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NJOFTIMI I LIGJSHMERISE SE FAQES 
 
 
  
© Copyright [KOMPANIA]. [Vit]. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Riprodhimi, përshtatja ose përkthimi pa 
leje ndalohet, përveç nëse lejohet sipas ligjeve ndërkombëtare të autorit. Të gjithë teksti, grafika, dizajni, 
përmbajtja dhe punet e tjera janë veprat me të drejtë autori të [KOMPANIA]. 
 
  
  
TERMAT DHE KUSHTET E PERDORIMIT 

  
Mirë se erdhët në faqen e internetit të korporatës të [KOMPANIA] ([ADRESA E FAQES TUAJ]). Përdorimi 
i kësaj faqeje rregullohet nga Termat dhe Kushtet e parashtruara. JU LUTEMI LEXONI KETO TERMA 
DHE KUSHTET ME ME KUJDES PARA PËRDORIMIT TË KËSAJ FAQEJE. Informacioni dhe materialet 
e siguruara nga [KOMPANIA] mund të përdoren vetëm për qëllime informative. Duke përdorur, qasur ose 
shkarkuar materiale nga kjo uebfaqe, ju pranoni të ndiqni kushtet dhe dispozitat e përshkruara në këtë 
njoftim ligjor, të cilat zbatohen në të gjitha vizitat në faqen e internetit [KOMPANIA], tani dhe në të 
ardhmen. [KOMPANIA] mund në çdo kohë të rishikojë dhe përditësojë Termat dhe Kushtet. Ju jeni të 
inkurajuar që në mënyrë periodike të vizitoni këtë faqe për të shqyrtuar termat dhe kushtet më aktuale në 
të cilat jeni i lidhur. Nëse nuk pajtoheni me këto Terma dhe Kushte Përdorimi, ju lutemi mos e përdorni 
këtë faqe interneti. 
 

  
KUFIZIMET 

  
Ju mund të shikoni, shkarkoni dhe kopjoni informacionet dhe materialet e disponueshme në këtë faqe 
interneti vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-komercial. Ju gjithashtu mund të përdorni materiale të tilla 
brenda organizatës tuaj në lidhje me mbështetjen e produkteve të [KOMPANIA] . Si kusht për përdorim, 
ju pranoni të mos modifikoni ose rishikoni ndonjë material në asnjë mënyrë, dhe të ruani të gjitha të 
drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronësisë të përfshira në materialet origjinale në çdo kopje të 
materialeve. Asnjë përdorim tjetër i materialeve apo informacionit nuk është i autorizuar. Çdo shkelje e 
mësipërme mund të rezultojë në detyrime civile dhe / ose penale. 
 
  
  
PRONESIA E INFORMACIONIT DHE MATERIALEVE 
  
  
Informacioni dhe çdo material (duke përfshirë dokumentet e bardha, njoftimet për shtyp, fletët e të 
dhënave, përshkrimet e produkteve dhe FAQs) të disponueshme në ose nga kjo faqe janë veprat me të 
drejtë autori të [KOMPANIA], dhe çdo përdorim i paautorizuar i atij informacioni ose materiali mund të 
shkelë të drejtën e autorit, markave tregtare dhe ligjeve të tjera. 
Çdo e drejtë që nuk është dhënë shprehimisht këtu është e rezervuar. 
 
  
  
INFORMACIONI I MARKES TREGTARE 

  
Markat tregtare [KOMPANIA] mund të përdoren vetëm me leje me shkrim nga [KOMPANIA]. 
[KOMPANIA], [PRODUKTI] dhe [MARKA/BRENDI] janë marka të regjistruara ose marka tregtare të 
[KOMPANIA]. Të gjitha markat, markat dhe emrat e tjerë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Përveç 
rasteve të specifikuara shprehimisht në këto kushte dhe kufizimet ligjore, asgjë nuk do të interpretohet si 
dhënie me implikim, pengim ose ndryshe ndonjë licencë ose e drejtë nën ndonjë patentë, markë tregtare, 
të drejtën e autorit ose ndonjë të drejtë pronësie të [KOMPANIA] ose ndonjë pale të tretë. 
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LIDHJET ME WEBSITET E TJERA 

  
Si një lehtësi dhe për të bërë faqen e internetit [KOMPANIA] të vërtetë të shërbimit të orientuar ne kemi 
përfshirë lidhje me faqet plotësuese në internet. Këto faqe janë në pronësi dhe operohen nga palë të 
treta. [KOMPANIA] nuk bën asnjë përfaqësim dhe nuk është përgjegjës për disponueshmërinë ose 
përmbajtjen e vendosur në ose përmes këtyre faqeve të palëve të treta. Një lidhje e palës së tretë nga 
faqja e [KOMPANIA] nuk është një tregues që [KOMPANIA] pranon palën e tretë ose faqen e saj, ose ka 
ndonjë lidhje me ose mes [KOMPANIA] dhe palës së tretë që hoston faqen. 
  
  
  
FEEDBACK  
  
 
Të gjitha reagimet, komentet, informatat ose materialet e dorëzuara në [KOMPANIA] përmes ose në 
bashkëpunim me këtë faqe do të konsiderohen si jo-konfidenciale dhe pronësia [KOMPANIA]. Duke 
paraqitur komente, informacione, reagime ose materiale për [KOMPANIA], ju pranoni një detyrë pa 
pagesë për [KOMPANIA] të të drejtave në mbarë botën për të përdorur, kopjuar, modifikuar, shfaqur dhe 
shpërndarë parashtresat. [KOMPANIA] mund të përdorë komente, informata ose materiale të tilla në 
çfarëdo mënyre që zgjedh në një mënyrë të pakufizuar. 
 
  
  
DISCLAIMER  
  
 

Ekipi i Internetit [KOMPANIA] përpiqet t'ju japë informacion të dobishëm, të saktë dhe në kohë në këtë 
faqe. Prandaj, [KOMPANIA] është përpjekur të ofrojë informacione dhe materiale të sakta në këtë faqe, 
por nuk merr përgjegjësi për saktësinë dhe plotësinë e atij informacioni apo materialeve. [KOMPANIA] 
mund të ndryshojë përmbajtjen e çfarëdo informacioni ose materiali të disponueshëm në këtë faqe 
interneti ose në produktet e përshkruara në to, në çdo kohë pa njoftim. Sidoqoftë, [KOMPANIA] nuk 
angazhohet që të azhurnojë informacionet ose materialet në këtë faqe interneti që, si rezultat, mund të 
jenë të vjetëruara. Informacioni dhe opinionet e shprehura në bordet e buletinit ose në forume të tjera nuk 
janë domosdoshmërisht ato të [KOMPANIA]. As [KOMPANIA], as oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët, 
shpërndarësit ose bashkëpunëtorët e tij nuk janë te detyruar ose përgjegjës për çdo dëm humbje (duke 
përfshirë, por jo kufizuar në, faktin, pasojat, ndëshkues), përgjegjësinë, ose të shkaktojë ose që rrjedh 
nga ndonjë informacion i postuar në faqen e internetit të [KOMPANIA]. [KOMPANIA] rezervon të drejtën 
për të rishikuar këto kushte dhe / ose kufizime ligjore në çdo kohë. Ju jeni përgjegjës për rishikimin e 
kësaj faqeje here pas here për të siguruar pajtueshmërinë me afatet aktuale dhe kufizimet ligjore pasi ato 
do të jenë të detyrueshme për ju. Disa dispozita të këtyre kushteve dhe kufizimeve ligjore mund të 
zëvendësohen nga njoftimet ligjore ose termat e përcaktuara shprehimisht në faqet e veçanta të kësaj 
faqeje interneti. 
  
   
 

TË GJITHA INFORMATAT DHE MATERIALE TË DISPONUESHME JANË OFRUAR "SIÇ ËSHTË" PA 
GARANCITË TË ÇDO LLOJ, TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, DHE [KOMPANIA] SHPALL TË 
GJITHA GARANCITË TË NDONJË LLOJ, TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUARA, DUKE 
PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMERISE, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIMI I 
DETYRUAR, JO-SHKELJE E PRONËS INTELEKTUALE OSE ARISIM NGA NJË KURSË E TREGTIMIT, 
PËRDORIMIT APO TREGTISË. NË ASNJË RAST SE [KOMPANIA] TË JETË PËRGJEGJËS PËR 
NDONJË DËMTIM TË TJERË (DUKE PËRFSHIRË, PA KUPTUES, DËGJIMET INDIRETE, TË 
VEÇANTA, KONSEQUENCIALE OSE SHKAKTUESE OSE ATO QË REZULTOJNË NGA FITIMET E 
HUMBURA, TË DHËNAT E HUMBURA OSE NDËRPRERJA E BIZNESIT) QË RRJEDHIN NGA 
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PËRDORIMI, PAAFTËSIA PËR TË PËRDORUR, OSE REZULTATET E PËRDORIMIT TË KËSAJ 
WEBSITE, NDONJË LIDHJE NË KËTË WEBSITE, OSE MATERIALE OSE INFORMACIONET E 
MBAJTURA NË ASNJË OSE TË GJITHA SISTEMET E TJERA, QË BAZOHEN NË GARANCI, 
KONTRATË, OSE  TEORI TË TJERA JURIDIKE DHE NËSE NUK JANË KËSHILLUAR PËR 
MUNDËSITË E DËMEVE TË TILLA. NËSE PËRDORIMI JUAJ I MATERIALEVE OSE INFORMACIONIT 
NË REZULTATET E KESAJ FAQEJE NE NEVOJËN PËR SHËRBIMIN, RIPARIMIN, KORRIGJIMINN E 
PAJISJEVE OSE TË DHËNAVE, DUHET TE SUPOZONI TE GJITHA SHPENZIMET PER KETE. 
 

  

PERFUNDIMI I PERDORIMIT  
  
 [KOMPANIA] mund, në diskrecionin e saj të vetëm, të ndërpresë ose të pezullojë qasjen tuaj në të gjithë 
ose pjesë të faqes së internetit [KOMPANIA], duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndonjë bord buletini në 
faqen e saj, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim shkelje të kësaj marrëveshja. Në rast se kjo 
marrëveshje përfundon, kufizimet në lidhje me materialet që shfaqen në faqen e internetit dhe 
përfaqësimet dhe garancitë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e detyrimeve të përcaktuara në këtë 
marrëveshje, do të tejkalojne çdo ndërprerje të tillë. 
 

 
LIGJI DREJTUES; JURISDIKSIONI  DHE VENDTAKIMI  
  
Kjo Marrëveshje do të drejtohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e [SHTETIT ose PROVINCES] të 
[SHTETIT / PROVINCES] përjashtuar zgjedhjen e parimeve të ligjit. Gjykatat [SPECIFIKONI] do të kenë 
juridiksion dhe vendndodhje ekskluzive për çdo mosmarrëveshje që lind nga ose që ka të bëjë me këtë 
Marrëveshje dhe secila palë në këtë mënyrë i jep pëlqimin juridiksionit dhe vendndodhjes së këtyre 
gjykatave. 
  
  
  
DISPOZITAT E PERGJITHSHME 
  
Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshje konsiderohet e pavlefshme, e paligjshme ose e 
pazbatueshme për çfarëdo arsye, kjo dispozitë do të ndërpritet nga kjo marrëveshje dhe dispozitat e 
mbetura të kësaj marrëveshjeje do të mbeten në fuqi. Kjo përmban të gjithë marrëveshjen midis jush dhe 
[KOMPANIA] në lidhje me përdorimin tuaj të faqes, dhe marrëveshja nuk do të ndryshohet, me përjashtim 
të shkruar, të nënshkruar nga të dyja palët. Nëse keni pyetje në lidhje me kushtet dhe kushtet e 
[KOMPANIA], ju lutem shkruani: legal@KOMPANIA.com. Për të shqyrtuar Politikën e Privatësisë 
[KOMPANIA], click here.. 
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