Ներկայացման պայմանները
Կարող եք ձեր գաղափարները, տեղեկությունները և նյութերը («Հայտեր») ներկայացնել
Մոնթիբուս Գրուպ, ԲԲԸ («Ընկերություն») էլեկտրոնային փոստով newproduct@montibusgroup.com
(«Պորտալ»): Պորտալի միջոցով Ընկերությանը ներկայացված բոլոր հայտերը կհամարվեն ոչ
գաղտնի: Ընկերությունը չի քննարկի որևէ հայտ, որը, իր կարծիքով, գաղտնի է:
Ընկերությունն անկեղծորեն խորհուրդ է տալիս նախքան Ընկերությանը հայտ ներկայացնելը,
միջոցներ ձեռք առնել ինքներդ ձեզ պաշտպանու՝ ձեր իսկ բավարարվածության համար: Մեր
քաղաքականությունն ու գործելակերպը նպատակ ունեն խուսափելու թյուրիմացություններից և
մեզ համար ողջամիտ պաշտպանություն ապահովել, և մենք ձեզ հորդորում ենք նախքան ձեր
հայտերը ներկայացնելը ուշադիր հաշվի առնել ներկայացման այս պայմանները: Ներկայացնելով
ձեր հայտերը `դուք համաձայն եք ներկայացման այս պայմաններին:
Դուք համաձայն եք, որ Ձեր և Ընկերության միջև ներկայացված հայտերի վերաբերյալ գաղտնի
հարաբերություններ կամ գաղտնիության պարտավորություններ չեն հաստատվում կամ
սպասվում: Դուք համաձայն եք, որ Ընկերությունն ունի անսահմանափակ իրավունք ՝
օգտագործելու և բացահայտելու ցանկացած ներկայացրած հայտ: Դուք համաձայն եք, որ դուք
գիտակցաբար Ընկերությանը չեք տրամադրելու որևէ ներկայացում, որը ենթակա է երրորդ կողմի
մտավոր սեփականության ցանկացած իրավունքի:
Դուք սույնով Ընկերությանը տրամադրում եք ամբողջ աշխարհում, առանց արտոնագրերի,
ամբողջությամբ վճարված, ոչ բացառիկ, հավերժական, անվերադարձ, փոխանցվող և
ամբողջությամբ ենթալիցենզավորվող (բազմաշերտ մակարդակների միջոցով) լիցենզիա ՝ առանց
ձեզ կամ որևէ երրորդ կողմի լրացուցիչ հաշվի առնելու, վերարտադրելու, տարածել, կատարել և
ցուցադրել (հրապարակային կամ այլ կերպ), ստեղծել ածանցյալ գործեր, հարմարեցնել,
ձևափոխել, պատրաստել, վաճառել, վաճառքի առաջարկել, ներմուծել և այլ կերպ օգտագործել և
շահագործել, բոլոր Հայտերը, ցանկացած ձևաչափով կամ լրատվամիջոցներում, որոնք այժմ
հայտնի են կամ այսուհետ զարգացած և ցանկացած նպատակով: Դուք սույնով ընդունում և
համաձայնվում եք, որ Ձեր ներկայացրած հայտերը անհատույց են և Ընկերությանը չեն դնում որևէ
դավաճանական կամ այլ պարտավորության տակ կամ ձեզ իրավունք են տալիս վճարել: Դուք նաև
անդառնալիորեն հրաժարվում եք ցանկացած ներկայացման վերաբերյալ նյութերի
ամբողջականության կամ հեղինակության վերագրման հետ կապված ցանկացած «բարոյական
իրավունքներից» կամ այլ իրավունքներից, որոնք կարող եք ունենալ ցանկացած իրավական
տեսության համաձայն գործող օրենսդրության համաձայն:
Anyանկացած Ներկայացման վերաբերյալ ցանկացած նախորդ բանակցություն կամ
համաձայնություն փոխարինվում է Ներկայացման սույն Պայմաններով, որոնք չեն կարող
փոփոխվել կամ չեղյալ համարվել, բացառությամբ գրավոր, որը ստորագրված է Ընկերության
աշխատակցի կողմից:
Ներկայացման սույն պայմանները և դրանում հաստատված փոխհարաբերությունները պետք է
մեկնաբանվեն և մեկնաբանվեն Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենսդրությանը
համապատասխան ՝ առանց հաշվի առնելու օրենքների բախման դրա սկզբունքները և նույն ուժով
և ազդեցությամբ, ինչպես ամբողջությամբ կատարված և կատարվում է դրանում:

