INTERNETIN#S S#LYGOS
J#s# prieiga prie Abbott.com priklauso nuo S#lyg#, kurios gali b#ti laikui b#gant
atnaujinamos be #sp#jimo, laikymosi. Naudodamiesi Interneto svetaine j#s patvirtinate,
kad perskait#te, supratote ir sutikote b#ti saistomas ši# S#lyg#, kurios gali b#ti
kei#iamos, taip pat sutinkate su m#s# Privatumo politika, kuri yra ši# S#lyg# dalis.
J#s esate atsakingas už reguliar# ši# S#lyg# perži#r#jim# d#l padaryt# pakeitim#. J#s#
naudojimasis šia Internetine svetaine po S#lyg# pakeitim# paskelbimo reiškia j#s#
sutikim# su padarytais pakeitimais. Jeigu j#s nesutinkate su šiomis S#lygomis (jos
gali b#ti kei#iamos) ar esate nepatenkinti naudojimusi šia Internetine svetaine, j#s#
vienintelis sprendimas - nesinaudoti šia Interneto svetaine.
D#l „Abbott laboratorij#“ („Abbott“) socialin#s žiniasklaidos kanal# ži#r#kite m#s#
socialin#s žiniasklaidos „Terms of Use“ (Naudojimo s#lygas).

ATSAKOMYB#S ATSISAKYMAS
J#s patvirtinate ir sutinkate, kad:
a) nors mes stengiam#s pateikti šioje Interneto svetain#je pa#ius naujausius m#s#
gamini# ir paslaug# patobulinimus, taip pat kit# informacij#, susijusi# su m#s#
bendrove, ta#iau mes negarantuojame šioje Interneto svetain#je esan#ios informacijos
tikslumo, efektyvumo ir tinkamumo. Kiekvienas asmuo prisiima visišk# atsakomyb#,
kylan#i# d#l šios Interneto svetain#s naudojimo. Informacija pateikiama tokia, KOKIA
YRA, ir gali b#ti su techniniais netikslumais ar tipografin#mis klaidomis. „Abbott
laboratorijos“ pasilieka teis# daryti papildymus, pakeitimus ar ištrinti informacij# bet
kuriuo metu be išankstinio #sp#jimo;
b) „ABBOTT LABORATORIJOS“ NEREIŠKIA JOKI# SKUND# AR GARANTIJ#
D#L ŠIOJE INTERNETO SVETAIN#JE PASKELBTOS INFORMACIJOS AR
TURINIO. „ABBOTT LABORATORIJOS“ ATSISAKO VIS# AKIVAIZDŽI# AR
NUMANOM# SKUND# IR GARANTIJ#, KYLAN#I# IŠ TEIS#S, SUTARTIES AR
KITU PAGRINDU, #SKAITANT, TA#IAU NE TIK, PERKAMUMO, PASKIRTIES
AR NAUDOJIMO ATITIKIMO, AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „ABBOTT
LABORATORIJOS“ NEATSAKO UŽ BET KOKI# ŽAL#, #SKAITANT, TA#IAU
NE TIK, TIESIOGIN#, NETIESIOGIN#, SPECIALIUS (#SKAITANT NEGAUT#
PELN#) ŠALUTINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS
D#L ŠIOS INTERNETO SVETAIN#S BUVIMO AR NAUDOJIMO, IR / AR JOJE
PASKELBTOS INFORMACIJOS AR TURINIO, NEPAISANT TO, AR „ABBOTT
LABORATORIJOS“ BUVO #SP#TOS APIE ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYB#;
c) „Abbott“ neatsako ir neteikia joki# garantij# d#l informacijos ar turinio, gaut#
iš tre#i#j# šali#, #skaitant, tre#i#j# šali# interneto svetaini# nuorodas, tikslumo,

efektyvumo, savalaikiškumo ir tinkamumo. Nebent kitaip nurodyta šioje Interneto
svetain#je, „Abbott laboratorijos“ netaisys, necenz#ruos ir nekontroliuos jokio tre#i#j#
šali# pateikto turinio ar skelbim# lentos, pokalbi# kanal# ar kit# panaši# forum#,
paskelbt# šioje Interneto svetain#je. Tokia informacija tur#t# b#ti vertinama atsargiai ir
n#ra „Abbott“ skatinama;
d) šioje Interneto svetain#je gali b#ti perspektyvi# pareiškim#, kurie atspindi „Abbott“
turimus l#kes#ius d#l ateities #vyki# ir verslo vystymo. Perspektyv#s pareiškimai yra
rizikingi ir neapibr#žti. Real#s patobulinimai ar rezultatai gali skirtis nuo planuot#
ir priklauso nuo daugelio faktori#, #skaitant, bet ne tik, mokslini# tyrim# program#
s#km#, nepasibaigusius ar b#simus klinikinius bandymus, vykdom# gamini#
komercinim#, farmacinink# pritarim#, patent# galiojim# ir vykdym#, verslo santyki#
stabilum# ir bendras ekonomines s#lygas. „Abbott“ ketina atnaujinti šios Interneto
svetain#s turin#, bet ne#sipareigoja to daryti.

J#S# NAUDOJIMAS
J#s patvirtinate ir sutinkate, kad:
a) naudodamiesi šia Interneto svetaine j#s netrikdysite ir neperduosite m#s#
elektronin#s informacijos, paskelbtos šioje Interneto svetain#je ar kituose m#s#
serveriuose. J#s taip pat nebandysite išvengti saugumo priemoni# m#s# Interneto
svetain#je ir laikysit#s vis# vietini#, nacionalini#, federacini# ir tarptautini# teis#s akt#
ir taisykli# norm#;
b) suteikiate „Abbott“ teis# naudoti vis# j#s# pateikt# turin# šioje Interneto svetain#je
atsižvelgiant # šias S#lygas ir Privatumo politik# bet kuriuo „Abbott“ pasirinktu b#du,
#skaitant, be ne tik, kopij# darym#, rodym#, paskelbim# ir atlikim# bet kokiu formatu,
taisym#, #traukim# # kit# medžiag# ar susijusio darbo parengim#;
c) konfidencialumas netaikomas šios Interneto svetain#s naudotojo žodiniam,
rašytiniam ar elektroniniam pranešimui, skirtam „Abbott laboratorijoms“ (t. y.
gr#žtamajam ryšiui, klausimams, komentarams, pasi#lymams, id#joms ir kt.), nebent tai
buvo aiškia nurodyta ir iš anksto sutarta su „Abbott laboratorijomis“. Jeigu kurioje nors
„Abbott“ internetin#je svetain#je reikalaujama ar prašoma pateikti toki# informacij#,
ir jei toki# informacij# sudaro asmen# identifikuojanti informacija (pvz., vardas,
pavard#, adresas, telefono numeris), „Abbott“ toki# informacij# gauna, naudoja ir
saugo pagal Privatumo politikos nuostatas. Kitu atveju tokia informacija bus laikoma
nekonfidencialia ir „Abbott“ gal#s j# atkurti, paskelbti ar kitaip j# naudoti bet kokiais
tikslais, #skaitant, bet ne tik, mokslinius tyrimus, gamyb#, gamini#, kuriuose yra ši
informacija, naudojim# ir pardavim#. Informacijos siunt#jas yra visiškai atsakingas
už jos turin#, taip pat jos teisingum# ir tikslum# bei neprieštaravim# kit# asmen#
nuosavyb#s ar asmens teis#ms.

GAMINI# ŽENKLINIMAS
Jeigu nenurodyta kitaip, gamini# pavadinimai, aprašymai ir ženklinimas yra JAV
kilm#s. Gaminiai gali b#ti prieinami ne visose šalyse arba gali skirtis j# pavadinimai,
stiprumas ir indikacijos. Daugel# produkt# galima #sigyti tik su gydytojo receptu.
„Abbott laboratorij#“, jos patronuojam# ir susijusi# bendrovi# vadovai, darbuotojai,
agentai ar atstovai negali teikti gydymo patarim#, nustatyti diagnozi#, si#lyti gydymo
ar kit# medicinini# paslaug#, kas s#lygot# gydytojo - paciento santykio suk#rim#
šioje Interneto svetain#je, jeigu neišd#styta aiškiai ir nesuderinta iš anksto su „Abbott
laboratorijomis“.
INTELEKTIN# NUOSAVYB#. Šioje Interneto svetain#je esanti informacija,
dokumentai ir susij# vaizdai („Informacija“) yra išimtin# „Abbott laboratorij#“
nuosavyb#, išskyrus tre#i#j# šali# pagal susitarim# pateikt# informacij# „Abbott“,
jos patronuojamoms ar susijusioms bendrov#ms. Leidimas naudoti Informacij#
suteikiamas, jeigu: 1) nurodomas pranešimas apie autori# teises visose kopijose; 2)
Informacija naudojama tik informaciniu ir nekomerciniu ar tik asmeniniu tikslu; 3)
Informacija n#ra pakei#iama; 4) šioje Interneto svetain#je esantys vaizdai naudojami
tik su jiems priklausan#iais tekstais. „Abbott“ neatsako už tre#i#j# šali# pateikt#
turin# ir j#s negalite platinti tokios medžiagos be autori# teisi# savininko leidimo. Joks
išreikštas ar tariamas leidimas ar teis# n#ra suteikiami jokiam asmeniui pagal „Abbott
laboratorij#“ patent#, preki# ženkl# ar kit# nuosavyb#s teis#, išskyrus tai, kas nurodyta
aukš#iau.
„Abbott“ preki# ženkl#, pavadinim#, dizaino ir gamini# naudojimas yra draudžiamas
be išankstinio raštiško „Abbott laboratorij#“ sutikimo, išskyrus bendrov#s gamini# ir
paslaug# identifikavim#.
Jeigu j#s manote, kad j#s# darbas buvo nukopijuotas ir yra prieinamas Interneto
svetain#je, kas sudaro autori# teisi# pažeidim#, j#s galite pranešti apie tai „Abbott“,
informuodami raštu m#s# autori# teisi# agent# ir pateikdami toki# informacij#:
1. Autoriaus teis#mis saugomo darbo, d#l kurio #vyko pažeidimas, identifikavimo
duomenis;
2. Medžiagos, kuri yra galimo pažeidimo objektas, identifikavimo informacij# ir
informacij#, pagr#stai leidžian#i# „Abbott“ j# nustatyti;
3. J#s# vard#, pavard#, adres#, telefono numer# ir elektroninio pašto adres#;
4. Pareiškim#, kad j#s tikite, kad gin#ijamas naudojimas yra pažeidžiantis autori#
teises ir neteis#tas;
5. Pareiškim#, kad j#s# pateikta informacija yra teisinga ir, kad j#s esate autori#
teisi# savininkas ar asmuo, #galiotas veikti savininko vardu, priešingu atveju jums
gali b#ti skirta nuobauda d#l melagingos informacijos pateikimo; ir
6. Autori# teisi# savininko ar asmens, #galioto veikti savininko vardu, elektronin# ar
fizin# paraš#.

Pranešim# si#skite „Abbott“ paskirtam agentui žemiau nurodytu adresu:
Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
El. paštas: trademarks@abbott.com
PRIVATUMAS IR SAUGUMAS. „Abbott“ #sipareigoja apsaugoti j#s# privatum#
elektronin#je erdv#je. Mes suprantame, koks svarbus yra m#s# klient# ir Interneto
svetain#s lankytoj# privatumas. Mes naudojame identifikuojan#i# informacij#
vadovaudamiesi m#s# Privatumo politika, su kuria j#s sutinkate prisijungdami ir
naudodamiesi m#s# Interneto svetaine.
Pateikdami asmen# identifikuojan#i# informacij# Abbott.com, kur „Abbott“ saugo
j# nuo neteis#to pri#jimo ar per#mimo, j#s pripaž#state ir sutinkate, kad n#ra
absoliu#i# saugumo garantij#. MAŽAI TIK#TINU PER#MIMO AR NETEIS#TO
PRI#JIMO ATVEJU „ABBOTT“ NEATSAKO UŽ TOK# PER#MIM# AR
NETEIS#T# PRI#JIM#, AR TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS,
ATSITIKTINIUS AR ŠALUTINIUS (#SKAITANT NEGAUT# PELN#)
KLIENTO PATIRTUS NUOSTOLIUS, NEPAISANT TO, AR „ABBOTT“ BUVO
#SP#TA APIE ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYB#. „ABBOTT“ AIŠKIAI AR
NUMANOMAI NEGARANTUOJA, KAD KLIENTO PATEIKTA INFORMACIJA
BUS APSAUGOTA NUO BET KOIO PER#MIMO AR NETEIS#TO PRI#JIMO
IR NEPATEIKIA JOKI# NUMANOM# GARANTIJ# D#L PERKAMUMO,
PASKIRTIES IR NAUDOJIMO ATITIKIMO. KIEKVIENAS KLIENTAS ATSAKO
UŽ SAVO SLAPTAŽODŽIO KONFIDENCIALUMO IŠSAUGOJIM#.
ATSAKOMYB#S RIBOJIMAS. „Abbott“ neatsako už medžiag#, informacij# ir
nuomones, pateiktas, paskelbtas ar kitaip esan#ias šioje Interneto svetain#je. Tik j#s
atsakote pasikliaudami šia medžiaga, informacija ar nuomon#mis. „Abbott“ neatsako
už žal# ar nuostolius, atsiradusius d#l naudojimosi šia Interneto svetaine ar joje esan#iu
turiniu.
ŠI „ABBOTT“ INTERNETO SVETAIN#, JOS TURINYS, JOJE PATEIKIAMI
GAMINIAI IR PASLAUGOS YRA PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE „YRA“ IR „YRA
PRIEINAMI“ SU GALIMOMIS KLAIDOMIS. JOKIAIS ATVEJAIS „ABBOTT“
AR JOS PATRONUOJAMOS, SUSIJUSIOS BENDROV#S, PARDAV#JAI AR J#
ATITINKAMI VADOVAI, DARBUOTOJAI AR AGENTAI („ABBOTT ŠALYS“)
NEATSAKO UŽ JOKI# ŽAL# JOKIU TEISINIU PAGRINDU, ATSIRADUSI#
AR SUSIJUSI# SU J#S# NAUDOJIMUSI AR NEGAL#JIMU NAUDOTIS

ŠIA SVETAINE, JOS TURINIU, TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS ŠIOJE AR
SUSIJUSIOSE SVETAIN#SE, #SKAITANT SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS,
BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, ATGRASOMUOSIUS AR ŠALUTINIUS
NUOSTOLIUS, #SKAITANT, BET NE TIK, NEGAUT# PELN# AR NUOSTOLIUS
D#L ATID#JIMO, PASLAUG# TEIKIMO SUTRIKDYMO, VIRUS#, BYL# AR
ELEKTRONINI# KOMUNIKACIJ# IŠTRYNIMO, KLAID#, PRALEIDIM# AR
KIT# NETIKSLUM# ŠIOJE INTERNETO SVETAIN#JE AR JOS TURINYJE,
NEPAISANTO TO, AR TAI #VYKO D#L “ABBOTT“ NEATSARGUMO IR, AR
„ABBOTT“ BUVO #SP#TA APIE TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYB#. Kai
kuriose valstyb#se atsakomyb#s ribojimas n#ra leidžiamas, tod#l ši nuostata gali b#ti
jums netaikoma.
PAPILDOMI TEISINIAI PRANEŠIMAI, ATSAKOMYB#S ATSISAKYMAI IR
KITOS S#LYGOS GALI B#TI TAIKOMI ŠIAI IR KITOMS „ABBOTT“, JOS
PATRONUOJAM# AR SUSIJUSI# BENDROVI# INTERNETO SVETAIN#MS.

BENDRA
J#s sutinkate, kad šios S#lygos patvirtina susitarim# tarp m#s# d#l j# objekto.
Abbott.com buvo sukurta ir veikia vadovaujantis Ilinojaus valstijos teise. Ši# S#lyg#
kontrol# vykdoma vadovaujantis Ilinojaus valstijos teis#s aktais, nesukeliant teis#s
norm# prieštaravim#. Jeigu kompetetingas teismas pripaž#sta bet kuri# ši# S#lyg#
nuostat# kaip negaliojan#i# ar ne#gyvendinam#, j#s sutinkate, kad kitos S#lyg#
nuostatos lieka galioti.

