Enterprise Rent-A-Car — Lietošanas
noteikumi Tīmekļa vietnes lietošanas
noteikumi
Pēdējais atjauninājums: 2019. gada 17. decembrī
IEVADS
SIA Car Rental Service nodrošina šo tīmekļa vietni (turpmāk tekstā “vietne”) par
labu saviem meitasuzņēmumiem un to licences turētājiem / franšīzes ņēmējiem,
kas izmanto Enterprise Rent-A-Car sistēmu (turpmāk tekstā “Enterprise” vai
“mēs”). Šo vietni Jūs varat izmantot, ievērojot šos lietošanas noteikumus un
visus pārējos piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. Lūdzu, uzmanīgi
izlasiet šos lietošanas noteikumus. Apmeklējot un/vai izmantojot šo vietni,
Jūs pilnībā un bez nosacījumiem pieņemat un piekrītat, ka šie lietošanas
noteikumi ir Jums saistoši. Ja Jūs tiem nepiekrītat, lūdzu, neapmeklējiet
vai neizmantojiet mūsu tīmekļa vietni. Enterprise patur tiesības grozīt šos
lietošanas noteikumus, tāpēc, lūdzu, regulāri pārskatiet tos. Turpinot izmantot
mūsu tīmekļa vietni pēc šo lietošanas noteikumu grozījumiem, Jūs apstiprināt,
kas piekrītat visiem veiktajiem grozījumiem. Veiktie atjauninājumi tiks norādīti,
izmainot pēdējā atjauninājuma datumu šīs lapas augšdaļā.
VIETNES IZMANTOŠANA
Enterprise šo vietni ir paredzējis nekomerciālai personiskai izmantošanai. Šīs
tīmekļa vietnes izmantošana jebkuram citam nolūkam ir pieļaujama tikai ar
iepriekšēju rakstisku Enterprise piekrišanu. Neierobežojot iepriekš minēto, ir
aizliegts: 1) izmantot šo vietni komerciāliem nolūkiem, tostarp izplatot, pārsūtot vai
publicējot šīs vietnes saturu vai tā daļu; 2) traucēt citiem izmantot šo vietni; 3)
pasliktināt
šīs vietnes darbību vai traucēt vai sagraut ar šo vietni saistīto serveru vai tīklu
darbību; 4) pārkāpt Enterprise intelektuālā īpašuma tiesības; 5) kopēt vai kā
citādi pārņemt šo vietni vai tajā atspoguļoto saturu; 6) izveidot pakārtotās saites
uz šīs vietnes daļu vai pašu vietni; 7) vai izmantot šo vietni jebkādiem
nelikumīgiem mērķiem. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem paplašināt
vai ierobežot šīs vietnes izmantošanu bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkāda
iemesla dēļ vai bez tā, neuzņemoties nekāda veida atbildību pret Jums vai kādu
trešo personu. Šādā gadījumā mēs varam informēt Jūsu interneta pakalpojumu
sniedzēju par Jūsu darbībām un veikt atbilstošas juridiskās darbības.
VIETNES IZMAIŅAS
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuras vietnes daļas darbību,

neuzņemoties nekāda veida atbildību pret Jums vai kādu trešo personu. Turklāt
mēs arī paturam tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt ierobežojumus noteiktām
funkcijām un/vai pakalpojumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA
Enterprise ir ļoti svarīgs Jūsu privātums. Uz informāciju, kas iesniegta vai
savākta, izmantojot šo tīmekļa vietni, attiecas mūsu privātuma politika, kuras
noteikumi ir iekļauti šajos lietošanas noteikumos.
SAITES UZ CITĀM VIETNĒM
Vietnē var būt iekļautas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Enterprise
nekontrolē un nav atbildīgs par jebkuras saistītās vietnes saturu vai privātuma
politiku, un jebkuras saites ievietošana mūsu vietnē nenozīmē, ka mēs to
apstiprinām.
REZERVĀCIJA UN DARĪJUMI
Jebkurš rezervācijas pieprasījums, kas veikts šajā vietnē, ir jāapstiprina
Enterprise pēc tā ieskatiem. Ja vien Jūs neesat veicis priekšapmaksu (ja tāda ir
pieejama), gan Jūs, gan Enterprise var atcelt jebkuru rezervāciju neatkarīgi no
tā, vai rezervācija ir vai nav apstiprināta, jebkāda iemesla dēļ vai bez tā, pēc
Jūsu vai mūsu ieskatiem, un neuzņemoties nekāda veida atbildību pret otru pusi.
Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar tūlītējas apmaksas noteikumiem un
nosacījumiem (ja šāda iespēja tiek piedāvāta). Nomas līgums starp Enterprise
un vietnes lietotāju tiek noslēgts tikai Enterprise un tā meitasuzņēmumos un pie
to attiecīgajiem franšīzes ņēmējiem.
ELEKTRONISKĀ SAZIŅA
Jūs piekrītat, ka jebkurš paziņojums, vienošanās, informācija vai cita veida
saziņa, ko mēs Jums nosūtām elektroniski, atbilst visām tiesiskas saziņas
prasībām, tostarp tam, ka šādai saziņai jānotiek rakstveidā.
INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Šīs vietnes saturs, uzbūve un izkārtojums, kā arī programmas kods (turpmāk
tekstā “Saturs”) pieder Enterprise. Visas intelektuālā īpašuma īpašumtiesības
(piemēram, preču zīmes un autortiesības, tiesības uz datu bāzēm) pieder
Enterprise Holdings, Inc. (turpmāk tekstā “EHI”), Enterprise
meitasuzņēmumam, un tās ir aizsargātas ar likumu. Visas tiesības paturētas.
Jūs drīkstat savā datorā izdrukāt satura kopiju tikai personiskai, nekomerciālai
izmantošanai mājas apstākļos ar nosacījumu, ka no satura netiks dzēsti
paziņojumi par autortiesībām, preču zīmes vai citi paziņojumi par
īpašumtiesībām. Satura izmantošana jebkādā citā veidā ir stingri aizliegta, ja

vien Jūs neesat saņēmis iepriekšēju rakstisku

piekrišanu. Vietnē var būt ievietots arī trešo pušu saturs, piemēram, mūsu
reklāmdevēju saturs. Šādu trešo pušu saturu ir atļauts izmantot tikai tad, ja tā
attiecīgais īpašnieks ir devis tam savu piekrišanu. Visi pieprasījumi reproducēt
vai citādi izmantot sniegto saturu ir jānosūta pa pastu uz Intellectual Property
Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis,
Missouri 63105 vai elektroniski uz nicadmin@enterprise.com. Enterprise
negarantē, ka, izmantojot vietnē attēlotos materiālus vai ar vietni saistītos
materiālus, Jūs nepārkāpsiet trešo pušu tiesības.
PRASĪBAS PAR AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMU
Ja Jūs uzskatāt, ka vietnē publicētie materiāli pārkāpj Jūsu intelektuālā īpašuma
īpašumtiesības, lūdzu, sazinieties ar Enterprise, rakstot pa pastu uz Intellectual
Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive,
St. Louis, Missouri 63105 vai elektroniski, rakstot uz nicadmin@enterprise.com.
Lūdzu, norādiet: 1) tās personas elektronisko vai fizisko parakstu, kura ir
pilnvarota rīkoties autortiesību vai citu mantisko interešu īpašnieka vārdā; 2) ar
autortiesībām aizsargātā darba vai cita aizsargātā materiāla aprakstu, kura dēļ ir
pārkāptas Jūsu tiesības; 3) norādiet, kurā vietā šis materiāls ir redzams mūsu
vietnē; 4) norādiet Jūsu adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi; 5) Jūsu
apstiprinājumu, ka Jūs godprātīgi uzskatāt, ka apstrīdamo izmantošanu nav
pilnvarojis cits autortiesību vai interešu īpašnieks, tā aģents vai citādā likumīgā
veidā; un 6) Jūsu apstiprinājumu, ka paziņojumā sniegtā informācija ir precīza
un ka Jūs esat autortiesību vai citu interešu īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties
īpašnieka vārdā.
INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Enterprise, “e” logotips, WWW.ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP,
ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS un EVERY SALE
ir iekļauti EHI piederošo preču zīmju un pakalpojumu zīmju saimē (šis nav
visaptverošs EHI preču zīmju un pakalpojumu zīmju saraksts). Preču zīmes un
pakalpojumu zīmes, kas apzīmētas ar simbolu “®”, ir reģistrētas ASV Patentu un
preču zīmju birojā un vairākās ārvalstīs. Citas EHI piederošās preču zīmes un
pakalpojumu zīmes var būt apzīmētas ar simboliem “SM” vai “TM”. Mūsu preču
zīmes un pakalpojumu zīmes nedrīkst izmantot saistībā ar kādu produktu vai
pakalpojumu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Visi pārējie zīmoli, preču
zīmes un nosaukumi, kas nepieder EHI, bet ir redzami vietnē, ir to attiecīgo
īpašnieku īpašums, kuri var būt Enterprise filiāle, var būt saistīti ar to vai indosēti.

Enterprise vai tā meitasuzņēmumiem ir vairāki neizskatīti patentu pieteikumi gan
ASV, gan ārvalstīs, kas aptver dažādus šīs vietnes aspektus, un lietotāji tiek
brīdināti nekopēt, nepārņemt, neizmantot vai citādi neaizņemties jebkuru
tehniku, izvēlnes darbību vai citus funkcionālos aspektus vai iezīmes, jo tas var
radīt atbildību par patentu pārkāpumu.
IESNIEGTĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
Jūs piekrītat, ka Enterprise var brīvi izmantot jebkādus komentārus, informāciju
vai idejas, kas ietvertas jebkurā saziņā ar mums, bez atlīdzības, apstiprinājuma
vai maksājumu veikšanas Jums, jebkādā nolūkā, tostarp, bet neaprobežojoties
ar produktu un pakalpojumu izstrādi, ražošanu un tirdzniecību un tīmekļa vietnes
vai citu produktu vai pakalpojumu izveidi, modificēšanu vai uzlabošanu.
BEZ GARANTIJĀM
Lai gan mēs ļoti cenšamies, lai šajā vietnē sniegtā informācija būtu precīza un
uzticama, mēs nesniedzam nekāda veida garantijas vai apliecinājumus, ka tā
vienmēr darbosies vai nesaturēs kļūdas. Mēs neuzņemamies nekāda veida
atbildību vai saistības par kļūdām vai trūkumiem šajā vietnē vai par tās
darbības traucējumiem. Jūsu uzņematies visu atbildību par piekļuvi šai vietnei
un tās izmantošanu. Neierobežojot iepriekš minēto, ŠĪ VIETNE, TĀS SATURS
UN JEBKURŠ
PRODUKTS VAI PAKALPOJUMS, KAS TAJĀ TIEK PIEDĀVĀTS, TIEK
NODROŠINĀTS “TĀDS, KĀDS TAS IR” UN “TĀDS, KĀDS TAS IR PIEEJAMS”,
NESNIEDZOT JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS. VAI NU TIEŠI VAI NETIEŠI,
TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR
PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM
MĒRĶIM, NOSAUKUMAM UN PAR TO, KA NETIEK PĀRKĀPTAS TIESĪBAS.
Dažās jurisdikcijās nav atļauts atteikties sniegt garantijas, tāpēc iepriekš minētās,
iespējams, neattiecas uz Jums.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
ENTERPRISE, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN KATRA ŠĀDA UZŅĒMUMA
DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI UN
AĢENTI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM,
NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI NOSODOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO JŪSU PIEKĻUVES ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI,
TĀS IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TO IZMANTOT, JEBKURAS ŠAJĀ
VIETNĒ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS VAI JEBKURA DARĪJUMA, KAS
NOSLĒGTS, IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI.

Nekas no šajos lietošanas noteikumos minētā neizslēdz vai neierobežo Jūsu
likumīgās tiesības. Jo īpaši nekas no šajos lietošanas noteikumos minētā neatceļ
vai neierobežo mūsu atbildību par nāvi vai miesas

bojājumiem, kas radušies mūsu nolaidības, krāpšanas vai nepatiesas
informācijas sniegšanas rezultātā vai tādu netiešo garantiju neievērošanas
rezultātā, no kurām nedrīkst atteikties saskaņā ar tiesību aktiem.
ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
Jūs piekrītat atlīdzināt Enterprise un tā saistītajiem uzņēmumiem, kā arī visiem to
attiecīgajiem direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem un aģentiem zaudējumus,
kas izriet no jebkuras trešās puses pretenzijām vai prasībām tiesā, tostarp
saprātīgas atlīdzības un izdevumiem par juridiskajiem pakalpojumiem, kas tieši
vai netieši, pilnībā vai daļēji rodas no Jūsu piekļuves šai vietnei vai tās
izmantošanas, vai no likuma vai jebkuras personas tiesību pārkāpšanas.
STRĪDI
Šos lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas tiesību
aktiem. Jebkura prasība izpildīt šos lietošanas noteikumus var tikt celta jūsu
jurisdikcijā vai citās tiesās, kuru jurisdikcijā ir šādu strīdu izskatīšana.
Izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts, Jūs piekrītat, ka visi strīdi, pretenzijas un
prasības, kas tieši vai netieši ir saistīti ar šo vietni, ir jāatrisina individuāli.
Jebkura sūdzība vai prasība, kas Jums varētu rasties attiecībā uz šo vietni, ir
jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc sūdzības vai prasības iemesla rašanās,
neatkarīgi no tiesību aktiem, kas ir pretrunā ar šo nosacījumu. Jūs varat piekļūt
Eiropas Komisijas strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformai šeit:
http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Enterprise nepiedalās strīdu alternatīvas
izšķiršanas procesā.
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Ja kāds no šo lietošanas noteikumu punktiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu
vai nepiemērojamu, šo noteikumu pārveido atbilstīgi piemērojamajiem tiesību
aktiem, un pārējie noteikumi paliek spēkā. Virsraksti ir sniegti tikai atsauces
nolūkiem un nekādā veidā nenosaka, neierobežo vai neapraksta konkrētās
nodaļas darbības jomu. Nespēja pildīt kādu no šo lietošanas noteikumu
nosacījumiem nenozīmē atteikšanos no šī vai jebkura cita noteikuma. Šie
lietošanas noteikumi pauž vienošanos starp Jums un Enterprise saistībā ar šīs
vietnes izmantošanu.
KONTAKTINFORMĀCIJA
Ja Jums rodas jautājumi par šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu,
sazinieties ar mums, rakstot uz info@silvercar.lv.

