ir bendrinti turinį, įskaitant pranešimus, tekstą, nuotraukas, 
vaizdo įrašus, programinę įrangą, garso ir kitą medžiagą (toliau bendrai 
– „Naudotojo turinys“). Išskyrus licenciją, kurią suteikiate toliau, kaip 
numatyta tarp jūsų ir Kliento, jūs išsaugote visas teises į savo Naudotojo 
turinį. Suteikiate „SocialChorus“ neišimtinę, riboto termino licenciją 
pasiekti, naudoti, apdoroti, kopijuoti, platinti, atlikti, eksportuoti ir rodyti 
Naudotojo turinį tik tiek, kiek tai pagrįstai būtina norint a) teikti, prižiūrėti 
ir atnaujinti Paslaugas; b) užkirsti kelią ar išspręsti paslaugų, saugumo, 
pagalbos ar techninius klausimus; c) kaip reikalaujama teisės aktuose; ir 
d) kaip aiškiai raštu leidžia Klientas. Kai skelbiate ar kitaip bendrinate 
Naudotojo turinį, suprantate, kad jūsų Naudotojo turinys ir bet kokia 
susijusi informacija (pvz., jūsų naudotojo vardas ar profilio nuotrauka) 
gali būti matomi kitiems naudotojams. Paslaugos skirtos vidiniam Kliento 
naudojimui, tačiau „SocialChorus“ neatsako už kitų naudotojų veiksmus, 
kuriais jie viešai dalijasi Naudotojo turiniu. 

Nors nesame įsipareigoję atrinkti, redaguoti ar stebėti Naudotojo turinio, 
mes galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties ištrinti arba 
pašalinti Naudotojo turinį. 

5. Naudotojo turinio apribojimai 
Jūs negalite kurti, skelbti, saugoti ar bendrinti Naudotojo turinio: 



 kuris prieštarauja darbdavio elgesio kodeksui; 
 kuris yra neteisėtas, melagingas, šmeižikiškas, nešvankus, 

pornografinis, nepadorus, dviprasmiškas, priekabiaujantis, 
grasinantis, pažeidžiantis privatumo 
arba viešumo teises, trečiosios šalies konfidencialią informaciją, 
piktnaudžiaujantis, kurstantis, klaidinantis ar apgaulingas; 

 kuris sudarytų, skatintų ar duotų nurodymus dėl nusikalstamos 
veikos, pažeistų bet kurios šalies teises ar kitaip 
lemtų atsakomybę arba pažeistų vietos, valstijos, nacionalinę ar 
tarptautinę teisę; 

 kuris gali pažeisti bet kokį bet kurios šalies patentą, prekės ženklą, 
komercinę paslaptį, autorių teises ar kitas intelektinės arba 
nuosavybės teises; 

 kuriame yra arba vaizduojami pareiškimai, pastabos ar teiginiai, 
neatspindintys jūsų nuoširdaus požiūrio ir patirties; 

 kuris apsimeta arba suklaidina dėl jūsų ryšio su bet kuriuo asmeniu 
ar subjektu; 

 kuriame yra nepageidaujamų reklamų, politinių kampanijų, 
reklaminių skelbimų ar raginimų; 

 kuriame yra bet kokios asmens privačios ar asmeninės 
informacijos be to asmens sutikimo; 

 kuriame yra bet kokių virusų, sugadintų duomenų ar kitų žalingų, 
trikdančių ar destruktyvių failų ar turinio; arba 

 kuris, mūsų nuomone, yra nepageidaujamas arba riboja ar trukdo 
bet kuriam kitam asmeniui naudotis mūsų Paslaugomis ar jomis 
mėgautis; 
arba kuris gali lemti Klientui, „SocialChorus“ ar kitiems bet kokio 
pobūdžio žalą ar atsakomybę. 

6. Ribota licencija 
Mūsų Paslaugos, įskaitant tekstą, grafiką, vaizdus, nuotraukas, vaizdo 
įrašus, iliustracijas, prekių ženklus, prekinius pavadinimus, paslaugų 
ženklus, logotipus, šūkius, Naudotojo turinį ir kitą jame esantį turinį, 
priklauso Klientui arba yra jam licencijuotos ir saugomos tiek pagal 
Jungtinių Amerikos Valstijų, tiek pagal užsienio šalių įstatymus. Išskyrus 
atvejus, kai aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, „SocialChorus“ ir mūsų 
licencijų išdavėjai pasilieka visas teises į mūsų Paslaugas. Atsižvelgiant į 
šias Sąlygas, įskaitant jūsų pirmiau pateiktų 3–5 skirsnių laikymąsi, Jums 
suteikiama ribota, neišimtinė, neperleidžiama, nesublicencijuojama, 



atšaukiama licencija įdiegti mūsų mobiliąją programėlę ir naudotis mūsų 
Paslaugomis, jei dirbate Klientui arba esate susiję su juo. Bet koks 
naudojimasis mūsų Paslaugomis be mūsų išankstinio raštiško leidimo 
yra griežtai draudžiamas. Nesilaikant šio nurodymo, automatiškai 
nutraukiama čia suteikta licencija. 

7. Prekių ženklai 
Visi Paslaugose minimi prekių ženklai, registruotieji prekių ženklai, 
produktų pavadinimai ir bendrovių pavadinimai ar logotipai yra jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė. 

8. Trečiųjų šalių turinys 
Mūsų Paslaugose gali būti trečiųjų šalių turinio, įskaitant nuorodas į 
tinklalapius, karjeros skelbimus ir kitą trečiųjų šalių turinį (toliau kartu – 
„Trečiųjų šalių turinys“). Jūs atsakote už sprendimą, ar norite pasiekti 
ar naudoti Trečiųjų šalių turinį ar programas, kurios susietos su 
Paslaugomis. Prieiga prie tokio Trečiųjų šalių turinio ir jo naudojimas, 
įskaitant informaciją, medžiagą, produktus ir paslaugas bet kuriose 
trečiųjų šalių svetainėse arba per jas, yra vykdomas tik jūsų pačių rizika. 

9. Atsiliepimai 
Galite pateikti klausimus, pastabas, pasiūlymus, idėjas, originalią arba 
kūrybinę medžiagą ar kitą informaciją apie savo darbdavį ar Paslaugas 
(toliau bendrai – „Atsiliepimai“). Jūs suteikiate mums neišimtinę, 
sublicencijuojamą, nuolatinę ir neatšaukiamą licenciją naudoti tokius 
Atsiliepimus bet kokiu tikslu, įskaitant įtraukimą į mūsų Paslaugas arba 
kitokį naudojimą komerciniais tikslais nenurodžius jūsų ar be 
kompensacijos jums. 

10. Atsakomybės ribojimas; rizikos prielaida 
Mes nekontroliuojame, nepatvirtiname ir neprisiimame atsakomybės už 
jokį Naudotojo turinį ar Trečiosios šalies turinį, kuris yra prieinamas 
mūsų Paslaugose arba su jomis susijęs. Kiek leidžia galiojantys 
įstatymai, mūsų Paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „tokios, 
kokios prieinamos“, be jokių garantijų, aiškių ar numanomų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo, tinkamumo 
konkrečiam tikslui, teisių ir pažeidimo nebuvimo garantijas. Mes 
neteikiame jokių pareiškimų ar garantijų dėl Paslaugų tikslumo, 
išsamumo, prieinamumo ar patikimumo. Kai kuriose valstijose 



draudžiami šiame skirsnyje aprašyti apribojimai, todėl visi ar kai kurie iš 
pirmiau nurodytų apribojimų gali būti jums netaikomi. 

11. Atsakomybės apribojimas 
Jei manome, kad pažeista Sutartis, šios Sąlygos ar bet kuri kita mūsų 
politika, ir tai galima paprasčiausiai ištaisyti pašalinus tam tikrą 
Naudotojo turinį arba imantis kitų veiksmų, daugeliu atvejų paprašysime 
Kliento imtis veiksmų, o ne įsikišti. Mes galime tiesiogiai įsikišti ir imtis 
veiksmų, kuriuos nustatome kaip tinkamus (įskaitant jūsų paskyros 
išjungimą), jei Klientas nesiima tinkamų veiksmų arba manome, kad yra 
tikėtina žalos mums, Paslaugoms, kitiems naudotojams ar trečiosioms 
šalims, rizika. JOKIU ATVEJU JŪS ARBA MES NEPRISIIMAME 
JOKIOS ATSAKOMYBĖS KITO ATŽVILGIU UŽ PRARASTĄ PELNĄ AR 
PAJAMAS ARBA UŽ BET KOKIUS NETIESIOGINIUS, 
SPECIALIUOSIUS, ATSITIKTINIUS, PASEKMINIUS AR 
BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS, KURIE BUVO PADARYTI PAGAL 
SUTARTĮ, DELIKTĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ, IR 
NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR ŠALIAI BUVO PRANEŠTA APIE 
TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, AR NE. NEBENT JŪS TAIP PAT ESATE 
KLIENTAS (IR NEAPRIBOJANT MŪSŲ TEISIŲ IR TEISIŲ GYNIMO 
PRIEMONIŲ PAGAL SUTARTĮ), NEBŪSITE FINANSIŠKAI ATSAKINGI 
MUMS UŽ ŠIŲ NAUDOTOJO SĄLYGŲ PAŽEIDIMĄ. MŪSŲ 
DIDŽIAUSIA BENDRA ATSAKOMYBĖ JŪSŲ ATŽVILGIU UŽ BET KOKĮ 
NAUDOTOJO SĄLYGŲ PAŽEIDIMĄ YRA 50 JAV DOLERIŲ ($ 50). 
PIRMIAU MINĖTI ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAI NEBUS 
TAIKOMI TIEK, KIEK TAI DRAUDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS 
ĮSTATYMUS, IR NEAPRIBOJA NĖ VIENOS ŠALIES TEISĖS SIEKTI 
TEISINGOS ŽALOS ATLYGINIMO IR JĮ GAUTI. 

12. Taikoma teisė ir teismingumas 
Šios Sąlygos ir jūsų prieiga prie mūsų Paslaugų bei naudojimasis jomis 
bus reglamentuojamas ir aiškinamas bei vykdomas pagal Kalifornijos 
įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos taisykles ar principus 
(Kalifornijoje ar kitoje jurisdikcijoje), dėl kurių būtų taikomi bet kurios kitos 
jurisdikcijos įstatymai. Bet koks šalių ginčas bus tinkamai išspręstas 
Kalifornijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstijos ar federaliniuose 
teismuose, posėdžiaujančiuose San Francisko apygardoje, Kalifornijoje. 



13. Eksporto reikalavimų atitiktis 
Visoms mūsų Paslaugoms arba jų daliai gali būti taikomos JAV eksporto 
kontrolės ir ekonominių sankcijų įstatymai (toliau – „Eksporto 
kontrolė“). Jūs sutinkate laikytis visų Eksporto kontrolės priemonių, kai 
jos susijusios su jūsų prieiga ir naudojimusi mūsų Paslaugomis. Jūs 
patvirtinate ir garantuojate, kad i) esate ne šalyje, kuriai taikomas JAV 
vyriausybės embargas arba kurią į sąrašą įtraukė JAV vyriausybė kaip 
„teroristams paramą teikiančią“ šalį; ir ii) jūs nesate įtraukti į jokį JAV 
vyriausybės draudžiamų ar apribotų šalių sąrašą. 

14. Komerciniai punktai 
Jei ją įsigyja bet kuri JAV vyriausybės agentūra, tokia agentūra 
pripažįsta, kad a) Paslaugos yra „komercinė kompiuterio programinė 
įranga“ arba „komercinės kompiuterinės programinės įrangos 
dokumentacija“ 48 C.F.R. §12.212 ir 48 C.F.R. §227.7202 tikslais, jei 
taikoma; ir b) tokios agentūros teisės apsiriboja tomis teisėmis, kurios 
konkrečiai suteikiamos pagal šias Sąlygas. 

15. Sąlygų pakeitimai 
Mes retkarčiais galime pakeisti šias Sąlygas. Jei atliksime pakeitimų, 
apie tokius pakeitimus pranešime, pvz., atsiųsime pranešimą el. paštu, 
pranešime per mūsų Paslaugas arba paskelbsime iš dalies pakeistas 
mūsų Paslaugų Sąlygas ir atnaujinsime pirmiau nurodytą datą – 
„Paskutinio atnaujinimo data“. Jei pranešime nenurodyta kitaip, 
pakeistos Sąlygos įsigalios iš karto, o toliau pasiekdami mūsų Paslaugas 
ir naudodamiesi jomis po to, kai pateiksime pranešimą, patvirtinsite, kad 
sutinkate su pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistomis Sąlygomis, 
turite daugiau nesijungti prie mūsų Paslaugų ir jomis nesinaudoti. 

16. Įvairios nuostatos 
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar 
neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Sąlygų 
ir neturės poveikio visų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui. Šios 
Sąlygos yra visa sutartis tarp mūsų dėl jūsų prieigos prie mūsų Paslaugų 
ir naudojimosi jomis. Šių Sąlygų vykdymas vyksta mūsų nuožiūra, o bet 
koks mūsų nesugebėjimas įvykdyti ar įgyvendinti bet kokią šių Sąlygų 
teisę ar nuostatą nebus laikomas tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. 
Šių Sąlygų skirsnių pavadinimai pateikiami tik patogumo dėlei ir neturi 
jokios teisinės ar sutartinės galios. Nuorodos į „įskaitant“ arba „apima“ 



reiškia „įskaitant, be apribojimų“. Išskyrus atvejus, kai šiame dokumente 
nurodyta kitaip, šios Sąlygos yra skirtos tik šalių naudai ir jomis 
nesiekiama jokiam kitam asmeniui ar subjektui suteikti trečiųjų šalių 
naudos gavėjų teises. 

17. Papildomos sąlygos „iOS“ naudotojams 
Šios sąlygos taikomos, jei prisijungiate arba naudojate mūsų mobiliąją 
programėlę (toliau – „Programėlė“) „Apple Inc.“ (toliau – „Apple“) 
mobiliajame įrenginyje. 

a) Patvirtinimas. Sąlygos sudaromos tik tarp mūsų, o ne su „Apple“, o kai 
jos sudarytos tarp „Apple“ ir mūsų, mes atsakome tik už Programėlę ir 
jos turinį. 
b) Licencijos apimtis. Pagal Sąlygas jums suteikta licencija yra ribota 
neperleidžiama licencija naudoti Programėlę bet kuriuose „Apple“ prekės 
ženklo produktuose, kuriuos turite ar valdote, ir kaip leidžiama „Apple“ 
naudojimo taisyklėse, nustatytose „App Store“ paslaugų teikimo 
sąlygose, išskyrus tai, kad tokią Programėlę gali pasiekti, įsigyti ir 
naudoti kitos paskyros, susijusios su pirkėju per „Šeimos bendrinimo“ 
funkciją arba įsigiję kelias jos licencijas. 
c) Priežiūra. „Apple“ neprivalo teikti jokių su Programėle susijusių 
priežiūros ir palaikymo paslaugų. 
d) Garantija. Tokiu būdu, kuris nėra veiksmingai atmestas pagal Sąlygų 
10 skirsnį, mes atsakome tik už bet kokias garantijas – aiškias ar 
numanomas pagal įstatymus. Jei Programėlė neatitinka kurios nors 
taikomos garantijos, kurios nėra veiksmingai atsisakyta pagal 10 skirsnį, 
galite apie tai pranešti „Apple“, o „Apple“ gali grąžinti Programėlės 
įsigijimo kainą (jei tokia yra); ir, kiek tai leidžiama pagal galiojančius 
įstatymus, „Apple“ neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų, susijusių 
su Programėle, o bet kokie kiti reikalavimai, nuostoliai, atsakomybė, 
žala, kaštai ar išlaidos, susijusios su bet kokios garantijos nesilaikymu, 
bus mūsų vienintelė atsakomybė. 
e) Atsakomybė. Mes, o ne „Apple“, atsakome už bet kokių jūsų ar bet 
kurios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su Programėle arba jūsų 
Programėlės turėjimu ir (arba) naudojimu, nagrinėjimą, įskaitant, bet 
neapsiribojant: i) pretenzijas dėl atsakomybės už produktus; ii) bet 
kokius tvirtinimus, kad Programėlė neatitinka kokių nors taikytinų teisinių 
ar norminių reikalavimų; ir iii) pretenzijas, kylančias iš vartotojų apsaugos 
ar panašių teisės aktų. 



f) IP pretenzijos. Tuo atveju, jei trečioji šalis teigia, kad Programėlė arba 
jos turėjimas ir naudojimas pažeidžia bet kurios trečiosios šalies 
intelektinės nuosavybės teises, mes, o ne „Apple“, atsakysime tik už 
tokių ieškinių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tyrimą, 
gynimą, reguliavimą ir patenkinimą. 
g) Trečiosios šalies naudos gavėjai. „Apple“ ir jos dukterinės įmonės yra 
šių Sąlygų trečiųjų šalių naudos gavėjai ir turės teisę (ir bus laikoma, kad 
sutiko su šia teise) vykdyti šias Sąlygas jūsų, kaip trečiosios šalies 
naudos gavėjo, atžvilgiu. 

18. Papildomos sąlygos „Google“ ir „Android“ naudotojams 
Jei pasiekiate Paslaugas ir jomis naudojatės per įrenginį, kurį pagamino 
ir (arba) pardavė „Google“, arba gavote Programėlę iš „Google“, turite 
naudotis Paslaugomis pagal visas papildomas sąlygas, įtrauktas į 
„Google Play“ paslaugų teikimo sąlygas, kurios kartais pateikiamos (jų 
dabartinę versiją galima rasti adresu https://play.google.com/intl/en-
US_us/about/play-terms.html), arba bet kokias tokias sąlygas, kurias 
kartais platina ir paskelbia „Google“. 

 


