
NAUOJIMOSI SĄLYGOS
www.revizija.lt 

Ši interneto svetainė www.revizija.lt (toliau – ir Svetainė) priklauso ir ją tvarko MB Revizija, juridinio asmens kodas
304178448, adresas  Gedimino pr. 28, 503 kab., 01104 Vilnius, telefono numeris +370 683 66 149, elektroninio
pašto adresas info@revizija.lt (toliau – ir mes).

Apsilankę Svetainėje teisiškai  įsipareigojate laikytis šių sąlygų. Svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su
šiomis sąlygomis.

Svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti. Nei Svetaine, nei jos turiniu nesiekiama teikti teisinių ar kitų profesinių
konsultacijų, taip pat reklamuoti teikiamų paslaugų. Mes visiškai neatsakome už jokią žalą, patiriamą vadovaujantis
Svetainėje pateikiama informacija ir (arba) kita medžiaga. Mes visiškai neatsakome dėl pasekmių, kylančių Jums ir
(arba) trečiosioms šalims susipažįstant ir (arba) naudojantis Svetaine ir (arba) jos turiniu.

Svetainė ir joje pateikiama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, jos turinys, kodas, vaizdai, tekstas, turinio
elementai, domeno pavadinimas ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso mums
ir (arba)  trečiosioms šalims, kai  taikytina.  Draudžiama be išankstinio raštiško mūsų sutikimo atkurti,  platinti ir
(arba) bet kokiu būdu trečiosioms šalims teikti Svetainėje esančią informaciją. 

Mes  neprisiimame atsakomybės už techninius, saugumo ar kitus  Jūsų programinės ar kompiuterinės technikos
sutrikimus,  kuriuos  galėjo  nulemti naudojimasis  Svetaine  (virusai,  slapukai  ar  pan.).  Bet  koks  turinys,
atsisiunčiamas ar kitaip gaunamas naudojantis Svetaine, atsisiunčiamas Jūsų paties rizika, ir už Jūsų kompiuterinei
sistemai ar prietaisui padarytą žalą arba dėl tokio atsisiuntimo ar naudojimosi  paslaugomis prarastus duomenis
atsakote tik Jūs patys. 

Svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri
trečiosios šalys. Mes neprivalome stebėti ar vertinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už
tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Galime bet  kuriuo  metu  ir  be  jokio  išankstinio  pranešimo  keisti Svetainę,  įskaitant  informacijos  pakeitimą,
papildymą,  pašalinimą iš  Svetainės,  šių  sąlygų keitimą ir  kt.  Jūs  įsipareigojate  nuolat  peržiūrėti šias  sąlygas  ir
susipažinti su pakeitimais.

Šioms  sąlygoms  taikomi  Lietuvos  Respublikos  įstatymai.  Su  šiomis  sąlygomis  susiję  ginčai  priklauso  išimtinei
Lietuvos teismų jurisdikcijai.
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