Pogodba za uporabnika spletnega mesta

POGODBA ZA UPORABNIKA SPLETNEGA
MESTA
1. SPREJEMANJE POGOJEV
Kyäni, Inc. in njegove hčerinske družbe (v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovane Kyäni) zagotavljajo
dostop do spletnega mesta Kyäni na naslovu www.Kyäni.net, ki je predmet določil in pogojev ter vašega
sprejetja te Pogodbe za uporabnika spletnega mesta (»Pogodbe«). Kyäni lahko to Pogodbo občasno
spremeni po svoji lastni in absolutni presoji, brez kakršnega koli nadaljnjega obvestila. To Pogodbo
morate pogosto pregledovati in se tako seznaniti z morebitnimi spremembami Pravilnika.
Z dostopanjem, brskanjem, okvirjanjem, uporabo in/ali povezovanjem s spletnim mestom Kyäni (v
nadaljevanju »spletno mesto« ali »mesto«), postanete uporabnik, kot je to opredeljeno v točki 2 v
nadaljevanju, in se strinjate, da vas zavezujejo pogoji te Pogodbe. Nadalje se strinjate, da vas zavezujejo
kakršne koli in vse objavljene smernice, pravila, pogoji storitve, sprejemljivi pravilniki uporabe, pravilniki o
zasebnosti in druga pogodbena določila, kot je navedeno. V primeru neskladij med to Pogodbo in katero
koli drugo pogodbo, pravilom, pravilnikom ali pogoji storitev se uporabljajo določbe te Pogodbe.

2. VRSTE UPORABNIKOV
Katera koli oseba, ki dostopa, brska ali na kakršen koli drug način uporablja spletno mesto Kyäni, bodisi
ročno ali prek kakršnega koli računalnika, prenosne naprave, dlančnika ali druge avtomatske naprave ali
programa, se skladno s to Pogodbo šteje za »uporabnika«.

3. ZASEBNOST
Strinjate se, da ste prebrali in da razumete pogoje Kyänijevega Pravilnika o zasebnosti na internetu, ki je
na voljo na www.Kyäni.net, določila in pogoje, ki so vključeni v to pogodbo s sklicevanjem in veljajo, kot
če bi bili v celoti navedeni.

4. UPORABA SPLETNEGA MESTA
Razumete, da Kyäni ne zagotavlja in tudi ne more zagotavljati ali jamčiti, da so datoteke, ki so na voljo za
prenos s spletnega mesta, brez okužb, virusov, črvov ali programov drugih vrst, ki so namenjeni
zlonamernemu poškodovanju vaše naprave ali neustreznemu ali nezakonitemu zbiranju vaših osebnih
podatkov ali informacij. Odgovorni ste za izvedbo zadostnih postopkov in zaščitnih ukrepov za izpolnitev
svojih lastnih posebnih zahtev glede natančnosti vhodnih in izhodnih podatkov ter za vzpostavitev
sredstev za obnovo kakršnih koli izgubljenih podatkov, ki niso na spletnem mestu Kyäni.
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5. CELOVITOST OMREŽJA
Ne smete uporabljati kakršne koli naprave, programske opreme ali rutine za poseganje v pravilno
delovanje spletnega mesta. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki nalaga nerazumno breme na
infrastrukturo, uporabljeno za podporo učinkovitemu delovanju spletnega mesta, kar vključuje, vendar ni
omejeno na, nezaželena elektronska sporočila (tj. »spam«).

6. TVEGANJE; UPORABA INTERNETA
PREVZEMATE POPOLNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA IN
INTERNETA. POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA VSAKRŠNO NALAGANJE ALI PRENOS LAHKO
PRESTREŽE IN UPORABI NEPOOBLAŠČENA TRETJA STRANKA TER DA JE CELOTNO TVEGANJE,
POVEZANO S TEM, IZKLJUČNO VAŠE.

7. BREZ JAMSTEV
Kyäni NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV, KAKRŠNIH KOLI ZAGOTOVIL ALI
POOBLASTIL (VKLJUČNO Z – VENDAR NE OMEJENO NA – JAMČENJEM ZA OBSTOJ LASTNIŠTVA
ALI NEKRŠITEV ALI OBIČAJNIM JAMSTVOM ZA POVPREČNO KAKOVOST BLAGA ALI
PRIMERNOST IZDELKA ZA DOLOČEN NAMEN) V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM, VSEBINO
SPLETNEGA MESTA, VSEGA TRGOVSKEGA BLAGA ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO NA
SPLETNEM MESTU ALI NA SPLOŠNO NA SPLETU, RAZEN ČE JE TO POSEBEJ NAVEDENO NA
SPLETNEM MESTU ZA DOLOČEN IZDELEK ALI STORITEV. PRAV TAKO Kyäni NE ODGOVARJA ZA
KAKRŠEN KOLI STROŠEK ALI ŠKODO, KI IZHAJA BODISI POSREDNO BODISI NEPOSREDNO IZ
KATERIH KOLI TRANSAKCIJ, SKLENJENIH PREK SPLETNEGA MESTA. NEKATERE DRŽAVE NE
DOVOLJUJEJO UPORABE ZAVRNITVE IMPLICITNIH JAMSTEV, ZATO NAVEDENA ZAVRNITEV
MORDA NE VELJA ZA VAS. Kyäni NE JAMČI, DA BODO SPLETNO MESTO ALI STORITVE
IZPOLNJEVALE ZAHTEVE UPORABNIKA ALI DA BODO SPLETNO MESTO ALI STORITVE
POTEKALE NEMOTENO ALI BREZ NAPAK ALI DA BO SPLETNO MESTO POPRAVLJENO. SPLETNO
MESTO IN VSEBINA TER STORITVE, KI JE NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU, JE ZAGOTOVLJENA
NA PODLAGI »KAKRŠNO JE« IN »KOT JE NA VOLJO«.

8. IZPADI SISTEMA
Kyäni redno načrtuje nedelovanje sistema za njegovo vzdrževanje in druge namene. Prav tako se lahko
pojavijo nenačrtovani izpadi sistema. Kyäni ne nosi nikakršne odgovornosti za nastalo nedosegljivost
spletnega mesta ali kakršno koli izgubo podatkov ali transakcij, ki so jih povzročili načrtovani ali
nenačrtovani izpadi sistema, ali posledično zakasnitev, napačno dostavo ali nedostavo informacij, ki so jih
povzročili takšni izpadi sistema, ali kakršna koli ravnanja tretje osebe ali drugih izpadov ponudnikov
spletnega gostovanja ali internetne infrastrukture in omrežja zunaj spletnega mesta.

9. POVRNITEV ŠKODE
Soglašate, da boste povrnili škodo, branili ter Kyäni in njegove uradnike, direktorje, zaposlene in agente
razrešili odgovornosti za kakršne koli terjatve, zahtevke, dejanja, stroške, obveznosti, izgube in škode
kakršnih koli vrst (vključno z dejanskimi stroški odvetnika), ki izhajajo iz (i) vaše uporabe, nepravilne
uporabe ali zlorabe spletnega mesta, (ii) vaše uporabe ali nakupa storitev ali izdelkov, ponujenih prek
spletnega mesta ali (iii) vaše kršitve katere koli določbe te Pogodbe. Kolikor je to upravičeno zahtevano,
boste sodelovali pri Kyänijevi obrambi glede morebitnih terjatev. Kyäni si pridržuje pravico, da na svoje
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lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor vsake zadeve, ki je sicer predmet povrnitve škode z
vaše strani. V nobenem primeru ne smete skleniti poravnave glede katere koli zadeve brez pisnega
soglasja družbe Kyäni.

10. INTELEKTUALNA LASTNINA
Vsebina spletnega mesta, kot so besedilo, slikovno gradivo, logotipi, zvočni posnetki, videi, fotografije,
programska oprema in druge informacije (»vsebina«) je lastnina Kyänija in/ali njegovih hčerinskih družb
ali partnerjev in je zaščitena z zveznimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih
znamkah ali drugimi lastninskimi pravicami. Te pravice so zaščitene v vseh oblikah, medijih in
tehnologijah, ki že obstajajo ali bodo razvite v prihodnje. Dele gradiva lahko natisnete ali prenesete iz
različnih delov spletnega mesta izključno za osebno nekomercionalno uporabo ali nekomercionalno
uporabo znotraj svoje organizacije ali kot je sicer dovoljeno. Nobenega dela vsebine ni dovoljeno
ponatisniti, ponovno objaviti, spreminjati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez izrecnega pisnega
dovoljenja Kyänija. Ni vam dovoljeno in prav tako vam ta Pogodba ne daje dovoljenja, da razmnožite,
povratno projektirate, povratno prevajate, povratno zbirate, spremenite, prenesete, prodajte, distribuirate,
licencirate ali ustvarite izpeljana dela tega spletnega mesta. Določena vsebina je lahko najeta od tretjih
strank, tako vsa takšna vsebina tretjih strank in vse pravice intelektualne lastnine, povezane z vsebino,
pripadajo ustrezni tretji stranki. Ne smete odstraniti, spremeniti ali prilagoditi kakršne koli avtorske
pravice, blagovne znamke ali drugega obvestila o intelektualni lastnini ali lastništvu ali kazalo, ki je
vključeno na spletnem mestu ali v vsebini. Kyäni si s to Pogodbo ali katero ustrezno pogodbo za končne
uporabnike pridržuje vsakršne pravice, ki niso izrecno dovoljene.
Nobena določba te Pogodbe se ne razume v smislu, da podeljuje, kot implikacija, izguba pravice ali kakor
koli drugače, kakršno koli licenco ali pravico, ki jo je Kyäni ali katera koli tretja oseba zaščitila s patentom
ali avtorsko pravico. Razen kot je to izrecno določeno zgoraj, se nič, kar je navedeno tukaj, ne sme
razumeti v smislu, da podeljuje kakršno koli licenco ali pravice, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami
Kyänija.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
POD NOBENIM POGOJEM NE SME Kyäni ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA, VKLJUČENA V
USTVARJANJE, PROIZVODNJO ALI DISTRIBUCIJO TEGA SPLETNEGA MESTA, BITI ODGOVORNA
ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, NAKLJUČNE, POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE
IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEOPREDMETENIH
IZGUB (ČETUDI SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI IZHAJAJO IZ (I)
UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA; (II) STROŠKOV NAROČANJA
NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA KOLI BLAGA, PODATKOV,
VSEBINE ALI STORITEV, KUPLJENIH ALI PRIDOBLJENIH, ALI TRANSAKCIJ, SKLENJENIH PREK
ALI IZ TEGA SPLETNEGA MESTA; (III) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA ALI SPREMEMBE VAŠIH
PRENOSOV ALI PODATKOV; (IV) IZJAVE ALI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE STRANKE NA
SPLETNEM MESTU ALI (V) KATERE KOLI DRUGE ZADEVE, POVEZANE S SPLETNIM MESTOM. NA
TEM MESTU POTRJUJETE, DA SE TA ODSTAVEK NANAŠA NA CELOTNO VSEBINO, BLAGO IN
STORITVE, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU. V NOBENEM PRIMERU NE SME SKLADNO S
TEMI POGOJI CELOTNA KUMULATIVNA OBVEZNOST Kyänija PRESEČI NIŽJEGA ZNESKA OD
MOREBITNO PLAČANIH NADOMESTIL ZA VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI 50 $. KER
NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA
POSLEDIČNE ALI NAKLJUČNE ŠKODE, JE V TEH DRŽAVAH ODGOVORNOST OMEJENA NA
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NAJNIŽJI ZAKONSKO DOVOLJEN ZNESEK. OMEJITVE ODGOVORNOSTI, DOLOČENE V TEJ
POGODBI, VELJAJO V KORIST Kyänija TER NJEGOVIH URADNIKOV, DIREKTORJEV, ZAPOSLENIH,
ODVETNIKOV IN AGENTOV.

12. OBVEZNOSTI GLEDE VAŠEGA RAČUNA
Ob upoštevanju uporabe spletnega mesta se zavezujete: (i) zagotoviti resnične, natančne, najnovejše in
popolne informacije o sebi ali svoji organizaciji, kot to zahteva spletno mesto (»informacije za
registracijo«) in (ii) vzdrževati ter posodabljati informacije za registracijo, da bodo te resnične, natančne,
najnovejše in popolne. Če posredujete kakršne koli informacije, ki so neresnične, nenatančne, niso
najnovejše in so nepopolne ali imamo upravičen razlog, da podvomimo o tem, ali so te informacije
neresnične, nenatančne, niso najnovejše ali so nepopolne, lahko začasno ali dokončno ukinemo vaš
račun in zavrnemo vašo nadaljnjo uporabo spletnega mesta ali dostop do njega v prihodnje. Odgovorni
ste za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in številke računa ter ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti,
ki potekajo na vaši številki računa in z vašim geslom. Strinjate se, da lahko vaše geslo uporabimo, da
vam določimo elektronski zapis in podpis. Tretjim strankam zato ne smete razkriti svojih gesel ali
informacij o identifikacijski oznaki računa. Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili o kakršni koli
nepooblaščeni uporabi vašega gesla ali drugi varnostni kršitvi. Kyäni ni na noben način pristojen ali
odgovoren za goljufive nakupe, ki so opravljeni z uporabo vašega ogroženega gesla.

13. CENE IZDELKOV
V primeru, kadar je za izdelek navedena napačna cena ali napačen podatek zaradi tipkarske napake,
napake v ceni ali podatku izdelka ima Kyäni pravico zavrniti ali preklicati morebitna naročila, oddana za
izdelek, za katerega je navedena napačna cena. Kyäni ima pravico zavrniti ali preklicati takšna morebitna
naročila ne glede na to, ali je bilo naročilo potrjeno in bremenjena kreditna kartica uporabnika. Če je vaša
kreditna kartica že bila bremenjena za nakup in je vaše naročilo bilo preklicano, bo Kyäni zaračunan
znesek nemudoma povrnil na vaš transakcijski račun.

14. BREZ PODPORE VSEBINE ALI POVEZAV DO DRUGIH SPLETNIH MEST
Vsakršna povezava do drugih spletnih mest je navedena samo v korist uporabnikom tega spletnega
mesta. To spletno mesto lahko zagotavlja povezave ali reference do drugih spletnih mest, toda Kyäni ni
pregledal vseh izmed njih, zato ne prevzema odgovornosti za vsebino teh drugih spletnih mest in ni
odgovoren za kakršne koli škode ali poškodbe, ki izhajajo iz takšne vsebine. Kyäni ne podpira ali izraža
svojih stališč o teh straneh ali kakršnih kolih informacijah ali drugih izdelkih ali materialih, ki jih je tam
mogoče najti, ali kakšnih rezultatih, ki jih je mogoče pridobiti z njihovo uporabo. Če se odločite dostopati
do katere koli izmed teh spletnih mest, ki so povezane s tem spletnim mestom, to počnete v celoti na
lastno tveganje.

15. POVEZOVANJE IN OKVIRJANJE SPLETNEGA MESTA
Razen v primeru, kadar ima uporabnik veljavni pisni dogovor s Kyänijem, ki določa drugače, lahko
uporabnik zagotovi hiperpovezavo do spletnega mesta na drugem spletnem mestu samo, če izpolnjuje
vse naslednje zahteve: (a) povezava mora biti samo besedilna povezava, jasno označena s »Kyäni« ali
mora usmeriti na URL naslov http://www.Kyäni.net, in ne na druge strani spletnega mesta; (c) ko
uporabnik aktivira povezavo, mora ta prikazati spletno mesto čez celoten zaslon in ne znotraj »okvirja« na
povezovalnem spletnem mestu; (d) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo biti takšni, da bi
škodovali ali ogrožali dobro ime, povezano s Kyänijevem imenom ali blagovnimi znamkami ali ustvarili
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lažni videz, s katerim bi bil povezan Kyäni, ali, da bi ta bil prikazan kot sponzor povezovalnega spletnega
mesta. Z odobritvijo tega soglasja se Kyäni ne odreka svojim lastninskim pravicam pri nobeni blagovni
znamki, avtorskih pravicah, patentih ali kateri koli drugi obliki intelektualne lastnine, povezani s spletnim
mestom. Kyäni si pridržuje pravico, da kadar koli po svoji lastni presoji prekliče svoje soglasje za katero
koli povezavo.

16. DOGOVORJENO PRAVO
Ta Pogodba in dostop do spletnega mesta se urejata in razlagata skladno z zakonom zvezne države
Idaho, razen za tiste zadeve, ki vključujejo ali vplivajo na Kyänijeve avtorske pravice, blagovne znamke in
patente, ki jih urejajo veljavni zakoni in predpisi Združenih držav Amerike.

17. IZBIRA SODIŠČA
Na tem mestu nepreklicno in brezpogojno soglašate s priznanjem izključne pristojnosti sodišč zvezne
države Idaho in sodišč Združenih držav Amerike s sedežem v Idahu, za morebitne spore, ki izhajajo ali se
nanašajo na uporabo spletnega mesta ali nakupe storitev, opravljene prek spletnega mesta (in se
strinjate, da ne boste sprožili kakršnih koli sporov, ki se nanašajo na to, drugje kot na teh
sodiščih). Na tem mestu se nepreklicno in brezpogojno odpovedujete kakršnemu koli ugovoru določitve
kraja takega spora na sodiščih zvezne države Idaho in se strinjate, da ne boste navajali ali trdili na
katerem koli sodišču v zvezni državi Idaho, da je takšen tam vložen spor, bil vložen na neprimerno
sodišče.

18. MEDNARODNI UPORABNIKI
Kyäni ne trdi, da je vsebina primerna ali da se lahko prenaša zunaj Združenih držav. Dostop do vsebine
morda ni zakonit v določenih državah ali za določene osebe. Če dostopate do tega spletnega mesta
zunaj Združenih držav, to počnete na lastno tveganje in ste odgovorni za spoštovanje zakonov svoje
jurisdikcije, ne glede na zgornja odstavka 16 in 17.

19. POVRATNE INFORMACIJE UPORABNIKOV
V primeru, če se kateri koli uporabnik Kyäniju odzove z informacijami, vključno s povratnimi informacijami,
kot so vprašanja, zahteve, mnenja, komentarji, predlogi ali podobno, glede vsebine katerega koli
dokumenta Kyäni, spletnega mesta ali povezanih storitev, se takšna informacija šteje za nezaupno in se
lahko svobodno razmnožuje, uporablja, razkrije in prenaša drugim brez omejitev. Kyäni lahko svobodno
uporablja katere koli zamisli, koncepte, znanje ali tehnike, ki so zapisane v takšnih informacijah, za
kakršen koli namen, vključno z – vendar ne omejeno na – razvojem, proizvodnjo in trženjem izdelkov in
pri tem lahko te informacije uporabi. V primeru, če se Kyäni odloči to storiti, uporabnik ni upravičen do
kakršnega koli plačila ali nadomestila za te informacije, tehnike ali zamisli.

20. SPREJEMLJIVA IN ZAKONITA UPORABA SPLETNEGA MESTA
Vse informacije, ki so posredovane Kyäniju glede uporabe spletnega mesta: (a) ne smejo biti napačne,
nenatančne ali zavajajoče; (b) ne smejo biti obscene ali nespodobne; (c) ne smejo vsebovati nobenih
virusov, črvov ali drugih zlonamernih programov, namenjenih poškodovanju, škodljivo posegati,
nedovoljeno prestrezati ali razlastiti kateri koli sistem, podatke ali osebne podatke; (č) ne smejo kršiti
nobenih avtorskih pravic, patentov, blagovne znamke, poslovnih skrivnosti ali drugih lastninskih pravic
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tretjih strank ali pravic javnosti ali zasebnosti; (d) ne smejo žaliti, biti obrekljive, nezakonito groziti ali
nadlegovati in (e) ne smejo ustvariti odgovornosti za Kyäni ali povzročiti, da izgubimo storitve našega
ponudnika spletnih storitev ali drugih dobaviteljev. Pošiljatelj vseh sporočil, namenjenih Kyäniju, ki
prispejo na to spletno mesto ali na kakšen drug način, je odgovoren za vsebino in informacije, ki jih
sporočilo vsebuje, vključno z njihovo resničnostjo in natančnostjo. To spletno mesto se izvaja kot storitev
za njene obiskovalce. Kyäni si pridržuje pravico do izbrisa, spremembe ali dopolnitve vsebine tega
spletnega mesta kadar koli iz kakršnega koli razloga brez obveščanja kogar koli.

21. LOČLJIVOST
V primeru, da je en ali več delov te Pogodbe iz kakršnega koli razloga razglašen za neveljavnega,
nezakonitega ali neizvršljivega v kakršnem koli smislu, takšna neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost
ne vpliva na katero koli drugo določilo, zapisano v tej Pogodbi.

22. NASLOVI
Naslovi, uporabljeni v tej Pogodbi, so namenjeni izključno lažji uporabi in se ne uporabljajo kot pomoč pri
interpretaciji te Pogodbe.

23. OPUSTITEV
Vsakršna Kyänijeva zamuda ali neuspeh za zahtevo izpolnitve ali izvršitve katere koli tukaj navedene
določbe, na noben način ne vpliva na Kyänijevo poznejšo pravico, da izvrši takšno določbo. Nobena
Kyänijeva zamuda ali neuspeh pri uveljavljanju kakršne koli pravice iz te pogodbe ne pomeni opustitve
takšne pravice ali katerih koli drugih navedenih pravic.

24. CELOTNA POGODBA, POSODOBITVE IN SPREMEMBE
Ta Pogodba in vsi kakršni koli dokumenti, izrecno omenjeni z referenco, sestavljajo celotno pogodbo med
Kyänijem in vami v zvezi s tukaj navedenim predmetom pogodbe. Kyäni lahko po svoji lastni presoji kadar
koli enostransko dopolni ali spremeni to Pogodbo ali kateri koli dokument, na katerega se tukaj sklicuje, in
to objavi na spletnem mestu. Morebitni dopolnjeni ali spremenjeni pogoji stopijo v veljavo po objavi.
Nadaljnja uporaba spletnega mesta pomeni sprejetje morebitno spremenjenih določil in pogojev.

25. DODELITEV
Brez izrecnega pisnega dovoljenja Kyänija ne smete podeliti svojih pravic ali prenesti svojih odgovornosti
iz te pogodbe. Kyäni lahko kadar koli podeli svoje pravice ali prenese svoje odgovornosti iz te pogodbe,
ne da bi vas o tem obvestil.

26. PRAVICE UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Nobena oseba ali stranka te Pogodbe ni predvidena kot upravičena do te Pogodbe, prav tako nobena
oseba ali stranka te Pogodbe nima nobene pravice uveljavljati katerega koli določila te Pogodbe.
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27. CELOTNA POGODBA
Ta dokument od datuma začetka veljavnosti predstavlja celotno pogodbo med strankama glede tukaj
navedenega predmeta pogodbe in nadomešča vse druge pogodbe, razprave ali drug memorandum glede
obravnavanega.
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