
 

 

PAKALPOJUMU LĪGUMS 

(Lietotnei Nokia WiFi, kas tiek izmantota Android ierīcēs) 

 

Šis juridiski saistošais līgums tiek noslēgts starp jums, ja līguma nosacījumiem piekrītat savā 

vārdā, vai juridisko personu, kuras vārdā Jūs rīkojaties, ja esat pilnvarots to noslēgt sava 

uzņēmuma vai citas organizācijas vārdā, (turpmāk tekstā — “Jūs”) un uzņēmumu “Nokia 

Apps Distribution LLC” un tā saistītajiem uzņēmumiem, kā tas paskaidrots tālāk, (turpmāk 

tekstā — “Licences devējs”). Līgums regulē to, kā Jūs izmantojat pakalpojumus un resursus 

(turpmāk tekstā — “Pakalpojumi”), kas ir pieejami vai iespējoti Nokia WiFi ierīcē (turpmāk 

tekstā — “Ierīce”), lietotnē Nokia WiFi (turpmāk tekstā — “Licencētā lietotne”), Nokia WiFi 

tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā — “Tīmekļa vietne”), Home Portal portālā vai jebkurā citā 

Ierīcēs iegultajā programmatūrā (turpmāk tekstā — “Programmatūra”). “Saistītais 

uzņēmums” ir juridiska persona, kuru pārvalda Licences devējs, kura pārvalda Licences 

devēju vai kura atrodas vispārējā Licences devēja pārvaldībā. Jēdziens “pārvaldība” nozīmē 

tiešas vai netiešas īpašumtiesības uz vairāk par 50 % akciju vai interešu ar tiesībām balsot 

par direktoriem vai līdzvērtīgām tiesībām tikmēr, kamēr pastāv šādas īpašumtiesības vai 

līdzvērtīgas pārvaldības tiesības. 

Lejupielādējot, instalējot vai izmantojot Pakalpojumus, Jūs piekrītat ievērot šī pakalpojumu 

līguma noteikumus (turpmāk tekstā — “Līgums”). Ja nepiekrītat šī Līguma noteikumiem, 

Jums nav tiesību izmantot Pakalpojumus un Jums ir jāatinstalē Pakalpojumi no visām 

ierīcēm, kurās Pakalpojumi ir instalēti.  Licences devējs jebkurā laikā var grozīt šo Līgumu. 

Visjaunākā šī Līguma versija vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē 

www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. Mēs paturam tiesības grozīt, mainīt vai aizstāt 

jebkuru šī Pakalpojumu līguma daļu, publicējot grozījumus un/vai izmaiņas mūsu tīmekļa 

vietnē. Jums ir pienākums periodiski pārbaudīt, vai tīmekļa vietnē nav publicēti grozījumi. Ja 

pēc grozījumu publicēšanas Jūs turpināsiet izmantot Pakalpojumus, tiks uzskatīts, ka Jūs 

piekrītat publicētajiem grozījumiem. 

ŠĪ LĪGUMA18. PUNKTĀ IR IEKĻAUTA PRASĪBA PAR OBLIGĀTU INDIVIDUĀLU STRĪDU 

RISINĀŠANU UN ATRUNA PAR ATTEIKŠANOS NO KOLEKTĪVU PRASĪBU IESNIEGŠANAS 

TIESĀ/PRASĪBU IESNIEGŠANAS TIESAI AR ZVĒRINĀTAJIEM. CIKTĀL TAS IR PIEMĒROJAMS, ŠIS 

NOTEIKUMS PAREDZ INDIVIDUĀLU STRĪDU RISINĀŠANU, LAI ATRISINĀTU STRĪDU NEVIS 

IENIEGTU INDIVIDUĀLU VAI KOLEKTĪVU PRASĪBU TIESĀ. 

Pakalpojumi un jebkāda informācija, dati, teksts un/vai citi materiāli, kas ir pieejami 

Pakalpojumos vai ar to starpniecību, tostarp jebkādas Pakalpojumos pieejamās tiesības un 

bez ierobežojumiem īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, pieder Licences 

devējam un/vai tā licences devējiem un tiek aizsargāti ar starptautisko līgumu noteikumiem 

un jebkādiem citiem piemērojamo tās valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā Pakalpojumi 

tiek izmantoti.  

 

Pakalpojumi Jums tiek licencēti, nevis pārdoti. Jums ir tiesības Pakalpojumus izmantot tikai 

saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ja vien Pakalpojumiem nav pievienots atsevišķs licences 



 

 

līgums, tādā gadījumā prevalējošs spēks ir šī atsevišķā licences līguma noteikumiem, un 

Jums ir jāpiekrīt šāda atsevišķā licences līguma noteikumiem. Licences devējs patur visas 

tiesības, kas nav tieši piešķirtas Jums.   

 

Uz to, kā Jūs izmantojat noteiktus Pakalpojumus un kādas darbības tajos veicat, vai uz 

Ierīces iegādi var attiekties papildu noteikumi (turpmāk tekstā — “Papildu noteikumi”), 

tostarp, bet ne tikai, šādi: (1) Licences devēja Konfidencialitātes politika (skatiet 6. punktu); 

(2) jebkādas garantijas vai papildu noteikumi iegādei, ko Licences devējs pievienojis Jūsu 

Ierīcei, tostarp, bet ne tikai, ierobežotā garantija aparatūrai, kas pieejama tīmekļa vietnē 

www.nokia.com/wifi/legal/warranty/; un (3) jebkādi papildu noteikumi vai nosacījumi, ko 

Licences devējs var laiku pa laikam izdot. Ja šī Līguma noteikumi neatbilst Papildu 

noteikumiem, prevalējošs spēks attiecībā uz šo Pakalpojumu vai Ierīci ir Papildu 

noteikumiem. 

 

1. Licences tvērums 

 

Šo Licencētās lietotnes licenci Jums piešķīra Licences devējs. Šī ir vienīgi neekskluzīva, 

nenododama, atsaucama un nepiešķirama licence, kas dod tiesības izmantot Licencēto 

lietotni jebkurā ierīcē, kur darbojas Android operētājsistēma (turpmāk tekstā — “Android 

produkts”), kas pieder Jums vai kuru Jūs pārvaldāt. 

 

Šī licence, ko jums piešķīra Programmatūras Licences devējs, ir vienīgi neekskluzīva, 

nenododama, atsaucama un nepiešķirama licence, kas dod tiesības instalēt un izmantot 

Programmatūru vienā vai vairākās Ierīcēs, kuras iegādājāties no Licences devēja.  

 

2. Ierobežojumi attiecībā uz izmantošanu un tiesībām 

Šī licence nedod Jums tiesības izmantot Licencēto lietotni nevienā tādā Android produktā 

vai izmantot Programmatūru nevienā tādā ierīcē vai produktā, kas nepieder Jums vai kuru 

Jūs nepārvaldāt, un Jums nav tiesību izplatīt Pakalpojumus vai padarīt tos pieejamus tīklā, 

kur tos vienlaikus varētu izmantot vairākās ierīcēs, kas nepieder Jums vai kuras Jūs 

nepārvaldāt. Jums nav tiesību izīrēt, nomāt, aizdot, pārdot, tālākizplatīt vai apakšlicencēt 

Pakalpojumus. Jums nav tiesības veikt šādas darbības ar Pakalpojumu un tā 

atjauninājumiem vai jebkuru tā daļu: kopēt (izņemot, ja tas ir nepārprotami atļauts saskaņā 

ar šo licenci), dekompilēt, veikt reverso inženieriju, izjaukt, mēģināt izgūt avota kodu, 

modificēt vai izveidot atvasinātus darbus (izņemot un vienīgi tiktāl, ciktāl iepriekšminētie 

ierobežojumi ir aizliegti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai ciktāl to atļauj 

licencēšanas noteikumi, kas regulē jebkura Pakalpojumos iekļauta atvērtā pirmkoda 

komponenta izmantošanu). Jums nav tiesību piekļūt Pakalpojumiem, lai izveidotu līdzīgu vai 

konkurējošu tīmekļa vietni, lietotni vai pakalpojumu. Jebkurš mēģinājums to darīt tiek 

uzskatīts par Licences devēja un tā licences devēju tiesību pārkāpumu. Jūs piekrītat 

izmantot Pakalpojumus tikai tādā veidā, kas atbilst visām piemērojamo tiesību aktu 

prasībām, tostarp tās valsts vai reģiona vietējo tiesību aktu prasībām, kurā Jūs dzīvojat vai 

kurā Jūs lejupielādējat vai izmantojat Pakalpojumus, ieskaitot, bet ne tikai, piemērojamos 



 

 

ierobežojumus attiecībā uz autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Jums nav 

tiesību noņemt vai iznīcināt autortiesību paziņojumus vai citus preču zīmju apzīmējumus, 

kas ietverti Pakalpojumos un/vai redzami uz Ierīcēm. Jums nav tiesību izmantot 

Pakalpojumus, pārkāpjot jebkuras trešās puses tiesības, tostarp pārkāpjot vai nelikumīgi 

piešķirot trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, tiesību aktus privātuma jomā vai citas 

tiesības. 

Ja Jūs pārkāpsiet šos ierobežojumus, Licences devējs var izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to 

neziņojot, un pret Jums var tikt iesniegta prasība tiesā, kā arī pieprasīts atlīdzināt 

zaudējumus. Jums ir pienākums nodrošināt, lai šāda pārkāpuma rezultātā Licences devējam 

netiktu radīti nekādi zaudējumi. Pakalpojumi nav izstrādāti, ražoti vai paredzēti 

izmantošanai vidē, kurā Pakalpojumu kļūme var izraisīt nāvi, miesas bojājumus vai smagus 

fiziskus vai vides bojājumus, piemēram, projektējot vai ekspluatējot kodoliekārtas, aviācijas 

navigācijas sistēmas vai sakaru sistēmas, gaisa satiksmes vadības sistēmas, tiešās dzīvību 

uzturošās iekārtas vai ieroču sistēmas, vai iekārtu tiešsaistes kontrolei jebkādā bīstamā 

vidē, kur nepieciešams nodrošināt darbību bez traucējumiem (turpmāk tekstā — “Ārkārtīgi 

bīstamas darbības”). Licences devējs un izplatītāji nepārprotami atsakās no jebkādām 

tiešām vai netiešām garantijām saistībā ar piemērotību izmantošanai Ārkārtīgi bīstamām 

darbībām. Jūs apstiprināt un garantējat, ka Jūs neizmantosiet Pakalpojumus iepriekš 

minētajos nolūkos. Jūs piekrītat novērst un atlīdzināt Licences devējam jebkādus 

zaudējumus un atbildību un jebkāda veida kaitējumu, kas Licences devējam rodas tādēļ, ka 

Jūs pārkāpāt iepriekš minētos garantijas noteikumus. 

 

Iespēja izmantot Pakalpojumus var uz laiku tikt pārtraukta, iepriekš par to nebrīdinot, šādos 

gadījumos: ja nepieciešams veikt uzturēšanu un labošanu; drošības apsvērumu dēļ; 

sistēmas kļūmes dēļ; vai citu apstākļu dēļ. Licences devējs pēc saviem ieskatiem var pilnībā 

pārtraukt Pakalpojumu.    

Ierīcēm, kas tiek pārdotas Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), nav CE sertifikāta, un tās 

ir paredzētas izmantošanai tikai ASV.  Šādas ierīces atbilst ASV Federālās sakaru 

komisijas (Federal Communications Commission — FCC) noteikumu 15. daļas 

nosacījumiem. Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi: (1) Ierīces nedrīkst izraisīt kaitīgus 

traucējumus, un (2) Ierīcēm ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas 

var izraisīt nevēlamu darbību.  

3. Noteikumi saistībā ar atjauninājumiem 

 

Licences devējs laiku pa laikam var izstrādāt ielāpus, kļūdu labojumus, atjauninājumus, 

jauninājumus un citas Pakalpojumu veiktspējas modifikācijas, kas saistīti ar pamata 

savienojamību, iestatīšanu un gaisa sistēmu atjauninājumiem (turpmāk tekstā — 

“Atjauninājumi”). Šīs licences noteikumi attiecas uz visiem Licences devēja nodrošinātajiem 

Atjauninājumiem, ar kuriem tiek aizstāti un/vai papildināti sākotnējie Pakalpojumi, ja vien 

šādiem Atjauninājumiem nav pievienota atsevišķa licence, tādā gadījumā ir spēkā šīs 

atsevišķās licences noteikumi. 



 

 

 

Ja Jūs izmantojat Pakalpojumus, Jūs piekrītat šādu Atjauninājumu automātiskai lejupielādei 

un instalēšanai, un tie var tikt automātiski lejupielādēti un instalēti Jūsu Android produktā 

un Ierīcēs (pēc nepieciešamības), iepriekš par to neziņojot un nepieprasot sniegt nekādu 

papildu piekrišanu. 

 

Ja nevēlaties saņemt šādus Atjauninājumus, Jūsu vienīgais aizsardzības līdzeklis ir: 

(i) Licencētās lietotnes atjauninājumiem — izslēgt automātiskās atjaunināšanas 

funkcionalitāti Android produkta iestatījumos vai dzēst Licencēto lietotni no Android 

produkta; vai (ii) Programmatūras atjauninājumiem — dzēst savu Nokia WiFi kontu un 

pārtraukt izmantot savas Ierīces. Ja vēlāk atsauksiet kādu no iepriekš minētajām darbībām 

(piemēram, ieslēdzot automātiskās atjaunināšanas funkcionalitāti savā Android produktā vai 

atsākot izmantot savas Ierīces), ņemiet vērā, ka tiks atsākta atkārtota automātiska 

Atjauninājumu lejupielāde un instalēšana, un tādējādi Jūs piekrītat saņemt šos 

Automātiskos atjauninājumus. Neviens no atjauninājumiem netiek instalēts automātiski, 

tādēļ Jūs piekrītat tam, ka Jums var būt nepieciešams instalēt atjauninājumus, lai turpinātu 

izmantot Pakalpojumus un Ierīces un varētu bez ierobežojumiem piekļūt to funkcionalitātei, 

un Jūs piekrītat nekavējoties instalēt šos Atjauninājumus. 

 

4. Atbalsts un uzturēšana 

 

Licences devējam nav pienākuma sniegt Jums tehnisku vai cita veida atbalstu, ja vien Jūs un 

Licences devējs par to neesat nepārprotami rakstiski vienojušies. Ja Licences devējs sniedz 

šādu atbalstu, Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka atbalsts tiek sniegts pēc principiem “tāds, kā 

ir” un “kāds ir pieejams”, un Licences devējam nav nekādu pienākumu vai saistību attiecībā 

uz šādu atbalstu. 

 

5. BAPP 

 

Pakalpojumos ir ietverta bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūra (turpmāk 

tekstā — “BAPP”, uz kuru attiecas trešās puses licences noteikumi. Atklātā pirmkoda 

atbilstības informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.nokia.com/wifi/legal/open-source-

software/, kur ir norādīta arī licence, saskaņā ar kuru attiecīgā BAPP tika izlaista, un ietverti 

nepieciešamie apstiprinājumi, apzīmējumi un/vai paziņojumi.  Ja vien BAPP licencē 

(piemēram, GPL, LGPL un Affero GPL) nav noteikts citādi attiecībā uz to, ka Licences 

devējam ir jāpiešķir tādas pašas tiesības tām pusēm, kurām mēs izdalām BAPP, Jūsu 

tiesības izmantot, kopēt un tālākizplatīt (attiecīgajā gadījumā) BAPP tiek regulētas šajā 

Līgumā, nevis BAPP licencē, kas bija sākotnēji piemērojama BAPP.   

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs jebkādā veidā pārveidojat Nokia programmatūru, ieskaitot, bet 

ne tikai, patērētāja tēla uzlabošanu saskaņā ar instrukcijām, kas pieejamas vietnē 

https://resources.nokia.com/asset/300001, izstrādājums var tikt ietekmēts un kļūt par nē. 

ilgāk piemērots paredzētajam mērķim. Jūsu garantija var tikt anulēta, ja (i) modifikācijas nav 

veiktas Nokia pilnvarotiem tehniķiem; vai (ii) rīkošanās vai lietošana nav saskaņā ar Nokia 



 

 

WiFi lietotni, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi drošības un normatīvo informāciju vai citām Nokia 

sniegtajām instrukcijām; 

Lai iegūtu papildinformāciju par Nokia WiFi Beacon aparatūras ierīču izmantošanu un 

garantijām, lūdzu, skatiet instrukcijas, kas sniegtas brošūrās, kas pievienotas izstrādājuma 

pakotnei, un papildu informāciju, kas pieejama vietnē www.nokia.com/wifi/legal. 

 

 

6. Konfidencialitāte/piekrišana datu izmantošanai 

 

Ja izmantojat Ierīci un Pakalpojumus, Licences devējam var būt nepieciešams vākt personas 

datus, lai sniegtu Jums Pakalpojumus. “Personas dati” ir tādi dati, pēc kuriem Jūs var 

nepārprotami identificēt. Cita starpā tie ir Jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa 

numurs, IP adrese, adrese un jebkura cita informācija, kas ir saistīta ar iepriekš minētajiem 

Personas datiem, kas tiek automātiski vākti, kad Jūs izmantojat Ierīci un Pakalpojumus, 

piemēram, tīkla interneta pakalpojumu sniedzēji, tīkla joslas platuma statistikas dati utt. 

Lejupielādējot, instalējot vai izmantojot Pakalpojumus, Jūs piekrītat ievērot šajā punktā 

minētos noteikumus, Licences devēja Konfidencialitātes politiku, kas ir pieejama tīmekļa 

vietnē https://www.nokia.com/en_int/privacy, un papildu paziņojumu par konfidencialitāti, 

kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Ieteicams bieži pārskatīt 

minētās konfidencialitātes politikas.  

Lai uzlabotu savu produktu kvalitāti un veiktspēju, Licences devējs var arī vākt un apstrādāt 

informāciju par Pakalpojumu lejupielādi, instalēšanu un/vai izmantošanu, tostarp, bet ne 

tikai, šādu informāciju: lejupielādēto, instalēto un/vai izmanto Pakalpojumu versija, 

atkļūdošanas dati, atrašanās vietas informācija un cita lietojuma informācija un lietojuma 

datu analīzes dati no Jūsu ierīces tīkla, kā arī jebkāda tāda vācamā informācija, kas saskaņā 

ar piemērojamiem tiesību aktiem tiek uzskatīta par Personas datiem (turpmāk tekstā 

kopā — “Lietojuma informācija”).  Jūs nepārprotami piekrītat tam, ka Licences devējs vāc, 

glabā, apstrādā un izmanto šādu Lietojuma informāciju. Jums ir tiesības jebkurā laikā 

atsaukt savu piekrišanu un labot Lietojuma informāciju. Lietojuma informācija Licences 

devējam tiek iesniegta anonīma.  Licences devējs neizpauž trešajām pusēm ar Jums saistīto 

Lietojuma informāciju, ja vien Licences devējs: i) nav saņēmis Jūsu piekrišanu; ii) secina, ka 

tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem, vai pastāv pamatota pārliecība par to, ka 

piekļuve šādai Lietojuma informācijai un tās glabāšana vai izpaušana ir pamatoti 

nepieciešama, lai aizsargātu Licences devēja, tā lietotāju vai sabiedrības likumīgās intereses; 

vai iii) šādu informāciju izpauž anonīmi vai apkopotā veidā ar pseidonīmu. 

7. Atsauksmes 

 

Jūs varat iesniegt Licences devējam idejas, ierosinājumus un/vai priekšlikumus (tostarp 

kļūdu atskaites vai pārskatus par kļūdām Pakalpojumos)  (turpmāk tekstā — “Atsauksmes”), 

par ko atbildību uzņematies vienīgi Jūs, un Licences devējam nav nekādu pienākumu 

(tostarp, bet ne tikai, pienākumu attiecībā uz konfidencialitāti) attiecībā uz šādām 

atsauksmēm. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jums ir visas tiesības iesniegt atsauksmes. 

https://www.nokia.com/en_int/privacy


 

 

Jūs piekrītat un līdz ar to piešķirat Licences devējam bezmaksas, pastāvīgas, neatsaucamas, 

starptautiski derīgas un pilnībā apakšlicencējamas tiesības un licenci izmantot, pavairot, 

izpildīt, parādīt, izplatīt, pielāgot, pārveidot, pārformatēt, izveidot atvasinājumus un jebkādi 

citādi neekskluzīvi komerciālā vai komerciālā veidā izmantot Atsauksmes, kā arī 

apakšlicencēt iepriekšminētās tiesības attiecībā uz Pakalpojumiem vai līdzīgiem produktiem 

vai pakalpojumiem, un Licences devējam nav nekādu pienākumu attiecībā uz šīm 

Atsauksmēm (ja vien piemērojamajos noteikumos nav norādīts citādi). 

 

8. Līguma izbeigšana 

 

Šis Līgums stājas spēkā datumā, kad Jūs pirmo reizi Lejupielādējat un instalējat 

Pakalpojumus. Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šo Līgumu, neatgriezeniski dzēšot Licences 

devēja sniegtos Pakalpojumus.  

 

Ja Jūs neievērojat kādu no šī Līguma noteikumiem, Jūsu lietotāja tiesības tiek automātiski 

un nekavējoties atsauktas, un Licences devējam nav pienākums Jums par to paziņot. Tādā 

gadījumā Jums ir nekavējoties jādzēš Pakalpojumi. 

 

Ja Jūs tieši vai netieši iesniegsiet prasību tiesā par patenta pārkāpumu (kā definēts tālāk) 

pret jebkuru personu, apgalvojot, ka Pakalpojumi vai jebkura tā daļa ir tiešs vai līdzdalības 

patenta pārkāpums vai arī izraisīts patenta pārkāpums (turpmāk tekstā “Prasība”), tad pēc 

Licences devēja ieskatiem šis Līgums, tostarp visas tiesības, kas Jums piešķirtas saskaņā ar 

šo Līgumu, var tikt pilnībā vai daļēji izbeigts ar atpakaļejošu datumu, sākot ar datumu, kad 

Jūs pirmo reizi saņēmāt Pakalpojumus. 

 

9. Pakalpojumi un trešās puses materiāli 

 

Pakalpojumos var būt sniegta piekļuve pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm, ko uztur vai 

nodrošina Pakalpojumi (turpmāk tekstā — “Papildu pakalpojumi”) un trešās puses 

pakalpojumi un tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā — “Trešās puses pakalpojumi”, un kas tiek 

uzturēti vai nodrošināti kopā ar Papildu pakalpojumiem (turpmāk tekstā — “Apvienotie 

pakalpojumi”). Lai izmantotu Apvienotos pakalpojumus, var būt nepieciešama piekļuve 

internetam, kā arī Jums jāpiekrīt papildu pakalpojumu noteikumiem. 

 

Jūs atzīstat, ka, izmantojot jebkuru no Apvienotajiem pakalpojumiem, Jūs varat saskarties 

ar saturu, kas var tikt uzskatīts par aizskarošu, nepiedienīgu vai nepieņemamu, un var vai 

nevar būt norādīts, ka šādā saturā ir ietverta necenzēta valoda, kā arī ka, iegūstot 

meklēšanas rezultātus vai ievadot noteiktu vietrādi URL, var tikt automātiski un netīši 

ģenerētas saites vai atsauces uz nepieņemamu materiālu. Jūs arī piekrītat, ka uzņematies 

jebkādu atbildību saistībā ar Apvienoto pakalpojumu izmantošanu, un ka Licences devējam 

nav nekādu pienākumu attiecībā pret jums saistītā ar saturu, kas varētu būt aizskarošs, 

nepiedienīgs vai nepieņemams. 

 



 

 

Noteiktos Apvienotajos pakalpojumos var būt attēlots, ietverts vai padarīt pieejams no 

trešās puses saturs, dati, informācija, lietotnes vai materiāli (turpmāk tekstā — “Trešās 

puses materiāli”) vai ietvertas saites uz noteiktām trešās puses tīmekļa vietnēm. 

Izmantojot Apvienotos pakalpojumus, Jūs atzīstat un piekrītat, ka Licences devējam nav 

pienākums pārbaudīt vai novērtēt šādu trešās puses materiālu vai tīmekļa vietņu saturu, 

precizitāti, pilnīgumu, savlaicīgumu, derīgumu, autortiesību ievērošanu, likumību, pieklājību, 

kvalitāti vai jebkādus citus aspektus. Licences devējs negarantē vai neapstiprina un 

neuzņemas un neuzņemsies nekādu atbildību vai pienākumus attiecībā pret Jums vai 

jebkuru citu personu saistībā ar jebkādiem Trešās puses pakalpojumiem, Trešās puses 

materiāliem vai tīmekļa vietnēm vai jebkādiem citiem Trešās puses materiāliem, produktiem 

vai pakalpojumiem. Trešās puses materiāli un saites uz citām tīmekļa vietnēm Jums tiek 

nodrošināti tikai ērtību nolūkā. Finanšu informācija, kas ir pieejama Apvienotajos 

pakalpojumos, ir paredzēta tikai vispārīgam informatīvam nolūkam, un tajā netiek sniegti 

ieteikumi saistībā ieguldījumiem. Pirms jebkādiem darījumiem ar vērtspapīriem, kas tiek 

veikti, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta, izmantojot Apvienotos pakalpojumus, Jums 

jākonsultējas ar finanšu speciālistu. Atrašanās vietas dati, kas sniegti jebkādos Apvienotajos 

pakalpojumos, ir paredzēti tikai navigācijas pamatmērķiem, un uz tiem nav paredzēts 

paļauties situācijās, kad ir nepieciešama precīza atrašanās vietas informācija vai ja kļūdaini, 

neprecīzi vai nepilnīgi dati par atrašanās vietu var izraisīt nāvi, miesas bojājumus un 

kaitējumu īpašumam vai videi. Ne Licences devējs, ne kāds no tā satura nodrošinātājiem 

negarantē Apvienotajos pakalpojumos sniegtās informācijas par akcijām vai atrašanās 

vietas datu pieejamību, precizitāti, pilnīgumu, ticamību vai savlaicīgumu. 

 

Jūs piekrītat, ka visi Apvienotie pakalpojumi satur patentētu saturu, informāciju un 

materiālus, kas ir aizsargāti ar piemērojamajiem intelektuālā īpašuma un citiem tiesību 

aktiem, tostarp, bet ne tikai, ar autortiesībām, un ka Jūs neizmantosiet šādu patentētu 

saturu, informāciju vai materiālus nekādā citādā veidā, kā vienīgi atļautajā Apvienoto 

pakalpojumu izmantošanas veidā. Nevienu Apvienoto pakalpojumu daļu nedrīkst reproducēt 

nekādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem. Jūs piekrītat nekādā veidā nepārveidot, 

neiznomāt, neaizdot, nepatapināt, nepārdot, neizplatīt vai neveidot atvasinātus darbus, 

kuru pamatā ir Apvienotie pakalpojumi, un Jūs piekrītat neizmantot Apvienotos 

pakalpojumus neatļautā veidā, tostarp, bet ne tikai, netraucējot vai neapgrūtinot tīkla jaudu. 

Jūs arī piekrītat neizmantot Apvienotos pakalpojumus, lai uzmāktos, rīkotos ļaunprātīgi, 

aizvainotu, draudētu, apmelotu vai jebkādi citādi pārkāptu jebkuras citas puses tiesības, un 

piekrītat tam, ka Licences devējs nekādā veidā nav atbildīgs par šādu izmantošanu, kā arī 

par jebkādiem aizvainojošiem, draudošiem, apmelojošiem, aizskarošiem vai nelikumīgiem 

ziņojumiem vai datu pārraidēm, ko Jūs varētu saņemt, izmantojot kādu no Apvienotajiem 

pakalpojumiem. 

 

Trešās puses pakalpojumi un Trešās puses materiāli, kam var piekļūt no Android produkta, 

kas ir pieejami produktā vai saistīti ar to, nav pieejami visās valodās vai visās valstīs. 

Licences devējs negarantē, ka šādi Trešās puses pakalpojumi un Trešās puses materiāli ir 

piemēroti vai pieejami izmantošanai kādā konkrētā vietā. Ja Jūs piekļūstat šādiem Trešās 

puses pakalpojumiem un Trešās puses materiāliem, Jūs to darāt pēc Jūsu iniciatīvas un 



 

 

Jums ir pienākums ievērot par visus piemērojamos tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai, 

piemērojamos vietējos tiesību aktus. Licences devējs un tā licences devēji patur tiesības 

jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt, apturēt un noņemt jebkurus Apvienotos pakalpojumus 

vai atspējot piekļuvi tiem. Licences devējs neuzņemas nekādu atbildību par šādu Apvienoto 

pakalpojumu noņemšanu vai piekļuves tiem atspējošanu. Licences devējs var arī jebkurā 

brīdī un iepriekš par to nebrīdinot noteikt ierobežojumus konkrētu Apvienoto pakalpojumu 

izmantošanai vai piekļuvei tiem, un šādā gadījumā Licences devējs neuzņemas nekādu 

atbildību par to. 

 

10. NAV GARANTIJAS 

 

PAKALPOJUMI UN PAPILDU PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM. JUMS 

VAR BŪT CITAS TIESĪBAS, KAS VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO JŪSU VALSTS, RAJONA VAI 

REĢIONA. CIKTĀL TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, LICENCES DEVĒJS NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO VAI 

NEATCEĻ CITAS JŪSU TIESĪBAS, TOSTARP TIESĪBAS, KAS VAR RASTIES PĀRDOŠANAS LĪGUMA 

NEATBILSTĪBU DĒĻ. LAI PILNĪBĀ IZPRASTU SAVAS TIESĪBAS, JUMS IR JĀPĀRSKATA SAVAS 

VALSTS, RAJONA VAI REĢIONA TIESĪBU AKTI. 

 

JŪS NEPĀRPROTAMI ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA JŪS VIENPERSONISKI PIEŅEMAT LĒMUMU 

PAR PAKALPOJUMU UN PAPILDU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU, TOSTARP JŪS 

VIENPERSONISKI PIEŅEMAT LĒMUMU SAISTĪBĀ AR APMIERINOŠU KVALITĀTI, VEIKTSPĒJU, 

PRECIZITĀTI UN CENTIENIEM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, 

PAKALPOJUMI UN PAPILDU PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI “TĀDI, KĀDI IR” UN “KĀDI IR 

PIEEJAMI”, AR JEBKĀDIEM TRŪKUMIEM UN BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, UN AR ŠO 

LICENCES DEVĒJS ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN LIKUMĀ PAREDZĒTAJĀM 

GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM UN PAPILDU 

PAKALPOJUMIEM, TOSTARP, BET NETIKAI, NO NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN/VAI 

NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU 

KONKRĒTAM MĒRĶIM, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PRECIZITĀTI, NETRAUCĒTU IZMANTOŠANU 

UN TREŠĀS PUSES TIESĪBU IEVĒROŠANU.  

 

LICENCES DEVĒJS NEGARANTĒ, KA JUMS NETIKS TRAUCĒTS IZMANTOT PAKALPOJUMUS, KA 

PAKALPOJUMI VAI TAJOS IETVERTĀS FUNKCIJAS VAI PAKALPOJUMI ATBILDĪS JŪSU 

PRASĪBĀM, KA PAKALPOJUMU DARBĪBA BŪS NEPĀRTRAUKTA VAI BEZ KĻŪDĀM UN KA TIKS 

NOVĒRSTI PAKALPOJUMU TRŪKUMI.  

 

JŪS ARĪ ATZĪSTAT, KA ŠIE PAKALPOJUMI NAV PAREDZĒTI VAI PIEMĒROTI IZMANTOŠANAI 

SITUĀCIJĀS VAI VIDĒ, KUR PAKALPOJUMA SATURA, DATU VAI INFORMĀCIJAS ATTEICE, 

KAVĒŠANĀS, KĻŪDAS UN NEPRECIZITĀTES VAR IZRAISĪT NĀVI, MIESAS BOJĀJUMUS VAI 

SMAGU KAITĒJUMU PERSONĀM VAI VIDEI, TOSTARP, BET NE TIKAI, ĪPAŠI BĪSTAMAS 

DARBĪBAS. 

 

NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA VAI IETEIKUMI, KO SNIEDZ LICENCES DEVĒJS 

VAI TĀ PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS, NEVEIDO GARANTIJU. JA PAKALPOJUMOS TIEK 



 

 

KONSTATĒTI TRAUCĒJUMI, JUMS IR PIENĀKUMS APMAKSĀT VISAS NEPIECIEŠAMĀS 

UZTURĒŠANAS, REMONTA VAI LABOŠANAS IZMAKSAS. DAĻĀ JURISDIKCIJU NAV ATĻAUTA 

NETIEŠO GARANTIJU IZSLĒGŠANA VAI PATĒRĒTĀJA LIKUMĪGO TIESĪBU IEROBEŽOŠANA. 

TĀDĀ GADĪJUMĀ IEPRIEKŠ MINĒTĀ IZSLĒGŠANA UN IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ 

JUMS. 

 

11. Ierobežota atbildība 

 

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, LICENCES DEVĒJS NEUZŅEMAS NEKĀDU 

ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, NETIEŠIEM VAI 

IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PEĻŅAS ZAUDĒŠANU, DATU 

ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI JEBKĀDU CITU KOMERCIĀLU KAITĒJUMU 

VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES TĀDĒĻ, KA JŪS IZMANTOJĀT VAI NESPĒJĀT IZMANTOT 

ŠOS PAKALPOJUMUS, NEATKARĪGI NO ATBILDĪBAS TEORIJAS (LĪGUMA, PĀRKĀPUMA VAI 

CITĀDAS ATBILDĪBAS) UN PAT TAD, JA LICENCES DEVĒJAM IR BIJIS ZINĀMS PAR ŠĀDU 

KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. DAĻĀ JURISDIKCIJU NAV ATĻAUTA ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA 

SAISTĪBĀ AR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI NEJAUŠU VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU. TĀDĀ 

GADĪJUMĀ IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS. Licences devēja 

atbildība attiecībā pret Jums saistībā ar jebkādiem zaudējumiem (izņemot gadījumus, kad to 

prasa piemērojamie tiesību akti gadījumos, kas saistīti ar miesas bojājumiem) nekādā 

gadījumā nepārsniedz piecdesmit ASV dolārus (USD 50,00). Iepriekš minētie ierobežojumi ir 

spēkā arī tad, ja iepriekš minētais tiesiskās aizsardzības līdzeklis nesasniedz tā galveno 

nolūku. 

 

PIRMS NOKIA WIFI IERĪCES NODOŠANAS REMONTAM, DUBLĒJIET VISUS IERĪCĒ GLABĀTOS 

DATUS UN SATURU, JO REMONTA GAITĀ VISI DATI VAR TIKT DZĒSTI NO NOKIA WIFI 

IERĪCES.  LICENCES DEVĒJS UN TĀ PILNVAROTIE APKOPES CENTRI NAV ATBILDĪGI PAR JŪSU 

DATU, PROGRAMMU VAI KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS ZUDUMU. 

 

12. Kompensācija 

 

Jūs piekrītat aizsargāt pret un atlīdzināt un novērst Licences devējam un tā licences 

devējiem jebkādas prasības, kaitējumu, saistības, zaudējumus, izmaksas, tiesvedības vai 

izdevumus, tostarp saprātīgas advokāta izmaksas, kas Licences devējam vai tā licences 

devējiem radās, jo: Jūs piekļuvāt Pakalpojumiem vai izmantojāt Pakalpojumus neatkarīgi no 

piekļūšanas laika; Jūs pārkāpāt šī Līguma vai jebkādu piemērojamo tiesību aktu vai 

noteikumu prasības; Jūs pārkāpāt vai, iespējams, pārkāpāt trešās puses intelektuālā 

īpašuma tiesības, kad Jūs izmantojāt Pakalpojumus; radās strīds starp Jums un trešo pusi. 

Licences devējs patur tiesības sniegt vienīgi tādu kompensāciju, kas citkārt ir jāsniedz Jums 

(tostarp, bet ne tikai, Jūsu saistībām attiecībā uz kompensāciju šādā lietā), un tādā gadījumā 

Jūs piekrītat sadarboties ar Licences devēju šādas prasības aizstāvībā.  

 

13. Eksports 

 



 

 

Jūs atzīstat, ka uz Pakalpojumiem var attiekties Amerikas Savienoto Valstu, Eiropas 

Savienības un/vai citu valstu tiesību akti attiecībā uz eksportu (turpmāk tekstā kopā — 

“Eksporta tiesību akti”).  Jums nav tiesību importēt, izmantot, izplatīt, eksportēt, atkārtoti 

eksportēt, pārsūtīt vai pārraidīt Pakalpojumus (pat ja tie ir ietverti citos elementos), 

pārkāpjot Eksporta tiesību aktus.  Jūs piekrītat pilnībā sadarboties ar Licences devēju 

jebkādā oficiālā vai neoficiālā auditā vai pārbaudē, kas saistīti ar piemērojamām eksporta vai 

importa kontroles regulām, kā arī Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un aizsargāt Licences 

devēju un tā licences devējus pret jebkādu Jūsu veiktu šī punkta nosacījumu pārkāpumu.  

 

Jūs atzīstat un garantējat, ka: (i) Jūs neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības 

embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi kā tādu “kurā tiek atbalstīti teroristi”; un (ii) Jūs 

neesat iekļauts nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto personu sarakstā. 

 

14. Nekādas netiešas licences vai patentu licences 

 

Saskaņā ar šo Līgumu netiek piešķirtas nekādas netiešas licences vai citas netiešas tiesības, 

un visas tiesības, izņemot tiesības, kas tieši piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu, paliek Licences 

devējam un tā licences devējiem.  Turklāt Pakalpojumu kombinācijām netiek piešķirtas 

nekādas licences vai neaizskaramība attiecībā uz jebkuru citu programmatūru vai aparatūru, 

ko saskaņā ar šo Līgumu nav sniedzis Licences devējs. 

 

Saskaņā ar šo Līgumu netiek piešķirtas nekādas Licences devēja patentu licences.   

 

Visas tiesības un licences, kas nav tieši noteiktas šajā Līgumā, patur Licences devējs un/vai 

tā licences devēji. 

 

15. ASV valdības lietotāji 

 

Pakalpojumi un ar tiem saistītā dokumentācija ir “Komercpreces”, jo šis termins ir definēts 

Federālo noteikumu kodeksa (Code of Federal Regulations — CFR) 48. daļas 2. iedaļas 

101. apakšiedaļā, kurā ir ietverta “Komerciāla programmatūra” un “Komerciālas 

programmatūras dokumentācija”, jo šādi termini tiek izmantoti attiecīgi CFR 48. daļas 

12. iedaļas 212. apakšiedaļā vai CFR 48. daļas 227. iedaļas 7202. apakšiedaļā. Saskaņā ar 

attiecīgi CFR 48. daļas 12. iedaļas 212. apakšiedaļu vai CFR 48. daļas no 227. iedaļas 7202-

1. apakšiedaļas līdz 227.7202-4. apakšiedaļai komerciāla programmatūra un komerciālas 

programmatūras dokumentācija ASV valdības lietotājiem tiek licencēta: (a) tikai kā 

komercpreces un (b) tikai ar tādām tiesībām, kas piešķirtas visiem pārējiem lietotājiem 

saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Nepublicētās tiesības, kas 

rezervētas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu autortiesību likumiem. 

 

16. Preču zīmju politika 

 

Nokia ir korporācijas Nokia Corporation reģistrēta preču zīme. Citi produkti un uzņēmumu 

nosaukumi, kas minēti Tīmekļa vietnē, Licencētajā lietotnē un/vai Ierīces produktu 



 

 

materiālos, var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi. Ja Jūs 

piekļūstat Tīmekļa vietnei un/vai izmantojat Licencēto lietotni un/vai Ierīces produktu 

materiālus, ar to Jums netiek sniegta licence vai tiesības, ne pēc piedēvēšanas, ne 

nepieļaujamības vai jebkāda cita principa, izmantot jebkādas preču zīmes, kas pieejamas 

Tīmekļa vietnē, Licencētajā lietotnē un/vai Ierīces produktu materiālos, ja iepriekš nav 

saņemta rakstiska piekrišana no Licences devēja vai trešās puses īpašnieka. Neierobežojot 

iepriekš minētā vispārējumu, Jums ir aizliegts izmantot jebkādas šādas preču zīmes kā 

Tīmekļa vietnes vai jebkuras citas Licences devēja tīmekļa vietnes hipersaiti. 

 

17. Daļēja nederība 

 

Ja kāds šī Līguma noteikums, vienošanās vai nosacījums vai tā piemērošana kādai no pusēm 

vai apstākļiem jebkādā mērā tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tad šī Līguma 

atlikušās daļas vai attiecīgo noteikumu, vienošanos vai nosacījumu piemērošana pusēm vai 

apstākļiem, kas nav tādi, kas tiek uzskatīti par spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, netiks 

ietekmēta, un visi šī Līguma noteikumi, vienošanās vai nosacījumi paliek spēkā un jāizpilda 

pilnā apmērā. 

 

18. Tiesību aktu izvēle 

 

Ņujorkas štata tiesību akti, izņemot tā kolīziju normas, reglamentē šo licenci un 

Pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, to izveidi, interpretēšanu, izpildi un 

uzraudzību, izņemot, ja Jūs izmantojat Pakalpojumus ārpus Ziemeļamerikas vai 

Dienvidamerikas, un tādā gadījumā jebkādus jautājumus, kas rodas saistībā ar šo Līgumu vai 

ir saistīti ar to, reglamentē Francijas tiesību akti.  Uz Pakalpojuma izmantošanu var būt 

piemērojami arī citi vietējie, valsts, reģiona vai starptautiskie tiesību akti. Uz šo Līgumu 

neattiecas ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma‐pārdevuma līgumiem.  

 

Jebkādi strīdi starp pusēm tiks risināti Starptautiskās Tirdzniecības palātas Samierināšanas 

un šķīrējtiesā trīs (3) šķīrējtiesnešu sastāvā, kuri tiks iecelti saskaņā ar Noteikumiem. 

Gadījumos, kad ir piemērojami Ņujorkas štata tiesību akti, šķīrējtiesai jānotiek Ņujorkā.  

Gadījumos, kad ir piemērojami Francijas tiesību akti, šķīrējtiesai jānotiek Ženēvā, Šveicē.  

Saskaņā ar šo Līgumu jebkura šķīrējtiesa notiek individuāli: nav atļautas kolektīvas 

arbitrāžas vai šķīrējtiesas prasības. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA, NOSLĒDZOT ŠO 

LĪGUMU, JŪS UN LICENCES DEVĒJS KATRS ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM IESNIEGT PRASĪBU 

ZVĒRINĀTO TIESĀ VAI KOLEKTĪVO PRASĪBU. 

 

Neatkarīgi no iepriekš minētā, Licences devējam ir tiesības iesniegt prasību atbilstošās 

jurisdikcijas tiesā attiecībā uz pagaidu vai citiem taisnīgiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 

kamēr šķīrējtiesnesis nav pieņēmis galīgo lēmumu.  

 

19. Viss Līgums 

 



 

 

Šis ir pilnīgs Pakalpojumu Līgums, kas tiek noslēgts starp Licences devēju un Jums, un tas 

aizstāj visus iepriekšējos paziņojumus, norunas, saistības, lietotāja līgumus, saziņu vai 

reklāmas saistībā ar Pakalpojumiem.  

 

 

PAKALPOJUMU LĪGUMA BEIGAS 

 

 

 


