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SVARBU: PRAŠOME ĮDĖMIAI PERŽIŪRĖTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS 
(TOLIAU – SĄLYGOS). SĄLYGOS SUDRO PRIVALOMĄ SUTARTĮ TARP JŪSŲ 
(TOLIAU – JŪS) IR „FRANCHISE WORLD HEADQUARTERS” LLC, (TOLIAU FWH, 
ME ARBA MŪSŲ). 

PRITARDAMI SĄLYGOMS, JŪS TAIP PAT SUPRANTATE IR SUTINKATE SU 
MŪSŲ PAREIŠKIMU APIE RIVATUMO APSAUGĄ, KURIS YRA ĮTRAUKTAS Į ŠIĄ 
SUTARTĮ IR YRA JOS DALIS. MŪSŲ PAREIŠKIME APIE PRIVATUMO APSAUGĄ 
YRA APRAŠYTA, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR DALINAMĖS 
INFORMACIJA.  

MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖS NESKIRTOS NAUDOTI, TAIP PAT NĖRA 
ORIENTUOTOS Į JAUNESNIUS NEI 18 METŲ ASMENIS.  

1. Pritarimas naudojimo sąlygoms - (Viršuje) 

Mes valdome Interneto svetaines (toliau – Interneto svetainės), esančias adresu: 
www.mysubway-lt ir vykdome jų prieglobą serveriuose, kurie yra Slovakijoje, „Subway®” 
prekės frančizės davėjo „Subway International” B.V. (toliau - “SIBV”) ir „Subway®“ prekės 
ženklo reklamuotojo „SFAFT“ B.V. vardu 

PRISIJUNGDAMI, NARŠYDAMI IR (ARBA) NAUDODAMI INTERNETO PUSLAPIUS 
ARBA PASLAUGAS, APIE KURIAS YRA SKELBIAMA INTERNETO SVETAINĖSE, JŪS 
SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS. JŪS SUTINKATE GAUTI REIKIAMUS 
PRANEŠIMUS (JEI TOKIE BŪTŲ). JŪS PATVIRTINATE, KAD JUMS YRA MAŽIAUSIAI 



AŠTUONIOLIKA (18) METŲ ARBA KAD ESATE PILNAMETIS PAGAL SAVO ŠALIES 
ĮSTATYMUS. JEI NENORITE BŪTI SAISTOMAS ŠIŲ SĄLYGŲ, PRAŠOME 
NEPRISIJUNGTI PRIE INTERNETO SVETAINIŲ, NENARŠYTI JOSE IR JOMIS 
NESINAUDOTI.   

Savo nuožiūra bet kuriuo metu galime pakeisti Sąlygas. Pakeistos sąlygos įsigalios iškart po jų 
paskelbimo ir toliau naudodamiesi Interneto svetaine jūs sutinkate su naujomis Sąlygomis. Esate 
atsakingas už tai, kad būtumėte informuotas apie visus pokyčius. Jei nesutinkate su naujomis 
Sąlygomis, jūsų vienintelė priemonė yra nutraukti naudojimąsi Interneto svetainėmis. 

Nors mes galime dėti pagrįstas pastangas, kad Internetinėse svetainėse pateiktume tikslią ir 
savalaikę informaciją apie „Subway®“ prekės ženklą, neturėtumėte manyti, kad pateikta 
informacija visada yra naujausia ar kad Interneto svetainėse yra visa susijusi turima informacija.  

Interneto svetainėse gali būti „Subway®“ restoranų ieškiklis; informacija apie meniu ir 
maistingumą; informacija apie visuomeninį maitinimą; kontaktinė informacija; informacija 
„Apie mus“, įskaitant istoriją, naujienas, socialinę atsakomybę ir DUK; informacija apie karjerą; 
ir „Subway®“ franšizės informaciją. 

Interneto svetainėse pateikta informacija apie meniu arba maistingumą yra skelbiama tik 
informaciniais tikslais, ir darytina prielaida, kad atskiri restoranai laikėsi ingredientų reikalavimų 
ir mūsų standartizuotų receptų. Informaciją apie maistingumą kaupia registruotas dietologas, 
naudodamas patvirtintų maisto gamintojų, nepriklausomų laboratorijų ir USDA maistinių 
medžiagų duomenų bazės standartinės informacijos maistingumo analizę. Pateikta informacija 
apie maistingumą yra paremta standartiniais receptais ir gaminio receptūromis, tačiau nedidelius 
skirtumus gali lemti metų laikas, naudojimasis alternatyvaus tiekėjo paslaugomis, šalies regionas 
ir (arba) nedideli produkto sudėties skirtumai. Tam tikra informacija apie produktus ar 
maistingumą gali būti taikoma ne visuose restoranuose. Jei turite klausimų apie produktus, 
procedūras ar ingredientus konkrečiame restorane, prašome susisiekite su restoranu. 

Nors ir valdome Interneto svetaines, mes nesame atsakingi už „Subway®“ restoranų veiklą. 
Restoranai priklauso ir juos valdo nepriklausomi franšizės gavėjai. Kiekvienas restoranas yra 
pats savarankiškai atsakingas, kad būtų jame būtų laikomasi teisinių ir norminių aktų, už bet 
kokius klausimus, susijusius su meniu nurodytų patiekalų pardavimu jums, ir už bet kokius su 
darbo santykiais susijusius klausimus restorane.  

Interneto svetainėse gali būti nuorodos į informaciją apie darbo galimybes, kurią paskelbėme 
mes arba „Subway®“ restoranai. Darbo galimybės, apie kurias yra skelbiama adsresu internete 
www.mysubwaycareer.com, yra siejamos tik su restoranui, o ne su mums ar mūsų filialais. Tai 
reiškia, kad informaciją apie darbo galimybes paskelbęs restoranas yra vienas pats atsakingas už 
darbo reikalavimų nustatymą, visų samdos sprendimų priėmimą ir visus kitus su darbo santykiais 
jo veikloje susijusius klausimus.  

Mes negauname jokių prašymų, kuriuose pateikiate restoranui, veikiančiam franšizės pagrindu, 
kopijos. Mes nekontroliuojame to, ar esate pakviečiami darbo pokalbiui arba ar esate įdarbinami. 
Mes nekontroliuojame franšizės gavėjų darbo santykių politikos ir praktikos. Taip pat nei mes, 
nei „SIBV”, nei mūsų filialai neįdarbiname nepriklausomų franšizės gavėjų. Jei jus įdarbina 
restoranas, kuris yra franšizės gavėjas, tik tas franšizės gavėjas bus jūsų darbdavys, o ne mes, 
„SIBV” arba mūsų filialai.  



Jokia Internetinėse svetainėse esanti informacija netarnauja, kaip pasiūlymas parduoti arba 
raginimas pirkti frančizę. Ji skelbiama tik informaciniais tikslais. Kilus prieštaravimų arba 
skirtumų dėl turinio aiškinimo, turi būti vadovaujamasi tekstu ta kalba, kuria yra parengtas 
„Subway®“ franšizės atskleidimo dokumentas (FAD). Franšizė yra siūloma tik pagal prospektą. 
Pasiūlymas parduoti franšizę pradedamas tik pristačius FAD jums, laikantis įstatymų, kurie 
reglamentuoja franšizės pardavimo galimybes.  

2. Su informacija susijusi praktika ir komunikacija - (Viršuje) 

Mums svarbus jūsų privatumas. Mes pateikiame pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame 
paaiškinama mūsų su informacija susijusi praktika ir kaip mes galime naudoti ir dalintis jūsų 
asmenine informacija. Išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus yra reikalaujama papildomo 
pranešimo ar sutikimo, prisijungdami prie interneto puslapių, naršydami juose ir (arba) 
naudodamiesi jais arba juose skelbiamomis paslaugomis, jūs sutinkate su mūsų pareiškimu dėl 
privatumo apsaugos ir asmeninės informacijos bei bet kokių pateiktų duomenų rinkimu, 
naudojimu ir atskleidimu pagal mūsų pareiškimą apie privatumo apsaugą. Spustelėkite 
www.mysubway.lt/privacy-statement-lt, kad galėtumėte peržiūrėti mūsų pareiškimą apie 
privatumo apsaugą, kuris yra šios Sutarties dalis.  

Pagal mūsų pareiškimą apie privatumo apsaugą, mes galime naudoti informaciją, kurią pateikėte 
mums, kad galėtume susisiekti su jumis. Galite rinktis, kaip mums susisiekti su jumis. Galite 
pasirinkti gauti elektroninius laiškus arba tekstinius pranešimus į jūsų nurodytu elektroninio 
pašto dėžutės adresu arba mobiliojo telefono numeriu. Kai pasirenkate bet kurį iš šių susisiekimo 
būdų, jūs suprantate ir sutinkate, kad iš mūsų gausite rinkodaros, naujienų ir kitus pranešimus.  

Jei turite „Subway®“ paskyrą, perjungdami pasirinkimus savo paskyroje galite atsisakyti 
elektroninių laiškų ar SMS žinučių gavimo. Arba, jei anksčiau pasirinkote gauti iš mūsų naujienų 
ir pasiūlymų elektroninius laiškus, galite spustelėti čia esančią nuorodą ir sekti nurodymus, kad 
pakeistumėte gaunamus pranešimus.  

Be to, patys mūsų pranešimai gali turėti galimybę atsisakyti jų gavimo. Pavyzdžiui, mūsų 
naujienų ir pasiūlymų elektroniniuose laiškuose yra prenumeratos atsisakymo nuoroda.  

Jūs sutinkate, kad jums gali tekti valdyti kiekvieno atskirai bendravimo metodo komunikacijos 
nuostatas. Pavyzdžiui, atsisakę gauti elektroninius laiškus rinkodaros tema jūs vis tiek gausite 
tekstinius pranešimus, jei pasirinkote juos gauti. Nors darome viską, kad galėtumėte pasiūlyti 
patogius jūsų komunikacijos nuostatų tvarkymo metodus, jums gali tekti atskirai koreguoti savo 
nuostatas kiekvienam komunikavimo tipui. Be to, net jei atsisakėte gauti elektroninius laiškus 
rinkodaros tema, jūs suprantate ir sutinkate, kad mes galime toliau siųsti jums elektroninius 
laiškus dėl jūsų užsakymų, kuriuos pateikėte internetu arba per „Subway®” programėlę, ir savo 
paskyrą. Jei gaunate pranešimus tiesiogiai iš „Subway®” frančizės gavėjo, jums reikės atsisakyti 
jų siuntimo tiesiogiai iš frančizės gavėjų.   

Interneto svetainėse jums gali būti pasiūlytos galimybės perduoti turinį per trečiųjų šalių 
socialinių tinklų svetaines ir produktus. Bet kokiam trečiųjų šalių socialinių tinklų funkcijų 
naudojimui yra taikomos atitinkamos trečiosios šalies svetainės ar produkto naudojimo sąlygos, 
o ne šios sąlygos, nebent jums būtų pranešta kitaip. Tokiu atveju bus taikomos tokiame 
pranešime nurodytos sąlygos. 



3. Vaikai ir duomenų rinkimas - (Viršuje) 

Interneto svetainės nėra orientuotos į jaunesnius nei aštuoniolikos metų asmenis, arba tuos, kurie 
nėra pilnamečiai pagal jūsų jurisdikcijoje galiojančius įstatymus. Jei esate nepilnametis, tuomet 
turite kartu su savo tėvu / motina arba globėju peržiūrėti šias sąlygas, ir jie turi sutikti su šiomis 
sąlygomis, kad galėtumėte naudotis Interneto svetainėmis.  

Jei jūsų tėvas / motina arba globėjas nesutinka su šiomis sąlygomis, tuomet turite nedelsiant 
liautis naudoję Interneto svetaines. Mes sąmoningai neleisime jaunesniems nei aštuoniolikos 
metų asmenims arba tokiems, kurie nėra pilnamečiai pagal atitinkamoje jurisdikcijoje 
galiojančius įstatymus teikti internetu informacijos apie save (pvz., jų vardai, pavardės, el. pašto 
adresas ir telefono numeris). Jei nepilnametis pateikė mums asmeninę informaciją be tėvo / 
motinos sutikimo, prašome, kad tėvas/motina nedelsiant susisiektų su mūsų privatumo skyriumi 
elektroninio pašto adresu privacy@subway.com.  Mes dėsime visas pagrįstas pastangas, kad 
operatyviai ištrintume nepilnamečio asmens asmeninę informaciją iš savo serverių ir įrašų. 

4. Nuosavybė - (Viršuje) 

Jei nenurodyta kitaip, visa Interneto svetainėse esanti medžiaga yra saugoma, kaip autorių teisės, 
prekės ženklo apipavidalinimas, prekių ženklai ir (arba) kita intelektinė nuosavybė, kuri 
priklauso mums ir kurią mes licencijuojame ar naudojame. „Subway®“ ir logotipas „Subway®“ 
yra registruoti prekės ženklai ir paslaugų ženklai, kurie priklauso ir kuriuose įregistravo „Subway 
IP Inc.“ ir kuriuos mes licencijuojame. „Subway IP Inc.“ ženklai Interneto svetainėse reiškia kai 
kuriuos ženklus, kuriuos šiuo metu JAV ir (arba) vienoje ar keliose kitose šalyse valdo arba 
kontroliuoja „Subway IP Inc.“ arba bendrovės licencijos turėtojai. Viešai rodomi šie ženklai ir su 
jais susiję pranešimai nėra išsamus visų „Subway IP Inc.“ ar bendrovės licencijos turėtojų 
visame pasaulyje nuosavybės teisių rinkinys, ir „Subway IP Inc.“ gali turėti arba valdyti kitas 
nuosavybės teises vienoje ar keliose šalyse už JAV ribų. Visos aiškiai nesuteiktos teisės yra 
saugomos. Sąlygomis jums nesuteikiamos jokios teisės į „Subway®“ sistemos ar bet kurio 
paslaugų teikėjo prekių ženklus ar paslaugų ženklus, kaip apibrėžta žemiau esančiame 8 punkte. 
Interneto svetainėse taip pat gali būti įvairių trečiųjų šalių pavadinimų, prekių ženklų ir paslaugų 
ženklų, kurie priklauso atitinkamiems jų savininkams. 

Mes reaguosime į pranešimus apie įtariamus autorių teisių pažeidimus, kurie atitinka JAV 
Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių akte nurodytą procesą. Jei manote, kad jūsų autorių 
teisės pažeidžiamos Interneto svetainėse, galite pateikti raštišką pranešimą šiuo elektroninio 
pašto adresu: DMCA@subway.com.  

5. Komentarai - (Viršuje) 

Naudojantis mūsų Interneto svetainėmis jums gali būti suteikta galimybė paskelbti arba atsiųsti 
mums komentarus, klausimus, pagyrimus ir skundus (toliau – Komentaras).  

Bet koks jūsų komentaras yra savanoriškas, nekonfidencialus ir neatlygintinas. 

Jūs sutinkate, jūs esate ir liksite patys atsakingi už jūsų pareikštų komentarų turinį. Kalbant apie 
bet kokius jūsų siunčiamus ar siunčiamus komentarus, jūs negalėsite: 

a. Perduoti bet kokią neteisėtą, grasinančio turinio, įžeidžiančią, priekabiaujančio, 
kankinančio pobūdžio, melagingą, nešvankią, pornografinio turinio, šmeižikišką, 
pažeidžiančią kito asmens privatumą, grasinančią, grėsmingą, įžeidžiančią, neapykantą 



keliančią ar rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu nemalonią ar kitokią neigiamą informaciją 
arba rašytinę, grafinę ar fotografinę medžiagą; 

b. Bet kokiu būdu pakenkti nepilnamečiams ar grasinti jiems kaip nors pakenkti; 
c. Apsimetinėti bet kokiu asmeniu ar subjektu arba klaidingai pareikšti savo tapatybę ar 

statusą ar kitaip klaidingai pateikti savo tapatybę ar status, arba iškraipyti savo ryšį su 
asmeniu ar subjektu; suklastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais siekiant 
paslėpti bet kokios medžiagos, perduodamos per Interneto svetaines, kilmę; 

d. Perduoti bet kokią medžiagą, kuri pažeidžia bet kurių trečiųjų šalių patentus, prekės 
ženklus, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitą intelektinę nuosavybę, privatumą, 
viešumą ar kitas teises; 

e. Tyčia ar netyčia pažeisti bet kurį galiojantį įstatymą, reglamentą ar statutą ir bet kokius 
įstatymų galią turinčius reglamentus; arba  

f. Persekioti ar kitaip priekabiauti, grasinti ar pažeisti kitų asmenų teises; arba rinkti, 
saugoti ar tvarkyti, arba bandyti rinkti, saugoti ar tvarkyti asmens duomenis apie 
trečiąsias šalis be jų žinios ar sutikimo. 

Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įpareigoti atlikti bet kurio ar visų šių veiksmų: (a) ištirti 
teiginį, kad bet koks Interneto svetainėse paskelbtas Komentaras neatitinka Sąlygų, ir savo 
nuožiūra nuspręsti pašalinti arba paprašyti pašalinti bet kokį komentarą; (b) pašalinti bet kokį 
Komentarą, kuris yra užgaulus, neteisėtas ar žlugdantis, ar kitaip neatitinkantis Sąlygų; (c) 
nutraukti vartotojo prieigą prie Interneto svetainių; (d) stebėti, redaguoti ar atskleisti bet kokį 
Komentarą Interneto svetainėse; arba (e) redaguoti ar ištrinti bet kokį Interneto svetainėse 
paskelbtą turinį, neatsižvelgiant į tai, ar toks turinys pažeidžia ar nepažeidžia šių Sąlygų. 

Pagal „Subway®“ prekės ženklo politiką, laisvanoriškos idėjos nėra svarstomos. Nors esame 
dėkingi, kad skyrėte laiko mums, negalime peržiūrėti jokių naujų idėjų, kurios buvo pateiktos 
asmenų ar subjektų, nepriklausančių „Subway®“ sistemai.  

Jei atsiųstumėte mums idėją, jūs aiškiai atsisakote bet kokių pretenzijų mūsų ir mūsų filialų 
atžvilgiu ryšium su mūsų svarstomais, naudojamais ar kuriamais bet kokiais produktais, dizainu, 
koncepcija ar kitokia medžiaga, kurie yra panašūs arba identiški bet kuriai idėjai, kurią atsiuntėte 
dabar arba atsiųsite ateityje. Jūs suteikiate prekės ženklo intelektinės nuosavybės savininkui 
„Subway IP Inc.“ ir jo paskirtiems asmenims neterminuotą, neatšaukiamą, neišskirtinę, pilnai 
apmokėtą, honoraru nepadengiamą licenciją naudoti bet kokią idėją be jokių apribojimų ir be 
jokio mokesčio ar kitokio atlygio, ar leidimo ar pranešimo jums ar trečiajai šaliai.  

Ši licencija be apribojimų apima neatšaukiamą teisę atgaminti, paruošti išvestinius kūrinius, 
derinti su kitais darbais, keisti, versti, platinti kopijas, demonstruoti, vykdyti ir (arba) licencijuoti 
idėją ir visas su ja susijusias teises „Subway IP Inc.“ ar jo paskirtų asmenų visame pasaulyje 
vardu neribotą laiką, visose laikmenose, kurios yra dabar ar bus vėliau žinomos arba sukurtos. 
Be to, jūs garantuojate ir sutinkate, kad buvo atsisakyta bet kokių „moralinių teisių“, susijusių su 
bet kokia autorių teisių saugoma medžiaga. „Subway IP Inc.“ neprivalės jokios idėjos laikyti 
konfidencialia.  

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes, mūsų filialai, „Subway IP Inc.“ ir jo paskirtieji asmenys 
patys galime kurti idėjas, gaminius, dizainus, koncepcijas ar kitą medžiagą arba gauti idėjų iš 
kitų asmenų, kurios gali būti panašios ar tapačios jūsų idėjai. Šiuo atsisakote bet kokių 
pretenzijų, kurias galimai turėjote, galimai turite dabar ir (arba) galbūt turėsite ateityje, kad bet 
kokios idėjos, gaminiai, dizainai, koncepcijos ar kita medžiaga, kurią priėmėme, peržiūrėjome ir 



(arba) panaudojome mes patys, mūsų filialai, „Subway IP Inc.“ ar jos paskirtieji asmenys yra 
panašūs į jūsų idėją. 

6. Interneto svetainių turinys ir naudojimas - (Viršuje) 

Interneto svetainėse skelbiamo turinio negalima jokiu būdu kopijuoti ar platinti, modifikuoti, 
perpublikuoti, įkelti, paskelbti ar perduoti, išskyrus atvejus, kai mes leidžiame kitaip. 

Visas Interneto svetainėje esantis turinys priklauso mums nuosavybės teise ir yra autoriau teisių, 
autorinių teisių ar kitų teisių objektas, ir jokia Interneto svetainėje esanti informacija neturi būti 
suprantama, kaip bet kokiu būdu suteikianti bet kokias intelektinės nuosavybės ar kitas teises ar 
su tuo susijusio prestižo nuosavybės ar nuosavybės teises, ar išimtines naudojimo teises, ar 
netiesiogiai, ar panaikinant, ar kitaip. Jūs sutinkate jokiu būdu nekurti jokių išvestinių kūrinių iš 
arba pasinaudojant Interneto svetainėse skelbiamu turiniu.  

Jūs sutinkate, kad neteisėtas Interneto svetainės turinio naudojimas gali mums padaryti 
nepataisomą žalą ir kad neteisėto naudojimo atveju mes turėsime teisę gauti draudimą kartu su 
visomis kitomis įstatymų numatytomis ar nešališkomis priemonėmis. 

Priimtini naudojimo būdai ir kiti apribojimai. Interneto svetainių atžvilgiu, jūs negalite ir negalite 
leisti trečiosioms šalims:  

a. Naudoti Interneto svetaines bet kokiam tikslui, kuris yra neteisėtas ar draudžiamas šių 
Sąlygų; 

b. Pašalinti arba pakeisti bet kokius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklus ar kitus 
pranešimus apie nuosavybės teises;  

c. Bandyti įgyti nuosavybę ar nuosavybės teisę į Interneto svetaines, įskaitant Turinį; 
d. Bet kokiu komerciniu būdu naudoti, kopijuoti, platinti, pakartotinai paskelbti, rodyti, 

atskleisti, įkelti, skelbti ar perduoti internetines paslaugas; 
e. Išsinuomoti, išnuomoti, parduoti, sublicencijuoti, paskolinti, versti, sujungti, pritaikyti, 

priskirti ar perduoti internetines paslaugas arba derinti jas su ar įtraukti į bet kurias kitas 
programas ar paslaugas; 

f. Prisijungti arba bandyti prisijungti prie mūsų sistemų, programų arba duomenų, kurie 
nėra viešai prieinami;  

g. Tvarkyti bet kokius Interneto svetainių techninius apribojimus, naudoti bet kokius 
įrankius, siekiant aktyvuoti Interneto svetainėse išjungtas funkcijas ir funkcionalumus,  
ardyti, dekompiliuoti, pakeisti inžineriją, kopijuoti šaltinio ar objekto kodo formatu arba 
kurti išvestinius kūrinius, paremtus internetinėmis paslaugomis; 

h. Atlikti arba bandyti atlikti bet kokius veiksmus, kurie trukdytų tinkamam Interneto 
svetainių darbui, neleistų kitiems vartotojams patekti į Interneto svetaines ar jomis 
naudotis, arba lemtų nepagrįstai ar neproporcingai didelę apkrovą mūsų infrastruktūrai; 

i. Perduoti, teikti, eksportuoti ar reeksportuoti internetines paslaugas pažeidžiant embargą, 
prekybos sankcijas ar kitus technologijos kontrolės ar eksporto įstatymus ir kitus teisės 
aktus; jūs taip pat patvirtinate ir garantuojate, kad (i) nesate valstybėje, kuriai taikomas 
JAV vyriausybės embargas, arba kuri JAV vyriausybė nurodymu yra įvardijama, kaip 
„teroristus remianti“ šalis; arba ii) įtrauktoje į bet kurį JAV vyriausybės draudžiamų ar 
ribojamų šalių sąrašą; 

j. Naudoti arba paleisti bet kokią neleistiną technologiją ar automatizuotą sistemą, kad 
pasiektumėte internetines paslaugas arba ištrauktumėte turinį iš internetinių paslaugų, 



įskaitant, bet tuo neapsiribojant, vorus, robotus, informaciją iš kitų sistemų 
parsiunčiančius sprendimus ar neinternetinius skaitytuvus;  

k. Bandyti išjungti, sugadinti, perkrauti, pakenkti ar įgyti neteisėtą prieigą prie Interneto 
svetainių ar mūsų serverių; 

l. Naudoti Interneto svetaines tokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal šias Sąlygas. 

7. Nuorodos - (Viršuje) 

Jūsų patogumui ir informacijai Interneto svetainėse gali būti nuorodos į kitas svetaines. Mes 
nekontroliuojame tų svetainių ar jų privatumo praktikos, kurios gali skirtis nuo mūsų privatumo 
praktikos. Mūsų pareiškimas apie privatumo apsaugą netaikomas trečiųjų šalių interneto 
svetainėms. Mes nereiškiame pritarimo ir neteikiame jokių pareiškimų apie trečiųjų šalių 
interneto svetaines. Jei nuspręstumėte trečiosios šalies tinklalapiui suteikti asmeninę informaciją, 
nurodant, kaip jo turėtojai galėtų naudotis jūsų asmenine informacija, tokiu atveju mūsų 
pareiškimas apie privatumo apsaugą nebus taikomas. Mes raginame peržiūrėti bet kurios 
interneto svetainės, kurioje teikiate asmeninę informaciją, privatumo praktiką. Kai kurios 
trečiosios šalys gali rinkti ir dalintis su mumis asmenine informacija. Tokiu atveju dalijimąsi 
informacija reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo praktika, o ne mūsų pareiškimas apie 
privatumo apsaugą. 

8. Paslaugų teikėjai - (Viršuje) 

Kad galėtumėtės naudotis Interneto svetainėmis įvairiais aspektais, mes dirbame su paslaugų 
teikėjais. Paslaugų teikėjai, jais neapsiribojant, yra šie: „Beast Lab“ agentūrą, „Value Pay 
Services” LLC, „Paydiant Inc.“, „PLXIS” LLC, „CashStar” Inc. ir „Google“ (toliau - paslaugų 
teikėjai). Mūsų svetaines palaiko „Google“ teikiamos paslaugos. Jūs sutinkate laikytis visų 
sąlygų ir pranešimų, kuriuos gali pateikti „Google“, įskaitant, be jokių apribojimų, kaip nurodyta 
šiose nuorodose: 

http://maps.google.com/help/terms_maps.html 
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html 
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/gme_aup.html 

 

9.  Atsakomybę patvirtinantis teiginys - (Viršuje) 

JEI AIŠKIAI NENUMATYTA KITAIP, BET KOKS TURINYS, MEDŽIAGA, 
INFORMACIJA IR PASLAUGOS INTERNETO SVETAINĖSE GAMINIŲ ATŽVILGIU YRA 
SIŪLOMI „TOKIE, KOKIE YRA“ IR „TOKIE, KOKIE YRA GALIMI“, BE JOKIŲ SĄLYGŲ 
ARBA GARANTIJOS, TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTOS, TIEK IR NUMANOMOS. MES 
NEREIŠKIAME JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, 
ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUMATOMŲ PARDAVIMO IR TINKAMUMO 
KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. MES NEGARANTUOJAME, KAD INTERNETO 
SVETAINĖSE VEIKIANČIOS FUNKCIJOS NEBUS NEPERTRAUKIAMOS AR VEIKS BE 
KLAIDŲ, KAD INTERNETO SVETAINĖSE AR JŲ SERVERIUOSE NEBUS VIRUSŲ AR 
KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ, AR KAD DEFEKTAI BUS IŠTAISYTI, NET JEI 
MES APIE JUOS ŽINOTUME.  

Mes negarantuojame, kad Interneto svetainės, bet kokios rinkmenos arba programinė įranga, arba 
bet koks šaltinis, kurį galima atsisiųsti per Interneto svetaines, nebus pakenkti tokių žalingų 



programų, kaip virusai, kirminai ir Trojos arkliai, arba kitų kodų arba defektų, kurie pasižymi už-
teršimo arba naikinimo savybėmis.  

Išskyrus atvejus, kai gali būti aprašyta kitaip, visa Interneto svetainėse esanti medžiaga yra 
prieinama tik tam, kad būtų pateikiama informacija apie „Subway®“ restoranus. Jei naudojatės 
Interneto svetainėmis iš kitų vietovių, jūs esate atsakingi už visų galiojančių įstatymų laikymąsi. 

11. Nėra užduoties - (Viršuje) 

Jokiu būdu negalite perduoti ar perleisti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas. Bet 
koks toks perdavimas ar perleidimas yra negaliojantis. 

12. Atskiriamumas - (Viršuje) 

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata arba tokios nuostatos taikymas bet kuriam asmeniui ar 
aplinkybėmis yra laikomi negaliojančiais, neteisėtais ar neįgyvendinamais dėl kokios nors 
priežasties, tai neturės įtakos likusioms šių Sąlygų nuostatoms ir tokių nuostatų taikymui kitiems 
asmenims ar aplinkybėmis. Kiek įmanoma, teismas, pripažinęs tokią nuostatą negaliojančia, 
neteisėta ar neįgyvendinama, teismas turi pakeisti ir išaiškinti nuostatą taip, kad ji taptų galiojanti 
ir vykdytina visų asmenų ar subjektų atžvilgiu, ir užtikrinti maksimalią galimą apsaugą 
asmenims, kuriems priklauso žalos atlyginimas galiojimo, teisėtumo ir vykdytinumo ribose 

13. Jokio atsisakymo - (Viršuje) 

Tai, kad mes primygtinai nereikalaujame griežtai laikytis bet kurios šių Sąlygų nuostatos, negali 
būti aiškinama, kaip atsisakymas nuo bet kokių nuostatų ar teisių. 

14. Antraštės - (Viršuje) 

Šių Sąlygų antraštės yra naudojamos tik patogumui ir nuorodai. Aiškinant šias Sąlygas, tokių 
antraščių turi būti nepaisoma. 

15. Visiškas supratimas - (Viršuje) 

Šios Sąlygos ir čia esantis pareiškimas apie privatumo apsaugą sudaro bendrą susitarimą tarp 
jūsų ir mūsų dėl jūsų naudojimosi Interneto svetainėmis. 

 


