Mājas lapas lietošanas noteikumi

Terms of website use

Atsauces šajos lietošanas noteikumos uz
"LONGO" un "mēs" ir atsauces uz SIA
„Longo Latvia”, juridiskā adrese: Rīga,
Skanstes iela 50, LV-1013, reģistrācijas
numurs 4020314707,

References in these terms of use to "the
LONGO" and "we" are references to JSC
“Longo
Latvia”,
registration
number
4020314707, legal address: Skanstes street
50, Riga, Latvia, LV-1013.

Šajā lapā (kopā visiem tajā minētiem
dokumentiem) ir noteikti LONGO tīmekļa
vietnes www.longo.lv , www.longo.lt ,
www.longo.ee (turpmāk tekstā - "mājaslapa")
lietošanas noteikumi. Šie noteikumi attiecas
uz visiem mūsu mājaslapas lietotājiem un
apmeklētājiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos
lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot
mūsu
mājaslapu.
Izmantojot
mūsu
mājaslapu, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem
lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat
šiem
lietošanas
noteikumiem,
lūdzu,
neizmantojiet mūsu mājaslapu.

This page (together with the documents
referred to on it) set out the terms of use on
which you may make use of the websites
www.longo.lv , www.longo.lt , www.longo.ee
(hereafter referred to as "website" ). These
terms apply to all users of, and visitors to, our
website. Please read these terms of use
carefully before you start to use our website.
By using our website, you indicate that you
accept these terms of use. If you do not
agree to these terms of use, please do not
use our website.

1. Piekļuve mūsu mājaslapai
LONGO nevar garantēt, ka mūsu mājaslapa
vai mājaslapas, ar kurām tā ir saistīta,
vienmēr būs jums pieejamas. LONGO patur
tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt
un apturēt mājaslapu. LONGO neuzņemas
atbildību, ja kāda iemesla dēļ mūsu
mājaslapa vai citi nav pieejama jebkurā laikā.

1. Accessing our website
The LONGO can't guarantee that our website
or the websites to which our website are
linked will always be available to you. The
LONGO reserves the right to amend,
suspend the website without notice. The
LONGO will not be liable if for any reason our
website is unavailable at any time or for any
period.

2. Paļaušanās uz ievietoto
informāciju
2.1.
Mūsu
mājaslapa
ir
pieejama
daudziem lietotājiem, tādēļ tās pamatmērķis
ir sniegt vispārēju informāciju par LONGO,
norādot, ko mēs darām un kā mēs to
paveicam, sniegt informāciju par aktuālajiem
transportlīdzekļu pārdošanas piedāvājumiem,
kā arī atbalstīt uzņēmējdarbības procesus
mūsu organizācijas iekšienē un ārpus tās.
2.2.
Lai gan LONGO cenšas nodrošināt,
ka publicēšanas laikā šī vispārīgā informācija
un piedāvājumi mūsu mājaslapā ir precīza,
jebkura mūsu mājaslapā esošā informācija
jebkurā brīdī var būt novecojusi vai nepilnīga.
Ja jūs uzskatāt, ka jebkāda informācija mūsu
mājaslapā ir neprecīza, lūdzu, informējiet
LONGO, un mēs to izvērtēsim. LONGO
neuzņemas atbildību, kas izriet no jebkādas
paļaušanās uz vispārīgu informāciju, kas ir
ievietota mūsu mājaslapā.
2.3.
Izvietojot
savā
mājaslapā
personiskus komentārus, statistikas analīzes,

2. Reliance on Information Posted
2.1.
Our website is accessed by a
multitude of users and therefore have been
prepared with the primary aim of providing
general information for and about the
LONGO, detailing what we do and how we do
it, to provide information on current vehicle
sales offers and to support the business
process requirements both inside and outside
of the organisation.
2.2.
Although the LONGO endeavors to
ensure that this general information and
offers on our website is accurate at the time
of publication, any of the information on our
website may be out of date or incomplete at
any given time. If you believe that any
information on our website is inaccurate
please let the LONGO know and we will
investigate this. The LONGO disclaims all
liability and responsibility arising from any
reliance on such general information placed
on our website.
2.3.
Where the LONGO makes personal
commentaries, statistical analyses, corporate

korporatīvos datus un citus trešās puses
materiālus, mēs nekontrolējam un ne
vienmēr apstiprinām to saturu vai atklājumus.
LONGO neuzņemas atbildību par šādu
materiālu precizitāti.
2.4.
Informācija klientiem par konkrētiem
transportlīdzekļiem
ir
pieejama
mūsu
mājaslapā. Tās saturs var tikt mainīts, un
LONGO veic saprātīgus pasākumus, lai
regulāri
atjauninātu
informāciju
par
aktuālajiem piedāvājumiem. Par jebkuru
neprecizitāti lūdzam ziņot LONGO.
3.

Preču zīmes un intelektuālais
īpašums
3.1.
Mūsu mājaslapā izmantotie un
izvietotie logotipi un preču zīmes ir mūsu
reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes vai
citu personu preču zīmes. Jūs nedrīkstat
izmantot šīs preču zīmes bez mūsu
iepriekšējas rakstiskas atļaujas vai attiecīgās
(-o) preču zīmes (-u) īpašnieka (-u) atļaujas.
3.2.
LONGO ir šis mājaslapas un ar to
saistītās
tehniskās
infrastruktūras
un
publicētā materiāla intelektuālā īpašuma
tiesību īpašnieks vai licenciāts. Šie darbi ir
aizsargāti ar autortiesību likumiem. Visas
tiesības ir rezervētas.
3.3.
Ievērojot
turpmāk
izklāstītos
ierobežojumus,
jūs
varat
lejupielādēt,
apskatīt un drukāt materiālus no mūsu
tīmekļa vietnēm, lai tikai personīgos un
nekomerciālos
nolūkos
vai
iekšējai
nekomerciālai apritei jūsu organizācijā. Cita
lietošana nav atļauta bez mūsu iepriekšējas
rakstiskas
piekrišanas.
Bez
mūsu
iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nav
atļauts izmantot mūsu tīmekļa vietnē
izvietotos
materiālus
vai
to
daļas
komerciāliem nolūkiem.
3.4.
Jūs
nedrīkstat
nekādā
veidā
pārveidot papīra vai digitālās kopijas no
jebkādiem materiāliem, kuri tiek izdrukāti vai
lejupielādēti no mūsu mājaslapas. Jūs
nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas,
fotogrāfijas, video vai audio failus vai jebkuru
grafiku atsevišķi no jebkura pavadoša teksta.
3.5.
Neviena preču zīme, autortiesības
vai citi īpašumtiesību paziņojumi, kas ietverti
mūsu tīmekļa vietnē esošajos materiālos vai
parādās šajos materiālos, nedrīkst būt pilnīgi
vai daļēji izmainīti vai dzēsti.
3.6.
Atļauja
reproducēt
materiālu
neattiecas uz materiālu, kas identificēts kā
piederīgs trešajām pusēm, pirms šādu
materiālu reproducēšanas jums ir jāsaņem
attiecīgo īpašnieku atļauja.
3.7.
Ja jūs drukājat, kopējat vai

data and other third party material available
on our website, we do not control and do not
necessarily endorse their contents or findings
in any way, and we are not responsible for
the accuracy of such material.
2.4.
For potential clients, information
relating to specific vehicles can be found in
our website. The content may be subject to
change and the LONGO takes reasonable
steps to up-date key relevant information.
Any inaccuracy should be brought to the
attention of the LONGO.
3. Trademarks and intellectual
property
3.1.
The trademarks and logos used and
displayed on our website are our registered
and unregistered trademarks or those of
others. You may not use these trademarks
without our prior written permission or that of
the owner(s) of the trade mark(s) in question.
3.2.
The LONGO is the owner or the
licensee of all intellectual property rights in
our website, the technical infrastructure
relating to them, and in the material
published on them. Those works are
protected by copyright laws. All such rights
are reserved.
3.3.
Subject to the restrictions set out
below, you may download, view and print
material from our websites for your personal
non-commercial use or for internal noncommercial
circulation
within
your
organisation. No other use is permitted
without our prior written consent. You may
not use any part of the materials on our
websites for commercial purposes without
obtaining our prior written consent.
3.4.
You must not modify the paper or
digital copies of any materials you have
printed off or downloaded in any way. You
must not use any illustrations, photographs,
video or audio sequences or any graphics
separately from any accompanying text.
3.5.
No trade mark, copyright or other
proprietary notices contained in or appearing
on material from our website should be
altered or removed in whole or in part.
3.6.
The permission to reproduce material
does not extend to material identified as
belonging to third parties, where you must
obtain the permission of the relevant owners
before reproducing such material.
3.7.
If you print off, copy or download any

lejupielādējat jebkuru mūsu vietnes daļu,
pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu
tiesības
izmantot
mūsu
mājaslapu
nekavējoties tiks pārtrauktas un jums
jāiznīcina visas jūsu tādējādi iegūto materiālu
kopijas.

part of our website in breach of these terms
of use, your right to use our websites will
cease immediately and you must destroy any
copies of the materials you have made.

4. Pieejamība
LONGO mērķis ir padarīt mūsu mājaslapu un
materiālu pieejamu pēc iespējas lielākam
cilvēku skaitam. Mēs cenšamies nodrošināt,
lai mūsu mājaslapa tiktu pārbaudīta visās
bieži izmantotajās pārlūkprogrammās un
vairākos ekrāna lasītājos, taču, lūdzu, ņemiet
vērā, ka, ja jūs izmantojat vecāku vai
novecojušo pārlūka versiju, mājaslapas
saturs var būt nepilnīgs.

4. Accessibility
The LONGO aims to make our website and
the material provided on them accessible to
as many people as possible. We endeavor to
ensure that our website have been tested on
all commonly used browsers and on a
number of screen readers, but please note
that you may see inconsistencies in the
presentation of pages if you are using an
older or deprecated version of a browser.

5. Mūsu atbildība
Materiāls, kas redzams mūsu mājaslapā, tiek
nodrošināts bez jebkādām garantijām,
nosacījumiem vai garantijām attiecībā uz tā
precizitāti. Mēs neuzņemamies nekādu
atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai
izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas
radušies jebkuram lietotājam saistībā ar
mūsu mājaslapu vai saistībā ar mūsu
mājaslapas izmantošanu, nespēju izmantot
to vai ar kādu no saistītajām mājaslapām un
jebkādiem materiāliem ieskaitot, bet ne tikai,
ienākumu vai ieņēmumu zudumu; peļņas
zudumu; paredzamo ietaupījumu zudumu;
datu zudumu; nemateriālās vērtības zudumu.

5. Our Liability
The material displayed on our website is
provided without any guarantees, conditions
or warranties as to its accuracy. We hereby
expressly exclude any liability for any direct,
indirect or consequential loss or damage
incurred by any user in connection with our
website or in connection with the use,
inability to use, or results of the use of our
website, any websites linked to them and any
materials posted on them, including, without
limitation, loss of income or revenue; loss of
profits or contracts; loss of anticipated
savings; loss of data; loss of goodwill.

6. Neatļauta lietošana
6.1.
Jūs varat izmantot mūsu mājaslapu
tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat
izmantot mūsu mājaslapu:

jebkādā veidā, kas pārkāpj visus
piemērojamos vietējos, nacionālos vai
starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;

jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs,
krāpniecisks vai kaitīgs citiem lietotājiem, vai
tam ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitējošs
mērķis vai iznākums.

pārsūtīt vai sūtīt jebkuru nevēlamu
vai neatļautu reklāmu vai reklāmas
materiālus vai jebkādu citu līdzīgu solījumu
(surogātpastu).

apzināti pārsūtīt jebkādus datus,
nosūtīt vai augšupielādēt jebkādu materiālu,
kurā
ir
vīrusi,
Trojas
zirgi,
tārpi,
spiegprogrammatūras vai citas kaitīgas
programmas vai līdzīgs datora kods, kas
paredzēts, lai nelabvēlīgi ietekmētu jebkura
datora programmatūras vai aparatūras
darbību.
6.2.
Jums nav tiesību piekļūt bez

6. Prohibited Uses
6.1.
You may use our website only for
lawful purposes. You may not use our
website:

in any way that breaches any
applicable local, national or international law
or regulation.

in any way that is unlawful, fraudulent
or harmful to other users, or has any
unlawful, fraudulent or harmful purpose or
effect.

to transmit, or produce the sending
of,
any
unsolicited
or
unauthorized
advertising or promotional material or any
other form of similar solicitation (spam).

to knowingly transmit any data, send
or upload any material that contains viruses,
Trojan horses, worms, spyware or any other
harmful programs or similar computer code
designed to adversely affect the operation of
any computer software or hardware.
6.2.

You also agree not to access without

autorizācijas, traucēt, bojāt vai izjaukt jebkuru
mūsu mājaslapas daļu; jebkuru iekārtu vai
tīklu, kurā tiek uzglabātas mūsu mājaslapa;
jebkura programmatūra, ko izmanto mūsu
mājaslapas uzturēšanā; vai jebkuru iekārtu
vai tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko
izmanto trešā persona.
7.

authority, interfere with, damage or disrupt
any part of our website; any equipment or
network on which our website are stored; any
software used in the provision of our
websites; or any equipment or network or
software owned or used by any third party.

Informācija par jums un jūsu
apmeklējumiem mūsu mājaslapā
LONGO apstrādā informāciju par jums
saskaņā ar mūsu privātuma politiku.
Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat
šādai apstrādei un jūs garantē, ka visi jūsu
sniegtie dati ir precīzi.

7. Information about you and your
visits to our website
The LONGO processes information about
you in accordance with our privacy policy. By
using our website, you consent to such
processing and you warrant that all data
provided by you is accurate.

8. Vīrusi, datora ļaunprātīga izmantošana
un citi pārkāpumi
8.1.
Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot
mūsu mājaslapu, apzināti ieviešot vīrusus un
citu programmatūru, kas ir ļaunprātīgi vai
tehnoloģiski kaitīga. Jūs nedrīkstat mēģināt
iegūt
nesankcionētu
piekļuvi
mūsu
mājaslapai, serverim, kurā tiek saglabāta
mājaslapa, vai jebkuru serveri, datoru vai
datubāzi, kas ir pievienota mūsu mājaslapai.
Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu tīmekļa vietnēm,
izmantojot pakalpojuma atteices uzbrukumu
(DOS) vai izplatītu pakalpojuma atteices
uzbrukumu (DDOS).
8.2.
LONGO var ziņot par šādiem
pārkāpumiem
attiecīgajām
tiesībsargājošajām
iestādēm,
un
mēs
sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot jūsu
identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu
tiesības izmantot mūsu mājaslapu tiks
pārtrauktas nekavējoties.
8.3.
LONGO neuzņemas atbildību par
jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko
radījis
izplatīts
pakalpojuma
atteices
uzbrukums, vīrusi vai cita tehnoloģiski kaitīga
programmatūra, kas var inficēt jūsu
datortehniku, datorprogrammas, datus, tajā
skaitā lejupielādējot jebkuru mājaslapā
ievietoto materiālu. Izmantojot internetu, jums
ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība pret
vīrusiem un jāveic citi drošības pasākumi.

8. Viruses, Computer Misuse and
other Offences
8.1.
You must not misuse our website by
knowingly introducing viruses or other
material which is malicious or technologically
harmful. You must not attempt to gain
unauthorized access to our website, the
server on which the websites are stored or
any server, computer or database connected
to our website. You must not attack our
website via a denial-of-service attack (DOS)
or a distributed denial-of-service attack
(DDOS).
8.2.
The LONGO may report any such
breach to the relevant law enforcement
authorities and we will co-operate with those
authorities by disclosing your identity to them.
In the event of such a breach, your right to
use our websites will cease immediately.
8.3.
The LONGO will not be liable for any
loss or damage caused by a distributed
denial-of-service attack, viruses or other
technologically harmful material that may
infect your computer equipment, computer
programmes, data or other proprietary
material due to your use of our website or to
your downloading of any material posted on
it. You should ensure that you have
appropriate protection against viruses and
other security arrangements in place when
using the internet.

9. Saikne ar mūsu mājaslapu
9.1.
Jūs varat saistīt materiālu ar mūsu
mājaslapu, ja vien jūs rīkojaties godīgi un
likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai vai
neizmantojot to, bet jūs nedrīkstat izveidot
saiti tādā veidā, lai norādītu uz jebkādu
asociāciju ar mums vai apliecinājumu no
mūsu puses, ja tādu nav.
9.2.
LONGO patur tiesības atsaukt
saiknes atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.

9. Linking to our website
9.1.
You may link to material on our
website, provided you do so in a way that is
fair and legal and does not damage our
reputation or take advantage of it, but you
must not establish a link in such a way as to
suggest any form of association, approval or
endorsement on our part where none exists.
9.2.
The LONGO reserves the right to
withdraw linking permission without notice.

9.3.

Ja vēlaties izmantot materiālus mūsu
mājaslapā šajos noteikumos neminētajos
veidos, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz
adresi info@longo.lv.

If you wish to make any use of
material on our websites other than that set
out above, please address your query
to info@longo.lv .

10. Apturēšana un izbeigšana
10.1. Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim,
vai ir bijuši šo noteikumu pārkāpumi,
izmantojot mūsu mājaslapu. Ja noticis šo
noteikumu pārkāpums, mēs paturam tiesības
var rīkoties tā, kā mēs uzskatām par
vajadzīgu.
10.2. Šo noteikumu neievērošana ir būtisks
lietošanas noteikumu, saskaņā ar kuriem
jums ir atļauts izmantot mūsu mājaslapu,
pārkāpums. Pārkāpuma gadījumā mēs
varam veikt visas vai jebkuru no sekojošām
darbībām:

tūlītēja, pagaidu vai pastāvīgu mūsu
mājaslapas lietošanas tiesību atsaukšana.

visu jūsu ievietoto ziņu vai materiālu
nekavējoša, īslaicīga vai pastāvīga dzēšana
no mūsu mājaslapas.

brīdinājums.

tiesvedība pret jums par visu
izdevumu atlīdzināšanu, ko rādija pārkāpums
(tajā skaitā, bet ne tikai, pamatotas
administratīvās un juridiskās izmaksas).

ziņošana tiesībsargājošām iestādēm.
10.3. LONGO neuzņemas atbildību par
darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo
noteikumu pārkāpumiem. Šajos noteikumos
aprakstītā atbildes rīcība nav ierobežota, un
mēs varam veikt jebkādas citas darbības,
kuras
mēs
pamatoti
uzskatām
par
piemērotām.

10. Suspension and Termination
10.1. We will determine, in our discretion,
whether there has been a breach of these
terms through your use of our website. When
a breach of these terms has occurred, we
may take such action as we deem
appropriate.
10.2. Failure to comply with these terms
constitutes a material breach of the terms of
use upon which you are permitted to use our
website, and may result in our taking all or
any of the following actions:

immediate, temporary or permanent
withdrawal of your right to use our website.

immediate, temporary or permanent
removal of any posting or material uploaded
by you to our website.

issue of a warning to you.

legal proceedings against you for
reimbursement of all costs on an indemnity
basis (including, but not limited to,
reasonable administrative and legal costs)
resulting from the breach.

disclosure of such information to law
enforcement authorities.
10.3. The LONGO excludes liability for
actions taken in response to breaches of
these terms. The responses described in
these terms are not limited, and we may take
any other action we reasonably deem
appropriate.

11. Vispārējā informācija
11.1. LONGO jebkurā laikā var pārskatīt
šos lietošanas noteikumus, izmainot šo lapu.
Daži no noteikumiem, kas ietverti šajos
lietošanas noteikumos, var tikt aizstāti ar
noteikumiem vai paziņojumiem, kas publicēti
citur mūsu mājaslapā.
11.2. Latvijas Republikas tiesām būs
ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru
prasību, kas rodas vai saistīta ar mūsu mājas
lapas apmeklējumu, lai gan LONGO patur
tiesības celt prasību pret jums par šo
nosacījumu pārkāpšanu jūsu mītnes valstī vai
citā attiecīgajā valstī.
11.3. Ja kāds no šiem lietošanas
noteikumiem nonāk pretrunā ar normatīvo
regulējumu, šāds noteikums tiks uzskatīts par
izslēgtu no šiem lietošanas noteikumiem. Tas
neietekmēs noteikumu spēkā esamību,
likumību un izpildāmību.

11. General information
11.1. The LONGO may revise these terms
of use at any time by amending this page.
Some of the provisions contained in these
terms of use may also be superseded by
provisions or notices published elsewhere on
our websites.
11.2. Courts of Republic of Latvia will have
exclusive jurisdiction over any claim arising
from, or related to, a visit to our website
although the LONGO retains the right to bring
proceedings against you for breach of these
conditions in your country of residence or any
other relevant country.
11.3. If at any time any provision of these
terms of use is or becomes invalid or illegal in
any respect, such provision shall be deemed
to be severed from these terms of use. The
validity, legality, and enforceability of these
terms of use shall not be affected or impaired
as a result.

9.3.

